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RegistrandO 8. -pos·sea:o ·eScr=i~to~r~.ro-=oáQ Ubaldo- . Regístrándo o transcurso do Dia Nacionál de 
Ribeiro, na Academia Brasileira de Letras. SEm. Lou- Luta contra Doenças Reumáticas, em 31 de maio 
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rival Baptista ·····-·~ .. ~ .. ~-- .. ~-·""""~..-.. -.. ,..,._~-;;~-~~ último. Sen. Francisco Rollemberg .... .,-="·---··· .. ··· ,2671 

ANAIS Regl.Sftijlido o transcurso do cinqüentenário do 
"Dia D", desembarque das tropas aliadas na Nor-

Transcrlção nos Anais, dos ili.Scursos proferidos mãndia, durante a 2.• Guerra Mundial. Sen. Meira 
durante a convenção do PFL, gos _can@_datos F.er- Filho ............ -.................. ·" ----·- "'-.. ~ .. , 
nando Henrique C8.rdoso e Guilhenne Palnieira, para Comentando a instalação da Comissão" Nacional, 
os cargos de Presidente e Vice~Pres1dente da Repú- ~--- -no MEC, destinada à comemoração do s.o Centenário 
blica. Sen. Marco Maciel : ·: ·: .-.-.- ·: · · · :·.-:-:-;:·.·:. ·: ._: __ 2!!'1'6 __ -ela j)e_scoll:rlhlenta do Brasn. Seh: Marco Maelel 

CONFER>:NCIA INTERNACIONAL 
Solicitando a transcrição nos Anais da Casa, do 

artigo publicado no Diário de Pernambuco, na edição. 
de hoje, sob o titulo "Che5f perde energia· com transe Tecendo considerações acerca da posição a ser 

adotada pelo Governo brasileiro, na Corifefên:c18.- tn
- -oo-o __ ,_..,o~-=__:-..=::::=-:-=.~::.=.::te_rrt---ª'~º-br.e. População e Desenvolvimento, pro~ 

posição". Sen. Ney Maranhão ........ c• -~· •.••••• , , - 3075 

ANIVERSARIO ----.~ - - movida pela ONU, no C_airo, dias 5 a 13 de setembro 
Registrando o_ transcurso. hoje~ do :65.0 aniver~ ~ próximo. Seh. Marco Maciel ...... ~ ....... ~ ~- ...... . 

sário do Clube Náutico Atlético _ C""'!f'IlS<>. .. 1'1.!'!#-~~-~-·-·~- --~ ---- .. --~----~·----
Mauro Benev!des .----·---····--··: .•• ~=--~~~82 CONSTITUIÇAO FEDERAL 

(ATP) 
- ____ co .. ==--=~~~,.:..~~~-~---~--Mostrando a necessidade de se emendar a Cons-

; -, 1;c - titu!çiío Federal. Sen. Josaphat Marinho ........... . 
Tratando da questão çi_o A_cUc_i_QJ:lJ~.l Q..e Tarifa_ Por~ . __ ___ _ _ _ __ _ 

tuária - ATP. Sen. Mat6o-Ml1Clel ,. .. ;~:·;~;:-.;;: ::-:-~~a,o CONV!>,NÇ..\0 ESTADUAL __ _ _ 
· _,, ____ :==~:: ~~ -~~~~-~-::.::~=.:=..::.:_~_:_, -~~=-l'ecendcL: _c:om.entátiOs ·acerca.cfa-·co.nvenção -Ks-

BALANçA COMERCIAL . . - - tadual do PMDB - Ceará, realizada no último. final 
Tratando da expansão na taxa---do_~:rodutq_--I~- c;Ie_semana. Sen. Mauro Benevides ······~··········· 

terno Bruto Brasileiro em 1993. Seri: Jutehy Ma- CONVENÇAO NACIONAL (Vide Partido Político) 
galhães ····~~···"'~-~~.-.. .... ...--..~~-.-~_.... dl837 , --- -- -;,, -- -_---- ----~- -. - -· 

Mostrando preoCu-Pac;ão ~or:n:·: ·-a: --estãgif~ao-~-~-·-· -
economia brasileira, demonstrado pela balança co
mercial. Sen. Jutehy Magalhães ... --,, ~·--·~·-· ··-- -31,55 

êRESCIMENI'O DEMoGRAFICO 

Fazendo observação sobre a f6rmu1ª agqtada 
Pela maioria dos programas norte-americanos de 

BANCo- COJtl!ERCl:AL. ----~ ,, .. ~- · -:--__ _ -~o<~ poj;fu1ãcíonal no mundo. Sen. Odaclr Soares . 
-, ·=·- •. ; -,_,u _ _ Ana1ísarido a desacélera.Çã_Q- çl.o_~clniento pc-

Repudiando o fechamento de mais de 450 agên- pulacional brasileiro. Sen. Odacir Soares ......... . 
cías e postos do Banco do Bras!!, Caixa Económica, . . cc· 
Banco da Ama.zlrnll! e- Banco do Nordeste, efu- (!e-- --
corrência do Plano de Ajuste Bancário, ~ab.ol'li<!O _ ... 
pelo Governo Federal. Sen. Júlio Campos_.: .... _:_. .. _ 266~-

2721 

2816 

2965 

3178 

2670 

2662 

3110 

(BIDl (Vide Periódico) , . .. ._,, .. , '··' -u 

_ Mostr!Uldp in.dignação diante da grave situação 
de desariJ.Pafo 'das crianç-as brasileiras. Sen. Jutahy 
Magalhães ............................. , .... ; .. :,:, 2760 

CAFll: CUMPRIMENTO 

Alegrando-se com o bom desemr;êiiliêr~d'&_lll'.e~~-- --- ~-- TepeQ_cl?nltJ.Iru>~rimentos ao Sen. Aureo Mello pelo 
ços do café no mercado internacional. Sen_:_ =:J:ç_~!L ----~ ~--~~~ _l?r~?:_unçi~ento._~~n;_ OJ4._Sab6ia de Carvalho . . 2810 
Eduardo ·············-:···--:···~--:.--_---, •_-,.~:, • .,2681 DESEMPREGO 

Parabenizando a cafeicultura brasilelra, pela alta 
cotação da saca do .café~ no merCado ãxte:t;no.- S~ 
Júlio campos ............................ ~·~r.-.. -... 2681 

Ressaltando -a segunda fase da Campanha do 
sociólogo Betinho, futitUlada "Comida para combater 
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a fome e trabalho para combater a _m.R>éria."_._ co111 a 
finalidade de enfrentar a problemática do desem-
prego. Sen. Jutahy Maga1hães .................. .. 

Pág. 
INDúSTRIA AUTOMOBILíSTICA 

- Regozijando-se pelo .sucesso da indústria 
3U2 automobilística, no mês de abril, batendo recordes 

: -'de p"fóduçâo; de vendas, no mercado interno e de 
DíVIDA PúBLICA - ---- - -----O"'JOrtações. Sen. José Eduardo ................. . 

Reclamando a premência de umã po!Ítica-·.pa,rã,--
a dívida pública. Sen. Jutaby MagalhãeS . . . . . . . • . . 2937 

DOENÇA (Vide Comemoração) 

ELEIÇÕES (Vide Região Amazônlca l 

INTERVENÇAO 
- - Poolclonando-se contrári<> à Intervenção nas 

empresas estatais, ligadas ao Ministério d<>S Trans
portes, devido a irregularidades na oonversão dos sa

. Iários em URV, atingindo a "Empresa de Navegação 
da Amazônia - ENASA, essencial à economia da-
quele Estad<>. Sen. Aureo Mel!<> ................... . 

Mostrando preocu_pação com a governabilidade 
do Pais, em face da possível vitória do ·candi_clii.fo--do __ 
PT, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. S'eri. Ney Maranhão; 2956 _-CIP~) 
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2760 

2~83 

Ressaltando que as eleições de outubro próximo C<>miderações acerca da possibilidade de redu-

~~~i~~~:~~'We~~~e~~g~ ~~~~~-~~ -~~- ~~:;:~~~~. ag~-c r!~ã~<> Rrn~-"iEai~~~~~.;Ji,~s~~fn:bre_ :':~~~~~~ _ 3142 

ESTERILIZAÇAO ,,;: ISONOMIA SALARIAL 
Considerações sobre as conclusões da_ CPMI Reportando-se às 'cilvei'!ÍênCfas na !Jnprênsa,~-

(1992) destmadi à esterllizai;ão em massa ·ae mu- quanto às recentes declarações do Ministr<>-Chefe 
lheres no Brasil. Sen: Odecir Soares ....... :. :::· .• ,;ll}g da Secretaria de Administração Fecteral ~ SAF, 

·' sr. Romildo -Canhim, sobre a efetivação da 1.• etapa, 
do Plano de Isonomia Salarial entre funcionários 
dos Três Poderes, n<> âmbito federal. Sen. Odaclr 

FERROVIA (Vide Trem) 

Defendendo o_ restabelecimento .ful. Es_ll:ada de 
Ferro Central do ):'laul. Sen. Chagas ~~~rigues 263l 

FOME (Vide Desemprego) 

FRUTICULTURA 

Soares ... --.. : ..•.... ~-::.....- ............ :.-.::.,· .•_, ._ ... _. ~ .... "-... :..·. ·.~ 
COllsiderações sobre a nova legiSlaÇão eicl.tóra!; 

c<>m instituição de um Código do Sufrágl<>. Sen. 
did Sabõia de Carvalh.o ...... ~-·~·-·-··~...,. .. ,...,_ .. *', 

Ressaltando a premência da imrplemep.tação _ do 
- ---.. LEGISLATIVO 

projeto de fruticultura Irrigada, desenvolvida pelo' 
Governo de Sergipe, no Platô â.e Neópolls. Sen.. 
Lourival Baptista ............. ..,.--,-·- . 7,.,;:c~ ;, ; ,--;;-.• 1l,lJ!9., _ 

HOMENAGEM PóSTUMA_ 

Prestando homenagem póstuma. ao ex-Senado:r; _ 
Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães, falecido aos 

Fazendo análise criticá da atividade legislativa 
dos parlamentares desde a Comtitulnta até hoJe. 
Sen..Pedro_ Simon ........... - ... -._-··'·····~----

---~---.Manifestando-se favoravelmente ao programa 
'~Leite é saúde", de iniciativa do Governo Itamar 

3188 

2882 

3173 

103 anos de idade. Sen. Mauro Benevlc;Ies ........•.. _ 2627 Franco._ Sen. Henrique Almeida ......... --· ........ _ 3188 

Prestand<> h<>menagem à memória d<> poeta 
Mario Quin tana. Sen. Pedro Slm<>n ............ ; . 2664 LOIDE BRASILEIRO 

Prestando homenagem póstuma ao paisagista Manl!estru>d<> preocupação frenta à arresto de 
Burle Marx. sen. J<>Saj;Jhat Marinho ,_ .•.. _. =. ... 2737 navios ~o Lloyd Brasileiro, em Londres. Sen. Eduar-

---- --do SuplícY. ............. _., .......... ,_ .. .,.,,,...::.:.>·:;;,., 
Prestand<> h<>menagem póStuma à escultora ca-

tarlnense Elke Hering. Sen. Esperldião Amin _. . ._._-_:__· 2759 MEDIDA PROVISóRIA 

Prestando homenagem_ póstuma ao ex-Senador 
Fábio Pereira ___ de Lucena Bittencourt, em- seu- ani-
versário de iafeciniento: ·sen._- Auroo Mello .. _ ....• ,. 31Q6 

cumprimentand<> o Executivo pela ediÇãO- aa 
Medida Provisória n.0 524/94, que estabelece regras 
para a conveÍ'são- das mensalid_ades ·escOlares nos es-

.. tallelec!mentos particulares· de ensino em URV. 

2831 

Sen. Carlos Patrocíni<> .................. .. -;.: ..• ;. ·2937 Referindo-se ao faleclment<> do ex-Deputad<> 
Artur Lima Cava!canti. Sen. Marco Maclel .. .. .. .. . 3109 

MENSAGEM (Vide Papa) 

LEGISLA.QAO ELErl'ORAL 
Registrand<> o faleclment<> d<> Almirante LUiz 

Carlos Agn!ar Reguffe. Sen. Nels<>n Carneir<> 3141 

IMPRENSA (VIde Anais) MERCADO INTERNACIONAL (Vide Café) 
Fazendo comentários a respeito da reportagem 

d<> Correio Br=l!iense, de h<>ie, s<>b o titulo: Collar MICROEM:PRESA 
fará campanha e poderá falar na teleyi.são". Sen_. --Defendendo uma política de GbV"e"riió que-fort~.:..-: 
Ney Maranhão · · ·· · ······-~·· ····------ ...... "~-~~-~;;:~_c-~_:_g,6:~7 -- --·leça _as_ mlcroempresas, como forma de viabilizar a 

Reud!and<> os ataques feitos à sua pessoa, pela retomada do crescimento ec<>nóm!co n<> Brasil. Sen. 
imprema de Rondóncla. Sen. Amir Lando ........ 3082 Nelson Wedekin ..................... ···~··--"·-,-- 2941 
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MILITAR 

Revelando a insatisfação do.s militares çQl.t\. _ps __ 
baixos soldos e com as condições _precárias de tra-
balho. Sen. Ney Maranhão ................. ",,, .-.-·2956 

MINISTRO DA FÁZENDA 

Parecer n:o 15_8/94, Comissão Diretora, ãpresenta 
a redação final do PDL n.O 42/93 (n.0 247/93, lia ori
gem), que "aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio ~JW.ra.d_a do Sertão Ltda., para 

-O-e--xpJor·ar~ serVIÇO -de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade ele. São João do Piauf, Estado do 
Piaui". Sen._ Carlos Patrocinío ..... _ ... ~ .. ~~ . .,.· .......... . Comentando a visita do Ministro da F'lll<enda, 

Sr. Rubens Ricupero, ao Estado de SergiPe. Sen. Parecer n.O 159/94, Comissão Dltétõrã,- it.Preseiitri 
Lourlval Baptista ....•.....••.••...• -~~~- "''""""~--~7'1l978 a redação final do PDL n.0 43/93 (n.O 249/93, na 

--------:--~-:--.--~q;dge,IQ)~ qge __ i;;tp_rova.o-ato que renova a permissão 
MONOPóLIO - .,... ---- o-~.,-"" -outOrgada à Televisão Verdes _Mares_ Ltda, para __ ex-

Fazendo observações sobre declarações do Sr. piorar serviço d~ radiodifusã? sonOra em frecfííência 

vil 
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2824 

Mailson da Nóbrega, contrária$ _à lei antltru.ste apre-- mcdulada, -~~ ~_ldade CJ-e -Remfe, Estado de Pernam-
vada recentemente jJelo congresso Nacional. Sen. buco. sen. Juma Manse ..... _. .. ,_.~ .... ..: .. " .. 2825 
Josapba1j Marinho ...• ~- ___ ...,. __ .. ,......,......,_.,_..: .. ~~ ~-~ ...-..1'Pl<t~:2985 Parecer Oral ao PDL n.o 58/93 (n.O 316-B/93, na 

(ONU) (Vide Conferência Internacional) 
,_ origem), que "aprova o a~o ._que outorga permissão 

ao S!,stema RlL~G.ofuunJcação Ltda., para ex-
--=oe-=_ --=----: .. ~-=:-JJ!Orot se!'Vlçi:>~de radiodifusão sonora_em freqUência 

ORÇAMENTO · modulada, na cidade de rtumbiara,~Estado de Goiás". 
Pronunciando-se sobre o relatório do Subpro-~ Sen. João Rocha ............. ~ ... "h-•·---·'·'-- .... 2829 

curador da República, Sr. José Bonifácio de Andra- Parecer n.o 160/94, Comissão d~e Constituição, 
de, retificact·o pelo Subprocurador-Geii'flcl.- PÇlldO _Sol- Justiça e Cidadania; sobre a consulta do EXcelentis-
berger, isentando_ o Governador João Alves Filho _ simo Senhor- Presidente do Senado Fedeial~ acerca 
de qualquer envolvimento com- o ·escãifdhlo do Or- "de o Presidente do SehadO Fedéraf oú o da Co:-
çamento. Sen. Lourival Baptista . _..____..-.=...------..... -..... r .-,3076 missão Especial destinada a instfú.1i' ·c)-prOcesso de 

- ~perda de mandato de ,Senador poder designar ser-
PAPA vidor do Senado Federal, bacharel em Direito, pOJ:a 

Transcrição da Mensagem do Papa J"oão Paulo U átiiar junto à Comissâo Especial, em defesa do Se-
à Senhora Nafis Sadik, Secretária da Conferência, nador representado, na qualidade de advogado dativo 
advertindo para a cultura da morte. Sen. Marco Ma- t?U simplesmente para fazer a sustentação oral, seja 
clel ..........•.. ···"'=--·-····~···•;«~.n.:,.,).NFrE:"~~-~:~965 no julgamento da Cpm.jssão _Especial, seja no Ple-

. _ -~ ~~o . ---~----~--nário do Senado Federal". Sen. Cid Sab6ia de Car-
PARECER ~ ·~ ~valho ._ ... ,._._H_..,--~ ..... ~-·-•'·"·-·C·'·'···'-----':~ .. · 2872 

Parecer oral ao PLC n.O 88/94 -(n:o- 2.938;92;-na -~·. Parecer n.0 16l/94, Comissão Temporária, criada 
origem) que "dispõe sobre o Estatuto da Advocacia nos termos do art. 33 do Regimento Interno do 
e a orcÍem dos Advogados do Brasil - OAB". Sen. Senado Federal, em reunião secreta, realizada em 8 
Iram Saraiva ...... ~ * ___ ••• _,.. __ -~~ .. -~~-~·~ ~ ... ~---.;{?:645 de j~q~_ge _ _1994. decicUndo em escrutínio secreto 

Parecer n.o 156/94, Comissão birBtOra,--8-presenta --- P.iõp-Or ao Plenário o Projeto de Resolução n.o 53/94, 
que declara a perda do mandato do Senador Ronaldo a redação final das Em.endaS do_ Senado ao PLC _n. 0- gã s n· . -

230/91 (n.O L701/91, na origem), que "cria a Estação Ara 0 :- en. · Irceu carn~r~_ ·-· ····--·~ .. -··~.-.,,..,-... -.-.· .... -~ .·2614 
Ecológica da Ilha do Medo, na ilba do mesmo nome, Parecer oral ao PLC- n.0 89/94, de~ iniciativa do 
no Município c1e .Itaparica". Sen. Lucídic:> Portella . . 2687 -~re§i4-ent.e __ da .República, que ·~transforma __ o Coo-

Parecer oral ao PLC n.o 16194 (n.o 2 _246191, na seJlio Administrativo de Defesa Econôihlca: -~ CADE, 
origem), que uregulamenta o art. 236 da Constituição· :m .:targ.uia, di~põe s_obre a prevenção e a repressão 
Federal, dispondo sob~~ serviços notariais e de_ re- s 1 raçoes· con ra a ~-~dem ,:~?:O?mica". S~n._,~~~:;., .. 
gistro". Sen. Magno Bacelar ......... -----·~~--:-'~=~~,2748 Rocha · · ........... -............. ·····"·~.,~85 

Pare·éeenP "162/94. ComissãO Dí.retorã.-a.pres~nta 
a redação final do PLC n.o 88/94 (n.0 2.938/92, na or!-

- gem), que __ "dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 
Parecer oral ao Oficio S/49/94, através _do qual o 

President.e do Banco do Brasi(ehcã:min,ha._sõUcitaçãq 
do Governo do Estado de Goiás, para que s~j_?-:_ e_!eva
do de 91% para 100% o percentual de rolagem de_ ~ 
sua dfvida mobiliária vencivel no 1.0 semestre de 

-------a Ordem dos Advogados do Brã.siJI'. Sen. I;UCfdlõ 

1994. Sen. Onofre Qüinan ............. -- •• -~~---·"· ~2756~ 

Parecer oral ao PLS n.0 146/92, que dispõe sobre 
a inclusão do vale do Jequitínhonha do Estado de 
Minas Gerais na área de atua.ção da Superintep4_~g_c.ta _ 
do Desenvolvimento do NordeSte - SUDENE. Sen. 
Ronan Tito ... ··~ _ ........... .__ •.. -...... •'·---.. "";·'-. :; . . -;,.;-*- •• <-;;.~;.i·~:..=a757 

Parecer n.o !5-7/94; -càrrti~ãO Diretor~t .apr~-se~~c
ta a redação final do PR n.0 52/94, que "autoriza o 
Governo do Estado de Goiás a elevar o ~rp..ite_ tix.aP,o_, __ _ 
no art. 4.o, II, da Resolução n.O 11/94, e _a. emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras. do 1'.«--. 
souro do Estado de Galãs -· LFTGO, destJnactas ao 
giro de sua dívida mobiliária vencível_ no 1.0 _se_:-
mestre de 1994". Sen. Lucidio Portella ......... ", .282o 

Portella . : ._-~·o·.-.·.-~ .. ,.. ~~~.:..-.o ~...--....:~~;-?.t-i_ S~'-li.i~"4'.'<::13"-!;:~-:-, 2~4 

Par~cer. n. 0 163/94, Comissão ~ Pireotora, apresenta 
a redaçao.final do PLS n.0 146/92, que "dispõe sobre 
a incluSãO do vale do J"equitinhonha do Estado de 
Minas Gerafs na área de atuaçãó aa-Superintendência 
do Nordeste - SUDENE". Sen. Júnia Mar!se .... <. 

Pa~ecer n. 0 164/94, Comissão Diretora, apreSenta · 
a tédação "dó vencido pa:ra o tt.;rq9 suplem~n~ar, 
do PLS. n.160/93, ,que "dispõe.sobre_a· distribuição 
de procesSàs ·à magist~ados designadõs para os Tri
bunais- Eleitorais ... ". Sen. Lucfdio Porte~ ! , •• ~ -~ ._. 

.. . Parecer rLo ~65/94, ComissãÕ de Constituição, 
Justiça e Cidadama, sobre a Mensagem n.o 191/94, do 
Sr. Presidente da República, '~submetendo à apro
vação do Senado Federal, o nome do Sr. Tenentec 

2976 
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PLANEJAMENTO Brigadeiro-elo-Ar, Carlos ele Alme!ela Baptista, para 

o cargo ele Ministro elo Superior Tribunal Militar". Enfatizando a importância da recu'!Ji'ração do 
Sen. Francisco Rollem.l:>erg .................... -~. ·- _ 3074. __ planejamento governamental. Sen. Gilberto Miranda 

Parecer n.O 166/94, Comis_são Diretora, a_pre_senta 
a reelação final_ J:lo PI;>L n.0 38/94 (n. o 426/94,-na· cri~ 
gem), que '1disciplina os ates p~_at_!cados nà vii;ê_ncia 
das Medidas Provisórias n.oo 381/S3, 408/94, 425/94 e 
446/94". Sen. Chagas Roelrigues ..••...•... __ :: ·-·-··· :3092 

Parecer n.0 167/94, Comissão Diretora, apresenta 
a redação final do PDL n.o 44/94 (n,o· 407/94, na 
origem), ·que "ap:í-oVa o texto da Coriv_enÇãQ __ S_qq~~(~ ·· 
a Eliminação de Todas flS Foqnas de DiScrhnloo
ção contra a Mulher, assinado Pela l;?,_~pÚbli_Ca ~e: 
derativa do Brasil, em Nova Iorque; eiri~!lc3-81, bem 
como revoga o DL n.O 93/83". Sen. Luc!dio Portella , . . 3093 

Parecer oral ao PDL n.o _43/94 (n.O 406/94, na 
origem), que "aprova o ato que ·Q!ltorgá a _petn_iiàS"ãO · 
à Rádio Panorama dé Catolé _do Roch~ ~tda._,_pã~---~----
explorar serviço de radiodifusão em freg.ü~n..ci~ ).11<?- . --
dulada na cidade de Catolé do Rocha> Estàdo aa· 
Paraíba". Sen. Jonas . Pinheiro ....... , •.. -· .. ,., ,~ · 3õ98. 

Parecer oral às Emendas de Plenái-io de- n.os 2 -
e 7, ao PLC--n.õ 2ÚJt93, que "dispõe &obr_e -C(í;{é];íSt'í-0 
Público· de Empresas Mercantis e Atividades Afins ... ". 
Sen. Henrique Almeict& : . ......... -.. ~:~::.::.;·:' .. ~ .. --~llll( 

Parecer n.0 168/94, Comissão Diretpra,, __ Çtpresenta 
a redação final das emendas do Senado ao PLC 
n.0 239/93 (n.O 1. 791/91, na origem), que "di.spõe 
sobre o_ Registro Público de_ .Empre~as Mercantis e 
Atividades Afins". Sen. Lucídio Portella .. -... ·-· ... . .3147 

Parecer oral ao PLC n.o 142/93 (n.0 1. 735/91, na 
origem), que "considera o Distrito de Fazenela Nova, · 
do Município de Brejo ela Madre. de Deus, Estado 
de Pemambuco, __ p.a _ár_ea especial de m.teress.e·-turís-
tico e _es_t_ância hid~omineral". Sen. Ney Maranhão .. - 3179 

Parecer n. 169/94, Comissão D4'~tora,_ apr~e:çt~ _ 
a redação final do PDL n.0 43/94 (n.0 40(1{94, na 
origem), que "aprova o ato que ol,lJorga __ perm~ão 
à Rádio Panorama de Catolé do Rocha Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão em frêqüên_cia 
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SP. Sen. José Eduardo .......... --·--· -·~-- ·--~· ,ZQ6.0 . 

Trazendo a _público, os resultados da COnvenção 
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·sENADO FEDERAL 
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t..!ATA DA 49" SESSÃO, EM t• DE JUNHO DE 1994 
!..l-ABERTURA 
1.2-ExPEDIENfE 
1.2.1- Comuulcaçllo . . . . . 

· · Do.seilaâor Rachid Saldanha Derzí, de seu deslig!llllento ç!o 
Partido da Renovação Nacional- PRN, e de sua filiação ao Parti
do Prog.essista- PP, a partir do dia 3 de janeiro· de 1994. 

L2.2- Requerimentos · 
- !11" 350, de 1994, de autoria do Sena~ G~beJ\o. M;rànda, 

solicitando aUtorização para de-sempenhar missão em Nova Iorque, 
Estados Unidos da América, no dia 6 de junho do CQITCnte ano. 

-!ll"3si, de 1994, de autoria doSenad<ir dÜberto Mírànãà,' 
solicità.ô.dO ao Ministro da Saúde as inform~çõeS~e menCioD.a. 
· · ~ N" 352, de 1994, de autoria do SenadOr Eduardo Suplicy, 
solicitando que sejam_ consider~os, ~Oll19 .l.i~~pÇ_~ ~u_ioriz.a~ •. ~s. 
dias5, 6. 9, 13, 16, 20, 23 e 27 de maio de 1994. Votação adiada 
por falta de quorum. · · · ' · · ' ' · · . · 

. .., N" 353, de 1994, de autoria do Senador Raimundo Lira, 
solicitando que sejam ccnsiderados, como licença autorizada, os 
dias 30 e 31 de maio, e 1• de junho de 1994. Vola.çllo,a_djada por 
falta de quorum. ~ . . 

- N" 354, de 1994, de autoria do Senador Coutfuho Jorge, 
solicitando qUe sejam coosiderados, como l_icença a,l,l.torizada, os 
dias 5, 6, 13, 16, 26, 27, 30 e 31 de maio de 1994. Vli!Í\ção adia· 
da por falta de quorum. ______ _ 

-N" 355, de 1994, de autoria do Senadca LooremberJl Nu
nes Rocha, solicitando que sejam considerados, como lic_enç_a au
torizada, os dias 2, 5, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 _de maio de 
1994. Votação adiada por falta de quorum. 

- N" 356, de 1994, de autoria do Seoadca Lavoisier Maia, 
solicitando que sejam coosiderados, cómo licença autorizada. os 
clliç; 2, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 23, 27,30 e 31 de maio de 1994. Vota
ção adiada por falta de quorum. 

- N' 357, de 1994, de autoria do Senadca Alfredo Campos, 
sQlícitando que sej3m coosider.a.dos, como. licença autorizada, os 
dias 2, 3, 9, 12, 13, 16, 25, 26 e 30 de maio de 1994. Votação 
adiada por falta de quorum. • 

- N" 358, de 1994, de autoria do Senador José Fogaça, soli-

dtãndo que sejam consideraqOS, como licença aUtorizada, os dias 
6, 9, 12, 13, 16,.17, 18, 23, 24, 27,30 e 31 de maio de 1994. Vo· 
tação adiada por falta de quorum. 

.- N> 359, 4e 1994, de .aUtoria do Sen~dor Guilherme Pal
meira, solicitando que sejam considerados, como licença autoriza
da,os dias6, 9, !3, 16, 23, 26;27<düdemaiode 1994. Votação 
adiada por falta de quorum. 

- N' 360, de 1994, de autoria do Senador Fernando Henri
que Cardoso, solicitando que sejam considerados, como licença 
autorizada, os dias 2, 6, 9, II, 13, 16, 23,27 e 30 de maio de 1994. 
Votação adiada por falta de quorum. 
_ • . ~ N• 36),.de 1994, de autoria do Senador Affonso Camar

go, solicitando. Ctu~ sejam consíderados, como licença autorizada, 
os dias 2, 6, 9, 13, 16, 17, 27 e 30 de maio de 1994. Votação 
ad.ia_d.;l por falta de quorum. . 

- N' 362, de 1994, de. autoria do Senador Áureo Mello, so
licitando que sejam considei1idQfl, como.liceg_ça autorizada., .os dias 
2, 3, 6, 13, 18, 24, 25 e 27 de maio de 1994. Votação adiada por 
falta de quorum. 

_ .1.2.3- Comunicações da Presidência 
-Recebimento da Mensagem n° 218, de 1994 (n° 404/94, 

na origem), de 27 de maio último, do Senhor Presidente da Repú
blica. relatando a colaboração do Governo brasileiro com a partici
pação de integrantes das Polícias Militares dos Estados e do Distri
to fesleral na Operação das Nações Unidas em Moçambique 
(ONUMOZ) e emcarninhando exposição de motivos do Minislro 
das Relações Exteriores referente a esta colaboração. 

-Término do prazo para apresentação de emendas aos Pro~ 
jetos ç!e Lei da Câmara n•s 150/93, 184193, 203/93, 205/93, 
207/93, 226/93, 238/93 e 242/93 (n•s 1.052/93.. 1.568/91, 874191, 
5.702/90, 1.830/91, 1.104191, 6'.030/90 e 3.002192, na Casa de ori
gem, respectivamente), sem que aos mesmos tenham sido ofereci
das emendas. 

-Aprovação; pela Comissão Diretora, em reunião do dia 19 
de maio do corrente ano·, dos Requerimentos de Informações n°s 
205 a 207, 223,293,306,307 e 320, de 1994, dos Senadores lra
puan Costa Júnior, João Rocha, Carlos Patrodnio, João França, 
Gilberto Miranda e Júlio Campos, aos ministros mencionados. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGAC!EL DA SILVA MAIA 
Dll·etor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZCARLOSBASTOS 
Diretor Industrial 
FLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

-Reiteração de pedido de informações ao Mmistro da Agri~ 
cultura, Abastecimento e da Reforma Agrária, constante do Re
querimento n° 94, de 1_994, de autoria do S_enador lrapuan Costa 
Júnior, decidida pela Comissão Diretora, em reunião dO dia 19 de 
maio de 1994. 

-Recebimento da Mensagem n• 217, de 1994 (n° 407/94, 
na origem), de 27 de maio último, pela qual o Senhor Presidente 
da República solicita a homologação para a emissão ã.dicional de 
papel-moeda autoriza$ pelo Conselho Monetário Nacional, no 
valor de dois trilhões e quinhentos bilhões de cruzeiros reais, a frm 
de atender às exigências das atividades de produção e da circula
ção de riqueza nacional, no mês de maio do corrente exerclcio. 

~Término do prazo, sem que tenha sido interposto recurso, 
no sentido de inclus~o em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Se
nado n° 140, de 1993, que altera dispositivos da Lei n° 7.418, de 
16 de dezembro de 1985, que insUtui o vale-transporte. À Câmara: 
dos Deputados. . - _ 

- Arquivamento defmitlvo, previsto no parã!;rat"o único do 
art. 254 do Regimento Interno, dos ~eguintes Projetos de Lei da 
Câmara: 

- N" 182, de 1993 (n• 180/91, na Casa de origem), que esta
belece normas gerais sobre a emis.!)ão de sons e ruídos prejudiciais 
à saúde, à segurança e ao sossego públicoS. - - ---

- N" 49, de 1994 (n° 1.744/91, na Casa d~origem), que alte
ra o art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho-:: ÇL T. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES - Homenagem póstu

ma ao ex-Senador Plínio Pompeu. 
SR. PRESIDENTE - Associando-se ao pronunciãmento do 

Sr. Mauro Benevides. 
1.2.5 - Comunicações da Presidência ~ 
- Edição; pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 507, de 28 de mai9 de 1994, que organiza e discipli
na os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento e de prça
mento do Poder Executivo e dá outras proVidências; designação da 
Comissão Mista e estabelecimento de calendáriq para a sua trami-
tação. -

- Edição, pelo Senhor PreSidente da República, da Medida 
Provisória ri0 508, de 27 de maio de 1994, que concede abono es
pecial aos Servidores PUblicas Civis e Militares da Administração 
Federal Direta, Autárquica e Fundacional. e dá outras providên
cias; designação da Comissão 'Mista e estabelecimento de calendã
rio para a sua tramitação.-- --

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 509, de 27 de maio de 1994, que autoriza a contrata
ção de fabricação de papel-moeda, e dá outras providências; desig-
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nação da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para a 
sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
PrOvisória n°$10,-de 27 de maio de 1994. que altera o arl 5° da 
Lei no 7.862, de 300 de outubro de 1989, que dispõe sobre a remu
neração das disponibilidades do Te~ouro Nacional; designação da 
Comissão Mista e estabelecimento- de calendáriO para -a sUatrami-
tação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisórian' 511, de 30 de maio de 1994, que-dispõe sobre o exer
cício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União, 
em carãter emergencial e provisório, e dá outras providências; de
signação da Comissão Mista e estabelecimento-de calendário para 
a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da· República, da Medida 
Provisória n° 512.- de 30 de maio de 1994. que autoriza.~ o-Poder 
Execntivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União 
áédito extraordinário, para os íms que especifica. e dá outras pro
vidências; designação da Comissão Mista e estabelecimento de ca
lendário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 513, de 30 de maio de 1994, que dispõe sobre o Im
posto sobre Operações de Crédito, Câmbio e segUro, ou relativas a 
Títulos_ e Valores Mobiliários, e dá outras providências; designa
ção da Comissão· Mista e estabelecimento de calendário para a sua 
tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 514, de 30 de maio de 19~4. que altera a redação do 
a:rt. 3° da Lei no 4.491, de 21 de novembro de 19.§.-t.que '~altera 
disposições da Lei n• 3.780, de 12 de julho de 196lr(Plano de Re
classificação). relativas às séries de Casses de ;Impressor, Enca
dernador, Mestre e Técnico de Artes Gráficas e· dá duttãs-proji~
dências; ~signação da Coullssão Mista e ~s-~OO.lecimento 4e c&~ 
lendário para a sua tramitação._ _ . . _ _ - _ __ · ·· · -

-Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 515, de 30 _de abril de_[994, que dá nova redação ao 
at( !'da Lei n° 8.689, de 27 de julho de 1993, que-dispÕe s06re'a 
extinção do Instituto NaCiOnal de AssistêD.cia-Médica da Previdên
cia Social- INAMPS; designação da ConllSSão Mista e es~beleci
mento de calendário para a sua tramitii.Çãõ~ 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 516, de 30 de maio de 1994, que altera dispositivoS e
acrescenta artigos à Lei n' 8.694, de 12 de agoStO ae !993, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução d3. Lei Or
çamentária anual de 1994 e dá outras providências; deSiiloaçãO dá Co
missão Mista e estabelecimento de calendário para a sua tramitação: 
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L2.6 - Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR CHAGAS RODRJGUES .:. Defesa do reestabe

lecimento do funcionamento da Estrada de Ferro Central do Piauí. 
SENADOR PEDRO SIMON - Análise -sobre o inicio dos 

trabalhos revisionais, seu processo e encerramento no contexto poM 
lítico do País. 

1.2. 7 - Apreciação de matérias 
- Requerimentos n's 326 a 334,' 337; -:338, 340 a 346, de 

1994;-dos Senadores Jutahy Magalhães, Flavill!lo Melo, Márcio 
Lacerda, Luc!dio Portella, Reginaldo Duarte, JOão França; Rachid 
Saldanha Derzi, Alfredo Campos, Jarbas Passarinho, José Sarney, 
Francisco Rollemberg, An~o Mariz, Onofre Quinan, Júnio.Ma
rise, Cid Sabóia de Carvalho, Irapuan Costa Júnior e Ou:los 
De ?Carli,lidos em sessões anteriores. Aprovados. 

- Requerimento n' 335, de 1994, do Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, lido em sessão anterior. Aprovado, após usar da pala-
vra o Sr.Cid Sabóia de Carvalho. , 

· · - Requerúiiento n' 339,· de 1994, do Senàdor Gilberto Mi~ 
randa, lido em sessão anterior. Aprovado, após parecer da comis
são competente. 

1.3-0RDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1994 (n' 4.393/94, na 

Casa de origem), que di_spõe sobre a renegociaç_ão _das dív~das ~-= 
manescentes das entidades extinr:as -por força da Lei n° 8.029, de 
12 'de abril de 1990, e dá outras providências. Aprovado, sendo 
rejeítãdas as emendas n°s 1 a 3. À sanção. -

Projeto de Decreto Legislativo n' 42, de r 993 (n' 247/93, nà 
Câmara dos Deputados), que aprova o-ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ALVORADA DO SERTÃO LIDA. para ex' 
piorar serviço de radiodifusão ·sonOra em Ol:ida média na Cidade de 
Sãõ)OãO 00 Piauí, -EStado do Piauí. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1993 (n'249/93, na 
Câmara dos Deputados2, que aprova o ato que renova a permissão 
outorg'ade à 1ELEVISAO VERDES-MARES LIDA. para explo
rar serviço de radiodifus-ão- sonora em freqüência modulada na Ci
dade de Recife, Estado de Pernambuco. Votação adiada por fal
ta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 44; de 1993 (n' 250/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da RÁDIO INDEPENDENTE LTDA: para exp!OI'ar serviço dera
diodifusão sonora em "freqüência modulada na Cidade de Lajeado, 
Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Prójelo âe Decreto Legislativo n' 45, de 1993 (n"253/93, na 
Câmara dos De_..PUtados), que aprova o ato QUe renova a: concessão 
outorgada à RADIO CAPINZAL L IDA. para explorar serViÇo de 
radiodifusão sonora em anda média na Cidade de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na 
Câmara dos Th:putados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RADIO FRA 1ERNIDADE L IDA. para explorar ser
viço de radiodifusão Soüora-em freqiiência niodulada na Cidade de 
Araras, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1993, (n' 264193, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renová a permis
são da RÁDIO JORNAL DO BRASIL L IDA. para explorar servi
ço de radiodifusão- scnora em. freqüência modulada na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da RÁDIO LITORAL L IDA. para explorar serviço de radiodifu
são scnora em freqüência modulada na Cidade de Osório, -Estado 

do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 
Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1~3 (n"246/93, na 

Câm.iua dos Deputados), que aprova o ato que Ienova a concessão 
outorgada à RÁDIO GRANDE LAGO L IDA. para ei<plorar servi: 
ço de radiodifusão sonora em anda média na Cidade de Santa He
lena, Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quormn. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 55, de 1993 (n' 267/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a cot;tcessão 
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS LIDA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

__ Projeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, nã 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ L IDA. para ex piorar 
serviço de radiodüusão sonora em onda média na Cidade de Tim
bó, Estado de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, na 
Câmara dos Dej!Utados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO E TV TAPAJÓS LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Santarém, Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1994 (n' 297/93, na 
Câniam dos Deputa4_os), que_ apr9y_ª"_o ato_quç ÇU~9fg_a permissão à 
FUNDAÇÃO Pe. uRBANO THIESEN para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusiva
ment~ educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 
Granôe do Sul. Votação adiada j)or falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n" !1, de 1994 (n' 265(93, na 
Câmara dos Deputagos ), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à S.A. RADIO VERDES MARES, para explorar servi
Ço-de radiodifusão sa ora em freqúência modulada na Cidade_ de 
Fortaleza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO CUL11JRAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Sarocàha, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252'93, na 
Câmara _dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LIDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade _de Aragu$a, Esta
do do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254193, na 
Câma,ra _d_os. Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV TOCANTINS LIDA. para explorar serviço dera
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n' 328/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO SAPU
CAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora em freqúência 
modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Pou
so Alegre, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 58, de 1_993 (n° 316/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
ao SISTEMA RB DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Itumbiara, Estado de Goiás. Retirado da pauta nos termos do 
art 175, alínea "e", do Regimento Intemo. 

Projeto de Lei da Câmara n' 34,, de 1994 (n' 2.535/92, na 
Casa cie origem), (pie dispõe sobre o exercicio da profissão de De-
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senhista Votação adiada nos termos do art. 375, item VIIT. do 
Regilntii:Lto Interno. _____ _ 

SubstitutiVO do Senado ao Projeto de Lei-da Câmara n° 62, 
de 1990 tii0 3.516/89, na Casa de origem), que defme cririle órga· 
nizado e dispõe sobre meío.S -e;speeia1s de investigaÇão -e prova nós 
inquéilfuS -e processOs que Sobre ele versem. Votação adiada nos 
termos do art. 375, item VID, do Regimento" Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 60, de 1993 (n° 1.020/91, na 
Casa de origem), que isenta aposentadás do paganiento de taxa de 
pesca. Votação adiada nos temios- do art. 375, itein vm, do Re-
gimento Interno. _ _

0 

Projeto de Lei da Câmara 11° 4, de 1994 (n° 1.026/91, na 
Casa de origem), que regulamenta o _disposto no P3râgfi(õ 2.t'do 
art. 176 da Constituição Federal e altera dispOsitiVos do Decreto
Lei n° 227, de 28 de fevereiro_ de 1967- Código de Mineração, 
adaptando-o às normas constitucionais VigeiitCs. · Votação adiada, 
nos termos do art. 375, item VIII, do ReginieD.tó Iritemo. 

Projeto de Lei do Senado no 27, de 199r'-~C<implementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, ()!le regulãinenti -o-pa:.. 
rágrafo 3° do art. 192 da Constituição Federal, qUe dispÕe sobre a 
cobrança de juros_ reais máximos, e dá outras providênciãs. Dis~ 
cussão encerrada, fiCaD.do a votação adiada, nos termoS do art. 
375, item VIII, do Regimcnlo Interno. ·· · · - -

Projeto de Lei do Senado n° 160, de 1993, de autoria do Se
nador Álvaro Pacheco, que dispõe sobre a distribuição de proces
sos a juízes designados para os l)ibllflais E~eitorais. Votação 
adiada, nos termos do art_._375., item Vill, doRegímtiiifu Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 66, de 1993 (n° 3:277/92, na 
CaSa de origem), que dispõe sobre o preço de comercialização da 
gasolina de aviação. Votação adiada, riOs termos do art. 375, 
item VTII, do Regimento Interno, apóS retirada do Requerimento 
n° 311194, deferida pela Presidência nos termos do RequerimeritO 
n°363/94. 

Projeto de Lei da Câmara n° 230, de 1993 (é-1.701!91, nà 
Casa de origem), que cria a EstaÇãó Ecológica da ilha do Medo, na 
ilha de mesmo nome, Município de Itaparica. .Discussão encerra
da, ficando a votação adiada, nos termos do artigo 375, vm, do 
Regimento Interno. _ _ _ 

Projeto de Lei da Câmara n° 88, de 1994 (2.938/92, na Cas-ª" 
de origem), que díspõe sobre o EstatUto dã-AdVOCãC!Jt -e a·ordem 
dos Advogados do BraSil. DiscUSSão adiada para o dia 8 de ju
nho próximo, nos termos do Requerimento n6 36:it/94,: após parecer 
de plenário favorável com_emen.das_~ redaçãO. 

1.3.1- Matéria apreciada ap6s a Ordem do Dia 
-Requerimento n° 350, de 1994, do Senad~ _9ilberto Mi

randa, lido no Expediente da presente sessão. ·Votação adiada, 
após parecer da comifl;sãO competente. 

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARANHÃO - Reportagem do Correio 

Braziliense, de hoje, sob o título: ·"Collor fará campãi:lha- e podCrá 
falar na televisão11 • - _ _ -

SENADOR JOSÉ EDUARDO- Realização da Convenção 
Nacional do PTB, no último dia 21, em SãO Caetano do Sul-SP. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Repúdio .0 fechamento de 
mais de 450 agências e postos do Banco do Brasil, Caixa Econô
mica Federal, Banco da Amazônia e Barico do Nordeste em decor
rência do Plano de Ajuste Bancário elaborado pelo Governo Federal. 

SENADOR HENRJQUE ALMEIDA - Considerações a 
respeito da possível transformação do cerrado am:apaense·em terra 
produtiva. - -

SENADOR ODACIR SOARES - Observação sobre a fór
mula adotada pela maioria dos programa~ norte-americanos de 
controle populacional no mundo. - - - - - -

SENADOR PEDRO SIMON- Homenagem il memória do 
poeta Mãrio Qtlintl!ha. _ 

1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
IA-ENCERRAMENTO 

2 -ATA DA 50" SESSÃO, EM 1" DE ,JUNHO DE 1994 
2.1-ABERTURA 

~o 2.2-EXPEDIENTE 
- 2.2.1--Aviso do Ministro Chefe da Casa Civil da Presi· 

dência da República 
N" 1.149/94, de 31 de maio último, encaminhando informa

ç9es .sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 138, 'de 
1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

2.2.2- Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVJDES - Comen!Arios acerca 

da Convenção Estadual do PMDB- Ceará, realizada no último fi
nal de semana. 

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Transcurso 
do_ Dia Nacional de Luta contra Doenças Reumáticas em 31 de 
maiO último. 

2.2.3- Requerimentos 
N" 365/94, de autoria do Senad<>r Amir La!>do, solicitando 

que sejam con~i@rados como licença autorizada os dias 2-5, 6-5, 
13-5, 18-5,24-5,26-5,27-5, 30-5.e 31-5.Aprovado. 

± ~ N°_3_66/.94, de autoria do Senador JoKo Rocha, solicitando 
que sejam Considerados como licença os dias ~ 3, 6, 13 e 16 de 
maio .do corrente ano. Aprovado. 

N° 367/94, de autoria do Sena(!Qr Lucídio Portella, solici
tando que sejam cOD.Siderados comõ licença os dias ~-6,-7, 13, 23, 
27 e _30 próximo passado. Aprovado. 

. N"368/24, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, 
solicitando -que seja consideradO cOmo IiCCiiça autorizada o dia 3 
de junho del994. Aprovado. · 
- ' N" 3_69/94, ·de autoria 'do Senador José Ednar<lo, solicitando 
qUe sejarll- c0nsider3.d0s coll),o_licença autorizada os dias 9, 16, 18, 
23, 3üde maio do_corre.nte :p:J.o._Aprovado. 

N" 370/94, de autoria do Senad.or Jos.é Eduardo, s0li.citando. 
que sejam consideiados como licença autorizada o dia 3 de junho 
4o corrente ano. Aprovado. -- - -

z.:M- Ofícios 
Da Liderança do PPR, de substituição de membros nil Ço. 

l;pj~ão Mi:?ta incumbida-de emitir parecer sobre a admissibilidade 
daMedidaProvisórian° 595, de 24 de maio de 1994. 

Da Lid~rança do Pi>R; de substituição de membros na Co~ 
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibilidade 
da Medida Provisória n° 506,_ de 24 de maio de 1994. 

2.2.5-- Comunicado 
Do Senador Gilberto Miranda, infórmando que se ausentará 

do Pais no período de 7 a 12 de junho do corrente ano, paiR estu
dos e pesquisas relacionadas com as matérias pertinentes à Comis
são Especial Temporária destinada ao estudo do Projeto de Lei da 
Câmara n° 73/94 (Código de Trânsito Brasileiro). 

2.2.6- Apreciação deMatérias 
-Requenm:entós n~s 352 a JÇ2, de 1994, dos Senadores 

Eduardo Suplicy, Raimundo Lira, Coutinlio J.orge, Louremberg 
Nunes B-~ha, Lavoisiér Maiã, Alfredo .Çampos, "JOsé Fogaça, Gui~ 
lherme Palmeira, Fernando Henrique Cárdoso, Affonso Cafnargo e 
Áureo Mello,lidos em sessão anterior. Aprovados. . · 

Requerimento n° 350/94, lido em sessão anterior. Aprovado. 
: 2.2. 7-Requerimento 
-N° 371194~ de .autoria do Senador Jarb8s Passarinb~ soljci~ 

tarido <Jue Sejam con.Siderados como licenç3. ãUtoriiaiia os -dias -26~ 
27, 30e 31 de maio do corrente ano. 
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2-2.8- Discurso do Expediente (continuação) Projeto de Decreto Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na 
CID SADÓIA DE CARVALHO, como Líder- Opiniões de Câmara dos D~tados), que aprova o ato que renova a concessão 

S. Exa. sobre o process_orevisorencerrado no dia de ontem. outor_gada à R.ApiO E 1V l'APAJÓS LTDA. para explorar servi-
2-3-0RDEM DO DIA ço de radiodifusão de sous e imagens (televisão) na Cidade de 
Projeto de Decreto Legislativo n° 42, de 1993 (n° 247/93, na Santarém, Estado do Pará. Votação adiada em virtude de falta de 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conceSsão quorum. 
ontorgada à RÁDIO ALVORADA DO SERTÃO L mA. para ex- Projeto de Decreto Legislativo n° 10, de 1994 (n°297/93, na 
piorar serviço de radiodifusão sonora em onda média lia- Cídade de Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
São João do Piauí, Estado do Piauí. Votação adiada em virtude FUNDAÇÃO Pe. URBANO iHIESEN para executar seryiço de 
de falta de quorum. radiodifusão sonora em freqUência modulada, com fms exclusiva-

Projeto de Decreto Legislativo n° 43, de 1993 (n°249/93, na rnente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão Giãilde dOSurVOtãçãÕ adiadã enl virtude_de falta de qUorum. 
outorgada à TELEVISÃO~ VERDES ~ L 'fDA. J:>ara~ expio- Projeto de Decreto Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na 
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Ci- Câhia'Til-dOs l::>ePU.tados), que aprova o ato que renova a permissão 
dade de Recife, Estado de Pemambnco. Votação adiada em virtu,~ outorgada ã S. A. RÁDIO VERDES MARES, para explorar servi
de de falta de quorum. ço de radiodifusão sonora em frequência modulada na Cidade de 

Projetode Decreto Legislativo n° 44, de 1993 (fi0 250193, na Fortaleza, Estado do Ceará. Votação adiada em virtude de falta 
Câm.arit dos Deputados), que aprova,. o ato que renova a permissãO de qUOrum.- - - -
da RÁDIO INDEPENDENTE L mA. para explorar serviço dera- Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de~ 1994 (n° 319/9J, lia 
diodifusão sonora em freqüência mOdulada-na Cidade de Lajeado, Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Estado do Rio Grande do SuL Votação adiada em virtude de fal- FUNDAÇÃO CULTIJRAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
ta de quorum. serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 

Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na de Sorocaba, Estado de São Paulo, '\Tolação adiada em virtude de 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conc_essão falta de quorum. 
outorgada à RÁDIO CAPINZAL L mA.j:>ara exj:>lorar S"!"iço de Projeto de Decreto LegislatiV!J n° 18, de 1994 (n° 252/93, na 
radiodifusão sonora em onda niédia na Cidade de Capinzal, Estado Cãi:D.ani áõs ~putãdOS), que aprõva:o ato que renova a concessão 
de Santa Catarina. Votaçãn adiada em virtude de falta de quorum. ontorgada à RADIO ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de 

Projeto de Decreto Legislativo no 46, de 1993 (n° 248/93., ~ radiodifusão sonora em Onda média Iiã. Cidade de-Araguaína, Esta
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão do do Tocantins. Votação adi3da em virtude de falta de quorum. 
outorgada à RÁDIO FRA 1ERNIDADE LIDA. para explorar ser- Projeto de Decreto Legislativon° 19, de 1994 (n° 254/9.3. na 
viço de radiodifusão sonora em. frequência modUlada -na Cidade de Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
Araras, Estado de São Paulo. Votação adiada em virtude de falta outorgada à 1V TOCANTINS L IDA. para explorar serviço dera
de quorum. diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 

Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993, (n° 264193, Estado de Goiás. Votação adiada em virtude de {a!~ de quorum. 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis- Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na 
são da RÁDIO JORNAL DO BRASU.. LIDA. para explorar setVi- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
ço de radiodifusão sooora ém fre<jilência modulada na Cidade do FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO SAPU
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada em vir- CAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
tude de falta de quorum. modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Pou-

PrOjetO "de nec-rCtá LegiS!ãtivo h"" 49: âe_19931~:n!~ na so f\l~gre,"Esudo-ãe-Mínas ·Gerais. Vo_taçio adiada_em virtude. Qe_ 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a perin.issão falta de quorum.- - - --- -- --- -- - --
da RÁDIO LITORAL L mA. para explorar serviço de radiodifu- Projeto de Decreto Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316/93, na 
são soo.ora em freqüência modulada na Cidade de OSório, Estado Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
do Rio Grande do Sul. Vota>ão adiada em virtude de falta de ao SfSTEMA RB DE COMUNICAÇÃO LIDA., para explorar 
quorum. serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade 

Projeto de Deereto Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93,na de Itumbiara, Estado de Goiás. Votação adiada em virtude de fal-
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conCessão ta de quorum. · 
ontorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LIDA. para explorar servi- Projeto de Lei da Cârnar• D0 34, de 1994 (n° 2.535/n, na 
ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade_ â_e Santa He- CaSa de origem),_ que dispõe sobre o eXercícío da profissão _de De~ 
lena, Estado do Paraná. Votação adiada em virtude- de falta de senhista. Votação adi~da nos termos do art. 375, item vm. do 
quorum. Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 55, de 1993 (n°267/93, na Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara U.0 62, 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conçessão de 199() (n°3.~16/89, na Casa de origem), que defme crime erga
outorgada ã PAQUETA EJ\1PREENDIMENTOS LIDA.. para ex- nizado e dispõe SObre meios especiais de investigação e prova nos 
piorar serviço de radiodifUsão sonora em onda J!l:ê~a_:o_i._ Cí4ade de inqü~ritos_ e processos que sobre ele versem. Votação adiada nos 
Floriano. Estado do Piauí. Votação adiada em virtude de falta de termos do artigo 375, item VITI, do Re,eimento Interno. 
quorum. l'rnjeto de Lei da Câmara n° 60, de 1993 (n° 1.020191, na 

Projeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Casa: de origem), que isenta aposentados do pagamento de taxa de 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renoVa a outorga pescã.-Vótaçào adiada nos termos do art. 375, item VDI, do Regi
deferida à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LIDA. para explorar mentolntemo. 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade c;le Tim- _ Projeto de Lei da Câmara n° 66, de ~993 (n° 3.27?/92, na 
bó, Estado- de Santa Catarina. Votação Bdiada em 'Víiillde aerãlfa~•c~a~sa.c..c,de ongem), qUe diSpõeSobre o preço de comercíalização da 
de quorum. gasolina de aviação. Votação adiada nos termos do art. 375, item 
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VUI, do Regimento Interno. 
Projeto de Lei da Câmara 0° 4, de 1994 (n° 1.026/91, na 

Casa de origem), que regulamenta o dispostO Do Paráirafo 2° do 
art. 176 da Constituição Federal e altera dispositivoS ·do Decreto
Lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de Minereção, 
adaptando.o às normas constitucionais vigentes. Votação ãdiada 
nos termos do art. 375, item VID, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n° 27, de 199r --Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o pa
rágrafo 3° do art. 192_da Constituição Federal, que dispõe sobre a 
cobrança de juros reais máximos, e dã outras providêD.cias. Vota .. 
ção adiada nos termos do art. 37S, it.Cm vm. do Regíme:nto Interno. 

ProjetQde Lei do Senadg_.U:160, de 1993, de autoria do Se
nador Álvaro Pacheco, que dispõe Sobre a distribuiÇãO de proces
sos _a juízes designados para os Tribunais Eleitorais. Votação 
adiada nos termos_dQ art. 375, item VIII, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 230, de 1993 (n° 1.701/91, na 
Casa de origem), que cria a Estação Ecológica da Dha do Medo, na 
ilha de mesmo nome, Municfpió-de ltaparica-. Votação adiada nos 
termos do art. 375, item Vlll, <;lo ~e~ento Interno. 

2.3.1-l)iscursos ap6s a Ordem do Dia 
SENADOR JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Bom desempe

nho dos preços do café no merca;do internacional. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS - Plano económico do Go-
vemo. 

2.3.2- Comunicação da Pr~idência 
Convocação de sessão extraordinária do Sena_dQ Federal, a 

realizar-se hoje, às 16 boras e 35_ll.Únuios. com Ordem do Dia que 
designa. · · -. '' - ' ' 

2A -ENCERRAMENTO 

. 3'-ATA DA 51' SESSÃO; EM 1' DE JUNHO DElW<f 
3.1-ABERTURA 
3.2- EXPEDIENTE 
3.2.1- Comunicação 
De autoria do Senador Gilberto Miranda Batista,· informan

do que se ausentará do País no ~ .6. ~e junho do corrêli(e ano. 

3.2.2- Requerimentos 
N°372, dó 1994, de autori~ do Senador Divaldo Suruagy, 

solicitando que sejam considerad.Qs. como licença autorizada os 
dias 9, 13, 16, 19, 26, 27, 30 e 3Lde_maio do corrente ano. Apro· 
v ado. 

N" 373, de 1994, de autoria do Senador Hydekel Freitas, so
licitando que sejam considerados como licença autorizada os dias 
2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 19, 23, 24, 27 e 30 do corrente. Aprovado. 

N" 374, de 1994, de autoria do SeMdor Ruy Bacelar, solici
tando que sejam considerados como licença autorizada os dias _2, 
3, 6, 9, 10; 13, 16, 17, 23, 24, 27, 30 e 31 do mês de maio. Apro· 
v ado. 

N° 375, de 1994, de autoria do Senador Alttízio Bezerra, so
licitando que sejam considerados como licença autorizada os dias 
2 a 6, de.ll a 19 e de 26 a 31 do mês de maio do corrente ano. 
Aprovado. 

N° 376, de 1994, de autoria do Senador Teotônio Vilela Fi
lho, solicitando que- sejam considerados como licença aqtorizada 
os dias 2, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de maio 
do corrente ano. Aprovado. 

N' 377, de 1994, de autoria do Senador Odacír SOares, soli~ 
citando que_sejam considerados como licença autorizada os dias 6, 
13, 23, 24. 27 e 30 de maio do corrente ano. AprOvado. -

N° 378, de 1994, de autoria do Senador wllson Martins, so
licitando que sejam considerados como licença autorizada os dias 
13, 16, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 do corrente ano. Aprovado. 

N° 379, de 1994, de autoria do Senador Maurício Corrêa, 
solicitando que sejam considerados como licença autori~ aos 
dias 6, 13, 23, 27 e 30 de maio do corrente ano. Aprov_a~o_. 

N" 379-A, de 1994, de autoria do Senador João Ca!mon, so
licitando que sejam considerados como licença autorizada os dias 
2. 9, 17, 27 e 30 do mês de maio do corrente ano: Aprovado. 

N° 380, de 1994, de autoria do Senadm: Jonas Pinheiro e ou". 
tros Senhores Senadores, de urgência para o ofício S/49; de 1994. c 

N• 381, de 1994, de autoria do SenadOdvlaguo Bacelar e 
outros Senhores Senadores, de urgência para o Projeto de Lei da 
Cãmara n• 16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), quere
gulamenta o art. 236 da Constituição Federal,_ dispondo sobre ser
viços notoriais e de registro. 

3.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1993 (ri0 L02Ó/91, na 

Casa de origem), 'llle isenta aposentados do pagal:nertio' da. taxa de 
pésca. Aprovado. À sanção. · 

~ · Projeto de Lei dá Cãniái-a. n•· (\6, de 1993 (i,_o 3.277/~z.na 
Casa de origem), que dispõe sObre o_ preçO de conierCialização da 
gasolina de aviação. Aprovado o projeto, s,endo retirada a emen
da, nos termos do Requerimento n° 382/94. A sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n• 230, de 1993 (n° 1.701/91, na 
Casa de origem), que cria a Estação EcOlógica da Dha do Medo, na 
ilha do mesmo nome, Município de Itaparica. Aprovado_ com as 
emendas. À Comissão Direto:r_a-para a redação fmai'. . · , 

Projeto de Lei. do Senado n• 160, de 1993 que dispõe sobre 
a distnõuição de processos a juízes designados Pf!I'a os Tribunais 
Eleitorais. Aprovado nos termos do substitutivor À Cotnissão~Di
retora para redigir o vencido para o turno" suplementar. 

3:3.1 -Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
R~querimentos n°~ 380 e 381194, "lidoS ·no· E~Pooiente da 

presente sessão. Aprovados. 

Redação fmal daS Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 230, de 1993 (n• 1.701, de 1991, na Casa de origem). 
Aprovada nos termos do Requerimento n° 384/94. À Câmara do~_ 
Deputados. 

3.3.2- Designação da O~dem do Dia da próxima sessão. 

3.4-ENCERRAMENTO 

4 - RETJFICAÇÃO 
5- ATOS DO PRESIDEN'I'E 
N"' 219 a 221, de 1994 
N"' 39 e 381, de 1992 (Apostilas) 
N"' 119 a 138, de 1994 (Republicações) 
6- ATOS DO DffiETOR-GERAL 
N"' 29 e 30, de 1994 (Republicação) 

7- MESA DIRETORA 
8- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
9-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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Ata da 49a Ses-são, em 1° de junho de 1994 
4a Sessão LegislativaQrdinária, da 49a Legislatura 

- EX1RAORDINÁRIA- - . --
Presidência dos Srs..HumbaJQLuc:ena, ChagG.J.Bo.dril:Hf:.Le Lll_c:fdi_o f'_orre_llq_ 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
DORES: tário. 

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Amir Lando- Au
reo Mello - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carv_alho ~ _Couti
nho Jorge - Dirceu CarneirO - Epitácio Cafeteira_-:-- ~~ridi_ão 
Am.in - Francisco Rollemberg .:.... Gilberto Miranda - Guilherme 
Palmeira- Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior -
João Rocha --Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- Josaphat Marinho 
-José Eduardo- José Fogaça - Júlio Campos .:: Lucídio Portella 
- Magno Bacelar-- Marco Maciel- Mário Covas- Marluce Pin-
to- Mauricio Corrêa - Mauro Benevides- Meíra Filho - Moisés 
Abrão --Ney Maranhão-- Odacir Soaies- OnOfre -Qu-ihafi=::'Pedro 
Simon- Rooaldo Aragão- Ronan Tito- Teotônio Vilela Filho-
ValmirCampelo- Wilson Martins. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrill\l~s) ,-A li~li!_~~ pre
sença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

tário. 

Sob a proteção de Deus, iritdamos hosSõs ~trabalhos. -
Sobre a mesa, comunicação-que será lida peJo sr. -l 0 "SeCre-

É lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, cumpro o dever de 
comunicar à Mesa e à Casa, nos termos regimentais qu"e, COnsoan
te disposição da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, me desliguei 
do Partido da Renovação Nacional - PRN, e me flliei ao Partido 
Progressista- PP, a partir de 3 de janeiro de 1994. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1994. - Senador Racltid 
Saldanha Derz~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre a me~,-~uerimento: que será lido pel~ ~:· .1° S~c.re
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 350, DE 1994 

Requeiro, DOS- termos dos artigos 55, m, da Coostituição 
Federal, e 40, § 1°, alínea a, do Regimento Interno, autorização 
para desempenhar missão em Nova Iorque, Estados Unidos da 
América. no dia 6 de junho do correç.te ano, concern,ente a,_~studos 
e pesquisas relacionados com matérias Pertinentes à COmis-são 
TempOrária destinada ao estudo do PLC D0 73/94, que ''instituiu o 
Código de Trânsito Brasileiro", para o qual fui designado relator e 
bem assim aos procedimentos referentes à aquisição de bônus do 
tesouro norte-americano, pelo Govenio brasileiro, a que me referi 
no Requerimento de Infomiações D0 169/94, já aprovado por esta 
Casa. 

Sala das Sessões, I' de junho de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e [)eo 
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia. nos 
termos do § 3' do art. 40 do Regimento Interno. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 351, DE 1994 
- - - --

Requeiro, nos termos dos_ artigos 50, § 2°, da Constituição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno desta Casa, sejam solici
tadas aO Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde as seguintes in
formações: 

1) indicar, discriminadamepte, as operações de aquisição, 
por parte desse Ministério Ou de órgãos a ele vinculados_, _durante 
os anos de 1993 e 1994, de todos os tipos de vacinas, utilizadas 
em campanhas oficiais oU nãó, iridicando as quantidades compra
das, o valor totãf e dC-Cada -dOSe, O' hiboratóiio fabricante. as daias 
das respectivas licitaçêíes (nacionais ou internacionais), os ganha
dores das licitações (encaminhando as respectivas atas de adjudi
cação), especificando as quantidades fornecidas por cada um, tipo 
e o valor de cada compra, assim como a data do efetivo pagamento 
(fechamento do câmbio se o forne_ced_or for estrangeiro), data do 
embarque das vacinas no exterior e desembaraço aduaneirO: no 
Brasil, além das quantidades remeti dás' aos Estados-Membros; 

2) informar sobre aS licitaçõéS pari ãi]UiS1Ção de Vacinas de 
todos os tipos. cujos processos acham-se em andamento; 

3) prestar ós mesmos esclarecinientos descritos nos itens 1 e 
2, com relação aos seguintes produtos: Malathion, Feniltrothion, 
AZT, Bicos e Gelo de Acondicionamento; 

4) indicar o nome dos forneced_ores tradicionais de vacinas 
e dos ganhadores de licitações (nacionais e intemacíonais) nos·úl
timos S anos, especificando e discriminando os __ tipos de vacinas 
forne_cidas e seus_ respectivos valore.s totais de compra. 

JustifiCação 

O pedido ora fotmU.lado tem por motivação-o· intenso volu
me de vacinas, medicamentos eni getãl e produtos adquiridos pelo 
I\1fuíStériô dà Sàllde e-OfgãoS a ele Vli!cllladç>s. - . . , 

-Tendo em vista as atribuiçêíes conferidas a esta Casa pelo 
art. 49. X, da Carta Magna, e para que promova o _exame dos pro
cedimentos adotados pelo Poder Executivo, faz-se indispensável a 
coleta dos elementos iilfoiniã.tivos pertinentes às ações sujeitas ao 
ccotrole e fiscalização do Congresso Naci~al, ainda mais quando 
o próprio Presidente .da República determina a avaliação das des
pesa~_ no ~~_torem questão. 

- --.Sala-das Sessões,!' de junho de !994. -Senador Gilberto 
:Miranda Batista. -

Ao exame da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do_ 
inciso ill do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a-mesa;-requerimentos que serão lidOs Pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 352, DE 1994 

EDUARDO MAT~ZQ SUPLICY, portador da cartei-
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ra de identidade parlamentarn° 46, requer, nos termos do art. 13, § 
1°, do Regimento InternO-desta Casa, seja conSiderada licença au
torizada sua ausência nas sessões plenárias dos dias 5, 6, 9, 13, 16, 
20, 23 e 27 do corrente mês, já que esteve cumprindo atividades 
parlamentares e partidárias. 

Termos em que pede deferimento. 
Brasília, 31 de maio de 1994. -Senador Edua["do Mata

razzo Suplicy. 

Exm0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 

REQUERIMENTO N" 353,;DE 1994 

Requeiro a essa Presidência~ nos termos do art. 13, § 1°, do 
Regimento Interno do Senado Federal, concessão de licença, para 
ausentar-me dos trabalhos desta Casa, durante os dias 30 e 31 de 
maio de 1994 e 1 o de julho de 1994, tendo em vista viagem que fa
rei à Parafba, para participar de alguns eventos políticos. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1994. - Senador Raimun
do Lira. 

REQUERIMENTO 1'1'" 354, DE 1994 

Requeiro; nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno 
desta Casa, que sejam considerados como licença autorizada os 
dias 5, 6, 13, 16. 26, 27, 30 e 31 do corrente mês. em virtude de 
estar tratando de assuntos partidários no meu Estado. 

Sala das Sessões. 31 de maio de 1994. - Senador Coutinho 
Jorge. 

REQUERIMENTO N" 355, DE 1994 

Senhor Presidente: 
Requeiro, IiOS termos do art. 13, § 1°, do Regimento Inter

no,- que sejam considerados como licença autorizada os dias 2, 5, 
6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 do mês de maio do auo em curso, em 
vista de estar tratando de assuntos partidários no meu Estado. 

Nestes Termos, 
Pede. Deferiinento. 
Sala das Sessões, 31 de maio de 1994. -Senador Lourem· 

berg Nunes Rocha. 

REQUERIMENTO N" 356, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Reginiento Interno? requeiro 
licença para afastar-se dos trabalhos da Casa. nos dias 2, 6, 9, 11, 
13, 16, 18, 23, 27, 30 e 31 do mês de maio do corrente auo, a fim 
de tratar de assuntos partidários em meu Estac1o. 

Sala das Sessões, 30 de maio de 1994. - Senador Lavoisier 
Maia. 

REQUERIMENTO N" 357,DE 1994 

Requeiro, noS termos do§ 1° do art. 13 do Regii:i:Iento Inter
no do Senado Federai, sejam considerados como licença autoriza
da os dias 2, 3. 9, 12, 13, 16, 25, 26 e 30 do mas_® maio do cor
rente ano, quando estive ausente dos trabalhos da Casa, atendendo 
a compromissos político-partidários do meu Estado. 

Sala des Sessões, 31 de maio de 1994. - Senador Alfredo 
Campos .. 

REQUERIMENTO N" 358, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 13, § 1•, do Regimento Interno do 

Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência para que seja consi
derada como licença autorizada, as minhas ausências registradas 
nas sessões dos dias 6; g, 12, 13, 16. 17, 18, 23, 24, 27, 30 e 31 do 

mês de maio do corrente ano, tendo em vista que tive de cumprir 
compromissos parlamentares e partidáriOs no Rio GTande do Sul. 

Sala das Sessões, 31 de maio_ de 1994.- Senador José Fo-
gaça. 

REQUERIMENTO N• 359, DE 1994 

Nos termos do art. 55, UI, da COD.siít'"uiÇão e para Os fms do 
disposto no art. 13. § 1 o do Regimefltõ- Interno, requeiro Sejam 
considerados como licença autoil.zãda os dias 6, 9, 13, 16, 23, 26, 
27 e 30 de maio do corrente ano, quando estive afastado dos traba
lhos da Casa atendendo a compromissos no Estado de Alagoas. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1994. - Guilherme Pai· 
meira, Senador. 

REQUERIMENTO N' 360, DE 1994 

Nos termos do § 1 o do art. 13 do RegimentQ Interno desta 
Casa, solicito seja concedida licença autorizada nos dias 2, 6, 9, 
11, 13. 16, 23, 27 e 30 de maio, quando me dediquei a atividades 
relativas à candidatura da Presidência -da República, em São Paulo 
e em municípios do Nordeste dQ Bra_sil. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1994. - Senador Fernando 
Heorh]ueC&:idOSO:- -- ----- -- -----------

REQUERIMENTO N' 361, DE 1994 

_l_\Tos termos do art. 13, § 1° do -R.egimelitO hiteino dO Sena
do Federal, requeiro seja considerado como licença autoriza:dã os 
dias 2, 6, 9, 13, 16, 17. 27 e 30 de maio corrente, tendo em vista 
ter desempenhado atividade partidária no meu Estado de origem. 

Sala das Sessões, I" de julho de 1994. - Senador A!Tonso 
Camargo. 

REQUERI~NT9_N• 362, DE Í994 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, solicito 
que seja considerada licença autorizadanos_diãs 2. 3, 6, 13, 18, 24, 
25. 27, do mês de maio de 1994, por motivos de estar tratando de 
assuntos partidários. 

Sala de Sessões, I" de junho de 1994. - Aureo Mello, Se· 
· nado do Amazonas Vice-Líder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - A votação 
dos requerimentos fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência recebeu a Mensagem n° 218, de 1994 (n° 
404/94, na origem). de 27 de maio último, do Senhor Presidente 
da República, relatando a colaboração do Governo brasileiro com 
a participação de integrantes das Polícias Militares dos Estados e 
do Distrito Federal na Operação das Nações Unidas em Moçambi
que (ONUMOZ) e encaminhando exposição de motivos do Minis
tro das Relações-Extep.o!eS refere11ti a- CSsa c;QlSbbraÇão. 

A matéria será encaminhada ã Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Encerrou-se, 
no ·dia 26 último, prazo para apresentação de emendas aos seguin
tes Projetes de Lei da Câmara: 

- N" 150, de 1993 (n• 1.052/83, na Casa de origem}, que 
dispõe sobre fornecimento de leite pelos empregadores aos empre
gados; 

- N" 184, de 1993 (n• 1.568/91, na Casa de origem). que 
dispõe sobre a concessão- de desconto noS valores dos ingressos 
em espetáculos culturais e artístic_os para pessoas idosas ou porta
doras· de deficiência física; 

- N" 203, de 1993 (n• 874191, na Casa de origem}, que 
acrescenta§ 7" ao art. 543 da Cousolidaçãó das Leis do Trabalho-
CLT; . 

- N" 205, de 1993 (n• 5.702/90, na Casa de origem), que 
torna obrigatória a inclusão, nas bulas de medicamentos, de adver-
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tências e recomendações sobre seu uso por pessoas de mais de 65 
anos; 

- W 207, de 1993 (n' 1.830/91, na Casa de origem), que 
dispõe sobre a importação de produtos de origem animal e vegetal 
destinados ao consumo; 

- N' 226, de 1993 (n' 1.104/91, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao inciso n do art. 131 da Consolidação das Leis do 
Trabalbo CL T; 

- W 238, de 1993 (n' 6:030/90, na Casa de origem), que dá 
a denominação de Rodovia PreSidente João Goulart à Rodovia 
BR-472;e 

- N° 242, de 1993 (n° 3.002/92, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o exercício da profissão de Detetive e dá outras pro

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala
vra o nobre Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDD - CE. Para uma 
comunicação.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, aos 103 
anos de idade, faleCeu, na última sexta-feira, em Sobral, no meu 
Estado, o ex-Senador Plínio Pompeu de Sabóia Magalhães, figura 
exponencial da v!da públic~ dç Ceará. mercê dos_ méritos incontá
veis de que era possuidor, entre os quais avultavam -a competência, 
a dignidade e a honradez. 

Ex-Prefeito de Fortaleza, na década de 30, Pllnio Pompeu 
elegeu-se para o Congresso Nacional após a redemocratização do 
País, em 1945, integrando, juntam~nte com o também sãudoso 
Professor O lavo Oliveira, a D.ossa representaç-ão no Senado da Re-
pública. · vidências. 

Os projetos não receberam emendas. Recordo, com imensa alegria, a comemoração solene do -seu 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, op:rrtuna- centenário, levado a efeito neste augusto plenário, quando deixei a 

mente. cadeira presidencial para ocupar a tribuna, a fim de enaltecer o 

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri~es) _A Presidência magno·evenco-eó---pW::laro homenageado, alvo daS atenções desta 
Casa pelos relevantes serviços prestados ao- Ceará e ao PaíS. 

comunica que a Comissão DiretOra aprovou, ein sua retlniãO do 
dia 19 de maio, os Requerimentos de Informações nos 205 a 2o7, Como Senador, teve Plínio Pompeu uma aruação marcante, 
223, 293, 306, 307_ e __ 320, de 1994, dos Srs. Senadores Irapuan assinalada por magnífit.os pronunciamentos sobre a realidade de 
Costa Júnior, João Rocha, Carlos Patiocinio, João França, Gilberto então, realidade política, econômica social e cultural do País. 
Miranda e Júlio Campos aos Ministros men~ionados. Membro da extinta União Democrática Nacional - UDN, 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) __ A Presidência discrepou algumas vezes da orientação do seu partido, notadamen
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora deCidiu, em sua te em relação à cassação de mandato dos Parlamentares do antigo 
reunião do dia 19 de maio, reiterar 0 pedido de informações ao PCB - Partido Comunista Brasileiro, entre os quais o Senador 
Ministro da Agricultura, Abastecimento e da Reforma Agrária, Luiz Carlos Prestes. 
constante_do Requerimento n° 94, de 1994, de autoria do Senador Defendeu, por outro lado, _o monopólio estatal do petróleo 
Irapuan Costa Júnior. em sucessivos discursos, da mesma forma como se empenhou para 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ A Presidéncia apressar, em 1952, a tramitação dil mensagem de criação do Banco 
recebeu a Mensagem n• 217 • de 1994 (N'407 /94, na origem), de do Nordeste, proposta pelo então Presidente Getúlio V argas. 
27 de maio último, pela qual o Senhor Presidente da República. A localização, em Fortaleza, da sede daquele conceituado 
nos termos do art. 4°, inciso I, in fine da Lei n° 4.595, de 31 de de- estabelecimento de crédito oficial d~veu-se também ao seu esforço 
zembro -de 1964, solicita a homologação para a emissão adicional aliado à liderança do Deputado Paulo Sarazate, posteriormente 
de papel-moeda autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, no eleito Governador e Senador pelo Ceará. 
valor de dois trilhões e quinhentos bilhões de cruzeiros reais, a frm Estive presente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na manhã 
de atender às exigências das atividades de produção e da circula- de sábado, ao velório e à missa de corpo presente do ilustre Uder 
ção de riqueza naciorial, no mês de maio" do Corrente eXercício. político~ que contara com a presença do Governador Ciro Gomes e 

A matéria terá sua traniiiãÇãô iniciada na Câmara dos Depu- de sua esposa Patricia Gomes, neta do pranteado_extinto. 
tados e a presente mensagem aguardará. na Secretaria-Geral da Alguns milhare_s de pessoa~ hom~agearam o grande Plínio 
Mesa, ulterior comunicação daquela Casa do Congresso Nacional. Pompeu, rendendo-lhe tn'buto de admiração, de reconhecimento e 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotou-se, de respeito. 
na sessão do último dia 23 de maio, o prazo previsto no art. 91, § Ao registrar o seu desaparecimento, desejo, em nome da 
3°, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso Bancada cearense, expressar o nosso maior apreço e profunda sau
no sentido de inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do dade ao preclaro representante cearense que sempre honrou, digni-
Senado n° 140, de 1993, de autoria do Senador Affonso Camargo, ficou-e enobreceu a classe política brasileira. 
que altera dispositiVos da Lei n° 7.418, de 16-de dezembro de Eraoqueeutinhaadizer,Sr.Presidente. 
1985, que instituiu o vale-transporte. , O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Co- associa-se às justas homenagens. prestadas ao eminente homem 
missão de Assuntos Sociais. ---pUbliCO que fõí ó Seitadõf Plfilló-Põrilpetr;que-preStõUrelevantíssi-

0 projeto vai à Câmara dos Deputados. mos _serviçOS- não só ao seu Estado, mas ao País, e que enobreceu, 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência abrilhantou e dignificou o Senado da República. 

comunica ao Plenário que, uma vez fmdo o prazo fixado no pará- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
grafo único do art 254 do Regimento Interno, sem interposição do Presidente da República editou a Medida Provisória D

0 507, de 
recurso ali previsto, determinou o arquivamento defmitivo dos se- 27 de maio de 1994, que organiza e disciplina os sistemas de con
guintes Projetos de Lei da Câmara: n' 182, de 1993, que estabele- trole interno e de planejarnento e de orçamento do Poder Executi-
ce normas gerais sobre a emissão de sons e ruídos prejudiciais à voe dá outras proVidências. - -- - - - -

saúde, à segurança e ao sossego ptíblicos; n° 49, de 1994, que alte- De acordo com as indicações das lideranças e nos termos 
ra o art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT. dos §§ 4° e 5°-do art. 2°-da Resolução no 1/89-CN, fica assim cons-

0 SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente peço a pa- tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
lavra para uma comunicação. téria: 
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SENADORES 

Titulares 

I. Garibaldi Alves Filho 
2. Cid Sab6ia de Carvalho 

3. Raúriundo Lira 

4. Carlos Alberto De'Carli 

5. Mauricio Corrêa 

6. Magno Bacelar 

7. Nelson Cameiro 

Suplentes 
PMDB 

I. Amir Laudo 
2. Márcio Lacerda 

PFL 
3.Jônice TristãO 

PPR 
4. MoiséS Abrão 

PSDB 
5. Jutahy Magalhães 

PDT 
6. Darcy Ribeiro 

PP 
1. João França 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

I. Délio Braz I. Waldeck Omelas 
f!~B 

2. Carlos Nelan 2. Harley Margon 
PI' R. 

3. Paulo Mourão - 3. R.onivOn Santiago 
PSDB 

4. Jackson Pereira - 4. Dcni Schwartz 
PP 

5. Wagner do Nascimento S. Marcelo LUZ 
PDT 

6. Max Rosenmann · ' o: GioVamii Queiroz 
PSD 

7. Paulo de Almeida , ;. Pedro N;vais 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica esta-
belecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1 °w6-94- DeSignação da Comissão Mista; 
Dia 3-6-"9_4 ~ Instalação da Comissão Mista; 
Até 2-6-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Jvfista emitfr O pãrecer sobre a admissibilidade; 
Até 12-6-94-Prazo ímhl da Comissão Mista; 
Até 26-6-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - O Senhor 

Presidente da República editou ·a Medida Provisória n° 508, de 
27 de maio de 1994, que concede abono especial aos servidores 
públicos civis e niilitares da a.dniinistiação federal direta, autárqui-
ca e fundacional, e dá outras. providências. -- -

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2" da Resolução D0 1/89';ÇN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de ecilli-parecer sobre a ma-
téria: - - - -- -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

I. Cid Sabóia de Carvalho 
2. João Calmon 

1. Wilson Martins 
2. Gerson. Cairui.tã 

PFL 
3. Júlio Campos 

4. Epitãcio Cafeteira 

5. Dirceu Carneiro 

6. V almir Carnpelo 

3. Carlos Patrocínio 
PPR 

4. Affonso Carnargo 
---PSDB---

5. Teótônio Vilela Filho 
PTB 

6. Marluce Pillto 

7. José Paulo Bisol 

Titu1ares 

1. Tourinho Dantas 

2 Fernando Diniz 

3. Pedro Pavão 

4. Deni Schwartz 

5. Carlos Sant' Anna 

6. Amaury Miiller 

PSB 
7. 

DEPUTADOS 

BLOCO 
Suplentes 

1. Ciro Nogueira 
PMDB 

2 Mauri Sérgio 
PPR 

3. Jair Bolsonaro 
PSDB 

4. Djenal Gonçalves 
PP 

5. Augnstinho Freitas 
PDT 

6. Carlos Alberto Campísta 
PPS 

7. Sérgio Arouca 7. Roberto Freire 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, fica esta
belecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

_ Dia 1°-6-94-- Designação da ComisSão Mista; 
Dla 3-6-94- Instalação da Comissão :Mista; 
Até 2-6-94..:.... Prazo para recebúnento de emendas. 
Prazo para a ComiSSão MiSta e:illiHi ~o pãfecer sobre a ad-

missibilidade; - - - -

Até 12-6-94- Prazo fmal da Comissão :Mista; 
Até 26-6-94- Prazo no Congresso Nacional. 

--0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - O SeDhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória D0 509, de 
27 de maio de 1994, que autorizá a Cdnthltação--âe fabricação de 
papel-moeda, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e Dos ter
mos do § SO do art. zo da Resolução D 0 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

I. Amir Lando 
2. Aluízio Bezerra 

3. Alexandre Cos_ta 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

L 'Márcio Lacerda 
2. Wilson Martins 

PFL 
3,Jônice Tristão 

PPR 
4. Carlos Alberto De'Carli 4. Levy Dias 

PSDB 
5~ Maurício Corrêa 5. Fernando Henrique Cardoso 

.l'I -
6. Eduardo Suplicy 6. 

PMN 
7. Francisco Rollemberg 7. 

Titulares 

1. José Múcio Monteiro 

2. Geddel Vieira Lima 

3. Basílio" Villani 

4. Vitório Mcdiolli 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

I. Waldir Guerra 
PMDB 

2. José Belato 
PPR 

3. Paulo Mourão 
PSDB 

4. Aparicio Carvalho 
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5. Ernani Viana 

6. Max Rosenmann 

7. Sidney de Miguel 

PP 
5. José Diogo

PDT 
6. Canion Júnior 

PV 
7. 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica esta-
belecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 1°-6-94- Desigíláç_ão da Comissão Mista; 
Dia 3-6-94- Instalaç[o da Comissão Mista; 
Alé 2-6-94- Prazo para recebimento de emendes. 
Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a 

admissibilidade: 
Alé 12-6-94 ~Prazo fmal da Comiss[o Mista; 
Alé 26'6-94- Prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O Senhor 

Presidente da República editou a M_edida Provisória D 0 510, de 
27 de ntalo de 1994, que altera o art. 5' da Lei n' 7.862, de 30 de 
outubro de 1989, que dispõe sobre a remuneração eles dispombili
dades do TesOurO Nacional. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos ter· 
mos dos §§ 4° e '5o do art. 2° da Resolução D 0 1J89 .. CN, fica as
sim constituída a Comissão I\llista incumbida de emitir Parecer 
sobre a matéria. 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

I. Ronan Tito I. Cid Sabóia de Carvalho 
2. Amir Lando 2. Antônio Mariz 

PFL 
3. Jõnice TriStão 3:"Guilherme Palmeira 

PPR 
4. EpitáCio Ca:léieiia- ~. Affonso Camargo 

PSDB 
5. Mário Covas- 5. José Ricba 

PRN 
6. Áureo Mello 6. Ney Maranhão _ 

PDT 
7. Maguo Bacelar 7. Darcy Ribeiro 

Titulares 

!.Rubem Medina 

2.Luís Roberto Ponte 

3.Paulo Bauer 

4.João Faustino 

5.Ednardo Matias 

6.Carrion Júnior 

?.Regina Gordilho 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

l.Darcy Coelho 
PMDB 

2.Gonzaga MoUa 
PPR 

3.Roberto Balestta 
PSDB 

4.Saulo Coêlho 
PP 

S.Edmar Moreira 
PDT 

6.Femando Lopes 
PRO NA 

7. 

De acordo com a Resolução n° I, de 1989-CN, fica ~tabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia- 1-6-94- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia- 3-6-94 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 4-6-94- Prazo para recebimento de emendas. 

Prazo para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a Ad-
missibilidade; 

Alé 14-6-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Alé 28-6-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O_ Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória n° 511, de 30 
de malo de 1994, que dlspõe-sobre o exerCício das Atribuições 
Institucionais da Advocacia-Geral da União, em caráter emergen
cial.e provisório, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e SO dó art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
léria: 

Titulares 

!.Cid Sab6ia de Carvalho 
2.Marcio Lacerda 

3.Carlos Patrocínio 

4.Hydekel Freitas 

5Jutahy Magalhães 

6.Nelson Carneiro · 

?.José Ednardo 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

l.Aluizio Bezerra 
2.Gilberto Miranda 

PFL 
3.Dario Pereira 

i>i>R. 
4.Carlos Alberto De'Carli 

PSDB 
S.Mário Covas-

pp 
6.Meira Filho 

PTB 
- _?Jonas Pinheiro 

DEPUTADOS 

Titulares 

I. Vilmar Rocha 

2José Thoruaz Nonô 

3.0svaldo Melo 

4.Luiz Máximo 

-5,Mário Chermont 

6. Vital do Rêgo 

7 .Nelson Trad 

Suplentes 
BLOCO 

l.Paes Landim 
PMDB 

2.AryKara 
PPR 

3. Vitória Malta 
I'SDB_. 

4.Paulino Cíceró de V asconcellos 
PP 

S.Édison Fidélis 
PDT 

6.:Miro Teixeira 
-- -PTB 

7 .Roberto Jefferson 

De acordó com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria. 

. Dia- 1-6-94- Desiguação da Comissão Mista; 
- - Dia- 3-6-94-Instalação da Comissão Mista; 

Até 4-6-94- Prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a Ad-

missibilidade; 
Alé 14-6-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Alé 28-6-4- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n' 512, de 30 de 
maio de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamen
to da Seguridade Social da União Crédito Extraordinário, para os 
fms qlié especifica. e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art Z' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim consti
tuida a Comissão Mista incumbida de emitir Parecer sobre a matéria: 
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SENADORES 

Titulares 

!.Cid Sabóia de Carvalho 
2.Divaldo Suruagy 

3.Carlos Patrocínio 

4.Louremberg Nunes Rocha 

S.Almir Gabriel 

6.José Paulo Biso! 

7 .Eduardo Suplicy 

Suplentes 
PMDB 

l.Mansueto de Lavor 
2.Antônio Mariz 

PFL 
3.Dario Pereira 

PPR 
4.Jarbas Passarinho 

PSDB 
S.Mário Covas 

PSB 
6. 

PT 
7. 

DEPUTADOS 

Titulares 

l.Everaldo de Oliveira_ 

2.Manro Sampaio 

3.Francisco Evangelista 

4.Marcos Formiga 

S.Carlos Scarpelini 

6.Femando Lopes 

?.José Fortunatti 

Suplentes 
BLOCO 

l.Evaldo Gonçalves 
PMDB 

2.Murilo Rezende. 
PPR 

3.José Teles 
PSDB 

4.Jayme Santana_ 
PP 

S.Júlio Cabral 
PDT 

6.Max Rosenmann 
PT 

___ 7.Chico Vigilante 

De acordo com a-Resolução n° 1, de 1989-CN,. fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia- 1-6-4- DesignaÇão da Contissão Mista; 
Dia- 3-6'94- Instalação -di Contisão Mista; 
Até 4-6-94- Prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a Comissão 1\fis:ta emitir o Parecer soQre .a ad-

missibilidade; 
Até 14-6-94- Prazo fmal da Contissão Mista; 
Até 28-6-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editoU a Medida Provisóriitn-o 513, de -30 
de maio de 1994, que dispõe sobre o imposto sobre Operações de 
Crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores_ mobiliá
rios, e dá outras providências. 

De acordo com as indic_ações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. Z' da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida ele e_w.itir f'arecer sobre a ma
téria. 

Titulares 

l.Ruy Bacelar 
2.Divaldo Suruagy 

3.Carlos Patrocínio -

4.Lucídio Portella 

S.Reginaldo Duarte 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

1.Aluizio Bezerra 
2.César Dias 

PFL 
3.Henrique Almeida 

PPR 
4.LevyDias 

PSDB 
S.Mário CovaS-

PMN 
6.Francisco Rollemberg 6. 

PRN 
7 .Aureo Mello 7 .Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

l.Luiz Viana Neto !.Nelson Morro 
PMDB 

2.Luís Roberto Ponte 2.Femando Diniz 
PPR 

3.Roberto Campos 3.Luciano de Castro 
PSDB 

4.João Faustino 4:Josê Abrão 
PP 

S.Romel Artisio S.Mendes Botelho 
PDT 

6.Femando Lopes 6.Marino Oinger 
PRN . 

?.José Carlos Vasconcelos ?.Paulo Octávio 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a trantilação da matéria: 

Dia- 1-6-94- Desiguação da Contissão Mista; 
Dia- 3-6-94- Instalação da Contissão Mista; 
Atê 4-6-94- Prazo para recebimento de emendas. 
Prazo para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a ad-

missibiliadde~ 
Até 14-6-94 -.Prazo fmal da Contissão Mista; 
Até 2&-6-94- Prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória n' 514, de 
30 de maio de 1994, que altera a redação do art. 3' da Lei n' 4.491, 
de 21 de novembro de 1964, que "altera disposições da Lei n° 
3.780, de 12 de julho de 1960 (Plano de Reclassificação), relativas 
às séries de Classes de Impressor, Encadernador, Mestre e Técnico 
de Artes Gráficas e dã outras providências." -

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a Co
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

1. Márcio Lacerda 
2. Nabor Júnior 

3. Lonrival Baptista 

4. Affonso Carnargo 

S. Albano Franco 

6. Maguo Bacelar 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

1. César Dias 
2. Wilscn Martins 

PFL 
3. Jônice Tristão 

PPR 
4. Hydekel Freitas ~ 

PSDB 
5. Teotênio Vilela Filho 

PDT 
6. Darcy Ribeiro 

PP 
7. Meira Filho _ 7. João França 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BWCO 

1. Mauricio Calixto l.Josê Mendonça Bezerra 
PMDB 

2. Hermínio CaJvinho 2. Adelaide Neri 
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3. Mana V aladão 
PPR 
_ 3.. Ronivon Sintíago 

PSDB 
4. Sigmaringa Seixas 4:Jabes Ribeiro 

PP 
S. João Maia S. Costa Ferreira 

PDT 
6. Carlos Alberto campista 6. Carlos Lopi 

PL . 
7. João Teixeira 7. José Egydio 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiigue8) - o: Senhor -
Presidente da República editou a Medida Provis6ria n• 515, de 
30_de_abril de 1994, que dá nova redação ao art~ 3° da Lei n° 8.698,
de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a extinção do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social- INAMPS. 

De acordo com as _indicações das Lideranças, e nos termos 
dos § § 4• e s• do art 2• di Res<ilução n• 1/89-CN, fica a.Sini 
constituída a Comissão Mista incUmbida de emitir pareCer--sobre a 
maté-ria: 

Titulares 

!.César Dias 
2.Marcio Lacerda 

3.Lourival Baptista 

4.Jarl>as Passarinho 

S.Aimir Gabriel 

6.Jonas Pinheiro 

?.José Paulo Biso! 

Titulares 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
L Wilson Martins 
2.AmirLando 

PFL 
3.Dario Pereira 

PPR 
4.Lucídio Portella 

PSDB 
5. Mário Covas 

FTB 
6.Valmir Campelo 

PSB 
7. 

DEPUTADOS 

Suplentes 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O Senbor 
Presidente da República editou a Medida Provisória N° 516, de 
30-de maio.~ .1994, que _altera dispositivos e ~c~_sç:en_ta_arti_g_qs à 
Lei n• 8.694, de 12 de agosto de 1.993, que dispõe sobre as dire
trizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 
1.994 e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art Z' <:Ia Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão _Mista incumbida d,e_ emitir parecer sobre a ma- _ 
téria: 

Titulares 

!. José Fogaça 
2. Gilberto Miranda 

3. João Rocha 

4.LevyDias 

5. Dirceu Carneiro 

6. Eduardo Suplicy 

7. Francisco Rollemberg 

Titulares 

!.José Jorge 

2. Gonzaga Mota 

3. Fetter Júnior 

4. José Serra 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

l. Cid S"abóia de Carvalbo _ 
2. Rtiy Bacelar 

PFL 
3. Henrique Almeida 

PPR 
4. Affonso Carnargo 

PSDB 
5. Reginaldo Duarte -

PT 
6 

PMN 
7. 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

1. Tonrinbo Dantas 
PMDB 

2. Felipe Neri 
PPR 

3. Carlos Virgílio 
PSDl:l. 

4. Antônio Faleiros 
PP 

l.Ivânio Guerra 
BLOCO 

LLuiZ-MOreirã 
PMDB 

" s. Pedro valadares 5. Vadão Gõnies 
PDT 

2Euler Ribeiro 

3.Heitor Franco 

4.Anttnio Faleiros 

S. Marcelo Loz 

6.Liberato Caboclo 

?.Miguel Arraes 

2Derval de Paiva 
PPR 

3.Paulo Duarte 
PSDB 

4.Cl6vis Assis 
PP 

S.NanSouza 
PDT 

6.Cidinha campos 
PSB 

?.Ricardo Moraes 

De acordo-com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia r•-6-94- Designação da Comissão Mísia; 
Dia-3-6-94-Iosihlação dá-Ccinissãó Místa; 
Até 4-6-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a adniissibiliàadê"; -
Até !4-6-014- Prazo fmal da Contissifo Mista; 
Até 28-6-94- Prazo no Congresso Nacional. 

O Sr. Chagas Rodrigues, ] 0 Vice-Presidente, dei
;a;c a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Humberto Lucena, Presidente. 

6. Femánoo Lopes 

7. Haroldo Lima 

6. Valdoiriiro Lima 
PCDOB 

7. Aldo Rebelo 

_ Oe,-ªcç>r<'o com a Resolução n° _1,_ de- _1989-ÇN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia -1°·6~94- Designação da Comissão Mista; 
Dia- 3-6'94 -Instalação da Comissão Mista; 

-~Dia - 4-6-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 
para a Comissão :Mista emitir o paiecer sobre a admissibilidade; 

Até 14-6-94- Prazo fmal da Contissão Mista; 
Até 28-6-94- Pi-azo no Congresso Nacional. 
O SR. CHAGAs· RODlUGUES - Sr. Presidente, Peço a .. 

palãvra pela ordem. 
-- -o sa: l'.RESIDENTE- (Humberto Lucena)--:_-CoocedOa 

palavra, pela ordem, ao~Senador Cllagas ~~@les. 
O SR. CHAGAS RODRiGUES (PSDB-Pl Pela ordem.) 

- Sr. Presidente, sr-s e Srs~ Sen~s, comuriico à Casa <iue rece-
- bi o seguinte telegrama do Sr. Prefeito de Piripíri, Munic!pio do 

Estado que tenbo a honra de representar nesta Casa. 

Telegrama 
Senador Chagas Rodrigues 
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GAB. 17 Anexo II Senado Federal 
Brastlia- DF 
Cumprimentamos V. Ex•. Ao tempo denunciamos RFFSA 

troca indevidamente trilhos estrada de ferro Piripiri-Altos para su
deste Pais. 

Remetente 
José Brito de Mesquita 
Pç' da Bandeira 542 
Piripiri- Pi 
Sr. Presidente, tenho a certeza de que todos os piauienses 

desejam ver~ o mais breve possível, restabelecida_ e em ftmciona
mento a antiga Estrada de Feno Central dq ~í. Ligava Lui!) 
Correia a Piripiri, depois chegou até Teresina com o uso do trecho 
de Altos a Tetesina e que de lã vai a São Luís. 

Sr. Presidente, essa troc_a de trilhos agrava a situação. O que 
desejamos, e estou certo de que o governo passado e o atual, a po
pulação, os prefeitos, Deputados Estaduais enfim, o que o Pi~l.JÍ. 
deseja é ver restaurada a estrada de ferro, liganao nossa capital ao 
rumru. . 

Nesse sentido, tenh9 pfere<:ido emend,a$ _?Q Orçamento que, 
com os quantitativos respectivos, vêm figurando na Lei de Meios. 
Ainda agora ofereci, mais uma vez,. emenda a esse orçamento qpe· 
devemos votar o mais breve possível, porque se refere ao .atual 
exercício de 1994. 

Pedindo a transcrição desse telegrama no; Anais da Casa, 
denunciando esse fato, dirijo um apelo ao _ilustre Ministr~ dos 
Transportes, S. Ex .. o Sr. General RuPens Bayma Denys ~ ao Sr. 
Presidante da RFFSA, Dr. Raul Bemardo Nelsoo de Sena, não 
apenas em meu nome mas em J;lome dessas populações todas, em 
nome do meu Estado, no sc.mtido _dç_ que tomem as providências 
com a urgência possível, a ftm de que seja restaurada, restabel~
cida e posta em funcionamento essa estrada de ferro. 

Numa época em que em todos os países civilizados, chama
dos países do Primeiro Mundo, a preocupação é cada vez maior 
com o transporte ferroviário, que é o transporte prioritário, no Bra
sil, Sr. Presidente, as estradas de ferro estão desaparecendo e con-, 
tinuamos com essa mentalidade rodoviária. Sab_etnos que não é 
possível transportar c_argas _a longa distância; sabemos que mais 
eficiente, mais aconselhável do que o transporte ferroviário, s6 o 
transporte hidroviário, ou aquaviário, como dizem outros. 

De modo que dirijo este apelo a essas eminentes aut.Q1i.da-. 
des, ao Sr. Ministro dos TraosJ:X>rtes e_ a<? _Sr. Presidente da 
RFFSA: examinem essa troca, mandem sustar essa troca de trilhos 
e tomem as providências. Se a RFFSA, por qualquer motiVo, não 
quiser a.aminlstrar eSsa antiga estta.qa de ferro, gue seja aberta lici
tação para que os interesSados fiquem à frente.-Acredito que, em 
último caso, até o próprio Governo do Piaul, oCupado por qualquer 
piauiense ilustre, tomará o intereSse necesSáriO. 

O Piaui não pode prescindir dessa estrada de ferro, Sr. Pre
sidante, tanto mais que as obras do porto deverão ser concluidas 
em época não distante, pois já houve, inClusive, concorrência, ten
do uma empresa privada se obrigado a ccncluir as obras. Pois que 
haja uma. concorrência com relação a essa estrada de ferro. 

Aqui, portanto, fica este· apelo, em nome do Estado do 
Piauí, que tenho a honra de representar. em nome do meu povo. 
em nome do Prefeito de Piriphi- e estou certo de que ele tradnziu 
os desejos de todos os prefeitos do norte do Estado. 

E espero, Sr. Presidente, que este apelo encontre eco e seja, 
na medida do possível. atendido por esses ilustres homens públi
cos. o eminente General Rubens Bayma Denys, Ministro dos 
Transportes, e por S. S' o Dr. Raul Bernardo Nelson de Sena, emi
nente Presidente da RFFSA. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidante. 

Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues~ o 
Sr. HUmberto Lucena, Presicknte, deixa a cadeira da 

-presidência; qUe é ocupada- pelo Sr. Lucfdio Portel/a, 
Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador,~ed.:fo S~, que falará como líder. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Como lider. Pronun
ciá O ·seguinte discursO: Sem revisão do $Jmdor.)- Sr. Presidente, 
sn: e Srs. Senadores, penso que vivemoS hoje um dia signií1eativo 
no Congresso Nacional. Afmal, ontem, :p.o dia_31 de maio, encer
rou-se a Revisão da nossa ConstituiçãO.- - -

· -: _· Infelizmente, em relação a pr~~iamentos que ftz ante
riorn;teD.t~ desta tnõu.D.a, lamento que as conclusões tenham sido 
mais ~ágicas do que eu iril.aginãVa~ Naquela ocasião, defendi a 
tese~ que a Cons_tiiuição, no art. 3•·das DiSposições Transitórias, -
que se_ refere à revisão,.1;l.ã,o, 4izia que ~S~ ~ que começar obri
ga~ente no día- ,6 de outubro .. ma,s · s,im que a mesma seriA 
''realizada após cincó anoS, contados da promulgação da Constitui
ção", o que não si~_cava exatamente o dia 6/10/93, ~a partir 
dessa data. 

~gumentava eu que este era _um liffiO absolutamente impró
prio para se fazer a ReViSão" Consütuciona). IPamos ter, depois de 
muitc:? tempo- posSiVêlmente, pela primeira_ vez-, uma eleição ge
ral, na acepção do tenno: escolha de presidente da República, 2/3 
do Sonaclo, govem<!dO)"es, depntados fedeiais, dapntados estaduais. 
Aléril disso, queret se fa.z.er a Revisão cpm um Congresso em fim 
de í:riaildato, em véspér.S de eleição, é algo que foge da lógica e do 
bom-senso. - , 

Defendia eu ~~sa _ tnbuna_ ~e o ideal seria fazermos um 
grande entendimento, o.qual, naquela éPcica, ainda podaria fazer 
p~ daquele entendimento nacional que sempre se defenden, a 
partir. da po5se do Presidente Itamar Franco. E al poderiamos, num 
grande acordo, através de 3/5, realizanriós a revisão daqueles arti
gos que fossemcqnsiderados ftmdatDeritáis. · 

Lembro-me de .uma importante frise do ilustre Deputado, 
hOje Do ostracismo, lbsen Pinheiro, da época do impeachment do 
PreSidimté Collor; quàndo pergunta@ se a autorização para a ins
talação daquele proces~o deveria ser aprovada por dois terços ou 
por maioria absOluta .• respondia: 

Quem tem maioria- absoluta, tem dois' terçOs~ 
quem não tem dois terços, não tem a maioria ~~sOluta. 

Da tribnna, dizia- eu que a Revisão podaria ser feita por 
meio.âe um "emendão'', para neste ano alteramos aquilo qUe fosse 
necessário; se tivéssemos maioria, conseguili.am.os os três quintos. 
Se~ tivéssemos os três quintos, não conseguiríamos a maioria. 
Através de emendas, faríamos o essencial. SentarlamoS em tomo 
de uma mesa com as pessoas e chegarlamos aos poil.t.os fundamen
tais - fundamental para o Lula, para o Brizola, para o· Quércia, 
para o Fernando Henrique, para o Esperidião Amin. À "época, não 
citava todos esses nomes, mas os dos presidenciáveis. p:>is o futu
ro presidante dependia de reformas que garantissem a govemabili
dade no próximo ano._Alj~,_ e~sa tese jã tin4a_ si9o defen<Uda ante-
riormente pelo bravo Senador Josapbat Marinho. · 

Naquela ocasião, eu dizia que deveríamos realizar_ as refor
mas necessárias neste ano, através de emendas com aprovação de 
três quintos, deixando para o ano que vem a Revisão. Com isso, 
estaríamos valorizando ainda mais a eleição de Deputados e Sena
dores, porque estariamos elegendo - como se fossç q~ uma 
Constituinte - parlamentares que teriam a atribuição de p;lrticipa
rem da Assembléia Nacional Revisora, com legitimidade para da
bater os grandes assuntos, as grandes teses, como, por ~x_emplo, a 
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questão do monopólio. 
Lamentavelmente, i_s~ não aconteceu,. fui daqueles poucos 

que votaram contra e for~ Qerr.otados~ e. se ú;riciou o proceSSo -da 
Revisão. · 

Sr. Presidente, sou cc-responsável por isso, e assumo a mi~ 
nha responsabilidade. Participei· de todas às teuiliões de lÍderes; 
não. estou aqui par_a. de ~pêbt,e~ ap~er 94r9<? 9 4ono da VÇrdade 
e dizer que as coiSas RC<?D-t~am mal porque aconteceram. Sei 
que também sou responsável por isso. ' · · 

Mas, Sr. Presidente, se alguém. utiliZándo-se das gravações 
das reuniões de líderes e das ~e.Sões do pieniirlo do Congresso Re, 
visor, fizer uma tragicomédia, uma opereta de comédia. serã. uma" 
coisa fantástica. Do dia oó:de· outubro do ano passado até ootem 
ficamos· repetindo a mesma·cbisa. Eia tima Torre de Babel, ànde. 
cada um falava línguas diferentes e nUnca'se-cOnseguiU Chegar' R 
um mínimo entendimento .. ~w,m& en~n.cJ4aD:! ~e e,ra fwidàmentai 
acabar com os monopóll'?', "'mo o da PETROBRAS e o ·das tele
comunicações. Para e~ses,_ eta uma questão de' honra: ou se' faziá 
isso ou não se fazia ·nada. Outros tinham como uma qu'estãO cie _ 
honra não se tocar nesses mohópólios, sob hip6iese alguma. 

Não tivemos com~tência, em momento algum, para ·perce.:. 
ber que sobre isso nãó h~vi~ açQrdo, nem' pata VOtãf-ás qUestões 
fundamentais sobre as quàis havia· entendimento. E a dasagrega
ção, a falta de linguage,m ·e de raciooalidaile for ci:escerido de t8.l 
maneira que se chegou a' um &terniii:uido mômeritO enl citie-aié nÕ
que havia entendimentô PassOu a haver somente ein pãrte.·Como.
por exeinplo, no casO da féfôr!na tnõutária:.' que. todos entendiam 
ser absolutamente necesSária: Mas chegou:.se a um deterniinado 
ponto em que cada um queria a reforma tributária ao seu Jêi~O. Os' 
municipalistas não adDú~ <j~e. se _tirasse ú~ víÍ'güla do municí
pio; os estados não admitiam que se tirasse lima- vírgula dos esta
dos; os empresários nãO 8.dinitlam que ·se ·acrescesse urilà Vírgulã. · 
nos seus ~postos. Mesnro· n&; os parlaniehtares, rejeita'niôs' tim · 
projeto que iria aumentar à' alíquota de Imjx>sto de Rendi de 25% 
para 35%, o que nos atingiriá. Mas o mhiillo ácànteCeU ·nuniá daS 
votações; em qUe se voío'u' (av6ravelmezitê à Questão oo- Imposto . 
de Renda da pessoa fJSicá•:... que está sendo ·decidido hoje ilo Su
premo se é jurldico ou não...;;. e se rejeitou o· &uinento da pesSoa jú-
ridica, o que beneficiou prihcipalmente os baD.qtieiros. pols a sua 
aprovação significaria uma diminuição -doS SeUs· ganhàs eXagera
dos. Essa rejeição se constituiU: numa atitude çsqmdalosa do Con-
gresso ~~~oD.al. ' 

Sr. Presidente, há unanimidade de que é necessário se fazer 
uma refOrma na Previdência. pois a mesma está falida. Não há 
como deixar de reconhecer isso, por uma série.de razões. A Previ
dência está: falida porque em momento algum alguém se preocu
pou com a receita. Os agricultores também passaram a fazer parte 
da receita, independentemente do fato de nunca terem contribuído .. 
Começaram com meio salário mínirilo, pa~>sando, depois, para. unr 
salário J;Dfuimo. A princípio. só os homens contribuíam, o que es .. 
tendeu-se; mais tarde, às mulheres. Entretanto, nunca se preocupa
ram em sa~r da onde sairia a arrecadação. 

Posteriormente, as professoras passaram a se aposentar com 
25 anos; 1Criâram aposentadorias especiais à vontade. Então, che
gou-se ao reconhecimento: a Previdência está falida! Um belo pro
jeto, eclético, onde vários ex-Ministros da Previdência, entre os 
quais Antônio Britto, Reinbold Stephaues e outros tautos, apresen
taram projetos- prontos para serem votados. 

Entretanto, não se votou o projeto da Previdência por uma 
razãó niultõ simples: por ser vêspera de eleição. Quem teria cora
gem de v·ota:r o término da aposentadoria por tempo -de- serviÇO? 
Alguns afJIÍnaram que essa questão não deveria ser votada. A ap:>
sentadoriar por tempo de serviço tem que terminar- perdoem-me a 

-sinceridade. Reaf'lrmo aqui desta tribuna: tem que terminar! O bra~ 
sileiro tem que se aposentar por idade ou doença. Não é possível 
qUe um cidadão aas 42 anos. 43 'anoS de idade pOSSa se-aposentar
e, com·o 8.üinento da expectativa de vida, receber da Previdéncia' 
até aos 80 anos. 

O Sr. Josapbat Marinho -Permite V. Ex'um aparte? 
O SR- PEDRO SIMON- Com-ómaior prazor .. 
O Sr. Josapbat Marinho - NesOO ponto do seu discurso, 

gostaria de uma intervenção para assínalar a estranheza.- que cau~ 
sou a muitos não se ter debatido a modific'ação do QuadrO Tributá-

- ri() dQ sistema da_PreViâência_- ·e-_àsSifi~p a circunstânciá -:-:i por
que mesmo muitoS dos que estavam se opOOdo a Revisão, como 
no meti caso, votariam a reforma do Quadro Tributário e a modifi. 
cação do sistema previdenciário; Oleguei a dizer iSSd ã àlguris dos· 
mais eminentes defensores do procediniento revisiónistà. mas não 
encontrei receptividade para que se ingressasse no exame dessas 
matérias. - - ' -

. ·o SR- PEDRO SIMON .:... Tem absoluta razão V. Ex'. Fi
cou-se discutindo se entrava ou não o monopólio; fazia-se um- re: 
querimento para o·monopólio ser-Votado em primeiro lugar e, no 
entanto, uina matérià Como esta nãó Chegou à votação·. No fmal da 
RéVisão; Quando sê teb.tou chegar à votação, chegou'-se ·a seguinte 
análise: Qleremos votar, mas não há entendimento em ComO Votar. ' 

_ _Então repare, Sr. Presidente, que situação dramáticà viveu 
este Congresso. Na época em que deféridi a tese de que' deVería
Illds- faZer~ um grâiide projeto ou- vários projetos,-·em Suma, um 
"projetão~~" aprovadõ -p&r 3/5, no sentido· de deixarmos a Revisão 
para o,ano que vem.-não imaginava que aconteceria a CP! do Or
çamento, -que _é um_rargumento a ma:ise que complicou sobrema
neira· os· trabalhos- ela" Revisão. Nãá !tá nenhuma dúvida de que 
qualquer um pode Se: leVantar e alegar "que houve um complicador:
a CPI do Orçamento~ 

Embora o nobre Senador Jarbas Passarinho, Presidente da 
CPi, da qual eu integrei, dissesse: "Nós somos apenas 22, com os 
suplentes 44-; o Cófigresso tem 6_00; JiãO dá. para dizer que o Con
gresso não está fun.Cíonando por causa dà CP!11

• O Senador tem ra- · 
zão, iSso é correto, 'nías a grande verdade é que a imprensa; a opi
nião -_tn:iblica~'ó'impact<J;'ã iriobilidade pasSOu a girar em· tOmo" dos 
trabalhos da CPI, envolvendo o sangue; a carne. a vida do própriO 
Orçamento. fazendO com que isso se transformasse em um emba
raçO aindâ maior à revisão da nossa COnstituição. 

. · ·O ~r. Mauricio Corrêa - Permite-·me V. Ex• um aparte? 
· O SR. PEDRO SIMON - Com Ó inalor praier, oUço o no

bre Miirisiro, amigO· e senador. - . -o- si-. Maui-ído- Corrêa - SelladOr Pedrõ- Símôri, ô teina 
qu·e v_ Ex* aborda toca-me melancoli~enb na direç_ão ~ impe
riosa necesSidade de uma revisão constituCioD.al. Quan~o coloca
mos no Texto das DiSpOsições Transitórias a neceSsidade _dessa re
visãO - inclusive depois do fracasso nacional da implantação do 
sistema de governo, perdemos o sistema parlamentarista e conti
nuou o presidencial~smo -,-alguns juris~s-_entendiam que se hou
Vesse~ a implantaçãO do parlamentarismo, torna-se-ia _inafastável 
também a refonriã- Constitricíonal. Essa era a teSe predominante, 
embora, no meu juízo, nunca entendesse assim, porque quando co
locamos aquele mecanismo transitório fOi exaiãmerite coi:D. o esco
po de avaliarmos, estímarmos, a experii:i:leritação da ConstituiçãO
ao longo daqueles cinco an-os. E, data venia, Senador Pedro Si
mon, a Consiífu1Çã0 proVOU a sua· iiladequabilidade para o Estado 
moderno. Com meus 18-meses -de Ministério da Justiça, tenho le
-gitiri:ridade para afirmar a V. Ex• que esta Constituição fiCõu-eX.tre--
marilente OiierciSa e ·sobrecarregada pata o EStado._ Hoje, estava 
examinando um discurso proferido pelo Lula em uma cidade saté
lite de Brasflia, em que ele anunciava tima série de programas. 
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Dentre as promessas feitas por ele, inclusive na presença do caci
que Raoni, estava a de que demarcará todas as reservas indígenas 
no Brasil. Por ser uma temática que me toca de perto, posso dizer 
que, do ponto de vista orçamentáriO, é impossível fazer ã. execução 
de todas as demarcações de áreas indígenas no Brasil. Por quê? 
Porque não há dinheiro. O Brasil recebe, através de doações inter
nacionais, sobretudo de organizações rião govemariltfutaiS de vá
rios países do mundo, alguns recursos para que algumas reservas 
sejam demarcadas; mas a grande maioria falta ser demarcada, por
que, como já disse, não há dinheiro no Brasil. Esse_ tipo de afuma
ção é típica, ·com o maior respeitO, de quem não entende a realida
de em que se encontra o Governo Federal. Quando iniciava-se o 
processo da Revisão Constituciooal, esteve comigo no Ministério 
da Justiça o Relator Nelson Jobim. Com muito entusiasmo e vibra
ção, S. Ex• colocou ponto de Vista que se ajustava perfeitamente 
ao meu. Como cleveria_ ser essa Revisão? Deveria se limitar aos 
pontos de estrangulamento da máquina do Estado; deveria ater-se 
estritamente às questões que impossibilitam o Goveri::l.o_de agir, de 
atender às necessidades J;ociais de um povo sofrido. Senador Pç_
dro Simon, eil nunca vi tanta demanda social a explodir na gargan
ta do povo como as que vivi no Ministério da Justiça, sobretudo 
nas áreas sociais, de segurança, Oe penitenciária, áreá relativa às 
polícias dos Estados. As polícias, em- quase todos os Estados, es
tão completamente desarticuladas, desarmadas, com material ob
soleto, com falta de pagamento. É uma tristeza ver essa situação. 
A segurança•no Brasil virou, realmente, um problema caótico. 
Comõ eu dizia, o Deputado Nelson Jobim afirmava-me que iriam 
pegar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e exa
minar aquelas que a Corte, através de pronunciamento preliminar, 
já determinara uma certa dúvida quanto a alguns pontos da Consti
tuição, coino também outras matériaS já decididas sob o aspecto da 
inconstitucionalidade. E, então, ajustar aquilo que a Suprema Cor
te está decidindo, ou já decidiu, pela inconstitucitoalidade e, as
sim, consertar o Texto constituciOnal. S. Ex• afirmou que iriam, 
também, examinar esses pontos ciuciais, a que fez referência rapi
damente o Senador Josaphat Marinho, que estão obs_taculizando o 
funcionamento do Estado. Entretanto, não foi correta ãquelã idéia 
que passou a predominar, Senador Pedro Simon, de querer modifi
car toda a Constituição, 'meXer Do IiloD.ópólio, que é um tema polê
mico. Essa questão, por exemplo, nunca teve o meu endosso e ja
mais terá, porque sei que a PE1ROBRÁS é uma estatal que pode e 
deve ser cada vez mais produtiva e, realmente, render muito suces
so no Brasil, em termos de sua verdadeira função- institucional, e 
do mesmo modo a parte relativa às telecomunicações. Começaram 
a querer modificar tudo: Poder Judiçiário, representação classista; 
começaram a tocar em vários questões que não deveriam ser toca
das. Aí gerou-se este clima realmente difícil, em que a oposição se 
apresentava contra a Revisão Constitucioo.al, sob o argUmento de 
que aquilo poderia produzir um retrocesso às conquistas que foram 
obtidas no campo dos direitos soçiais, Com_o estamos pagando os 
segurados da Previdência Social? V. Ex.• abordou aí: c_çnn um sa
crifício extraordinário. A saúde está completamente em regime de 
falência neste País. A própria ordem econôm.ica precisa ter alguns 
reajustes. Então, parece-me que se a Revisão tivesSe centrada a sua 
ação em cima desse tópicos, terlamos tido condições de realizar al
guma cois_a, Gerou-~- este clima insuportável porque, na verdade, 
para manter-se as garantias sociais dadas pela Constituição, faz-se 
necessária a correspondente contraprestação orçá.nientária, para 
que esses se:rviços sejam garantidos. E isso não aconteceu e não 
acontecerá. Creio, Senador Pedro Simon, que perdemos a histórica 
oportunidade de consertarmos os equívocos que praticamos na 
Canstituiç[o de 1988. É lamentável que isso tenha ocon;ido. É tris
te que se tenha verificado isso. Na verdade, o que presenciei on-

tem foi, com muita tristeza, o encerramento de uma grande oportu
nidade que tivemos. Falar em emenda con.ç,titucional, sabemOs a 
via crucis por que passa, aqui, uma emenda constitucional. A Re
visão era o momento adequado, oportuno. para corrigirmos eSSes 
equíVocos. Perdemos! Ganhe o Lula, o Fernando Henrique Cardo
so, o Quérciit, quem quiser ... Afirmo a V. Ex•, com minha expe
riência de governo: é impossível govemat este País, para respOn
der a essas profundas demandas que vêm dos grotões deste País, 
com esta Constituição. Isso foi petdido. A-companho perfeitamente 
o seu raciocínio. dou-lhe total razão, mas creio que deveríamos ter 
aproveitado a Revisão pela natureza processual, pelo seu procedi
mento, que era mais simples e rápido, para consertarmos os e_rros
digo assim, com absoluta tranqüilidade - e os muitos equívocos 
que cometemos. Saúdo V. Ex• pela abordagem deste tema de ex
traordinária importância neSte- momento. 

O SR- PEDRO SIMON- Agradeço o importante aparte de 
V. Ex• e aproveito para esclarecer um fato qUe me parece impor
tante. Uma manifestação de um parlamentar aqui, um comentário 
de U'Ql jornalista ou de um comentarista político ali adiant~, per
guntado da responsabilidade do Presidente Itamar Franco e do Go
verno na falta da votação· da Revisão pirlamentar. Argumentam 
·eles qUe teria faltado empenho do Governo. E que a Revisão não 
saiu -dizem eles -porque o Governo não ·quis. 

Tenho a responsabilidade de falar nesta Casa em nome do 
Pre-Sidente Itamar, mas, casualmente, está aqUi presente aquele que 
foi Ministro da Justiça do GoVenio do Presidente Itamar nessa 
ocasião. 

o Presidente, desde o primeiro momento, reuniu tOdos os 
:MiniStros - e eu participei da reunião do :Ministério· - e pediu qUê 
entregassem ao Governo aquilo que considerassem importante em 
termos de revisão - inclusive o Ministro Mauricio Corera foi uin 
dos responsáveis por essa coordenação; E uma série enorme de 
emendas foram feitas e encaminhadas a esta Casa~ 

~- Convém que se diga que o Regimento Interno da Cas.~ -
numa atitude que não sei se certa ou errada, mas numa atitude -
proibiu o Executivo de enviar suas propostas. Quer dizer, uma 
emenda em que o Governo, através do Presidente da República, 
dissesse: essa· emenda representa- o pensamento do Presidente, o 
Executivo pensa isso, pensa aquilo. Isso foi proibido. 

O Govenio, o Presidente da República e os Srs. Ministros 
só puderam entregar suas propostas ao Sr. Ministro Mauricio Côr
rêa, que chegou aos nossos gabinetes e, inclusive, muitas vezeS ao 
meu. Então, nós Parlamentares assinávamos as emendas em nome 
do Poder Executivo, porque o Presidente, pelo Regimento da 
Casa, pelo Regimento da Assembléia :Revisora, foi proibido de 
apresentar emendas. 

Não foi uma nem duas, foram várias _as oportunidades em 
que membros do Governo e o Governo, com suas lideranças e Mi
nistros, reuniram-se para discutir propostas e idéias sobre as ques
tões que estavam sendo debatidas no Congre~o Nacional. 

Em mais de uma oportunidade, tanto o Fernando Henrique 
Cardoso. quando Ministro, como o Ministro Ricupero, que; inclu
sive, realizou uma série interminável de reuniões, almoços com as 
Lideranças lá no Ministério da Fazenda, efetuaram várias reuniões 
para debater, discutir, mostrar a importância da revisão. 

Em determinado momento~ até dezembro -inclusive depois 
de aprovada a emenda que interessava ao atual Governo, depois de 
coiJ.Star que as reformas tnõutárias não atingiriam mais O Governo 
-, o Governo fez um esforço no sentido de que as emendas tributá
rias fossem votadas e promulgadas para que o Governo lta.Imtr pu
desse aceitar. A partir de janeiro, quando isso não era ~possí
vel, em todas essas reuniões o Governo insistia em dizer: essas re
visões __ serão para o próximo Governo, niio atingirão o nosso; essa 
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reforma tributária, essas alterações_serão para o próximo Governo 
seja ele quem for. Não adiantou. 

O que o __ Governo não fez foi prcssjonar, foi vir aqui, até 
potque e_ste Governo - vamos falar com.tada sinc_eridade, vamos 
abrir o jogo, não tem porqbe esconder -não tem bancada oficial 
no Congresso Nacional; tem maiorias eVentuais. Não se pode dizer 
que essa ou aquela bancada é, permanentemente, do_Govemo. 

Lamentavelmente, o Senhor Presidente Itamar Franco mon
tou o seu governo, o fez composto de forças heterogêneas, de pra
ticamente todos os partidos, _e, na minha opinião, lamentavelmen
te, não houve a recíproca do Congresso NacionaL A recÍproca do 
Congresso Nacional era sentarmos cm tomo de uma mesa e bus:
carmos um plano ·comum de ação dessa transição, e isto bãó- acon
teceu. E, isso não acontecendo, todas as maiorias do Senhor Presí
dente_ Itamar Franco nesta Casa foram eventuais. Uma hora esse, 
outra aquele, uma hora a favor e outra contra. Então, Sua Excelên
cia não tinha como agir no sentido de pressionar ou de orientar.· 
uma bancada na hora das votações, que são básicas, como, por. 
exemplo, a questão dOs inõllopólios. Por isso, não se- pode dizer 
que a Revisão Constitucional não foi feita porque o Presiderite da 
República não teve_ iíiteresse em que a mesma se realizasse. _Gosta
ria que me dissessem como deveria agir o"(io_vemo, quand_o tives
se interesse _em determinado assunto. 

Sabemos que no passado houve equívocos, _como, por 
exemplo, quando o Sr.,Samey, na minha opinião, equivocadamen-· 
te, interferiu demasiadamente no processo con.stitucional, e foi um 
dos responsáveis pela não-aprovação do parlamentarismo. S._ Ex•, 
com sua interferência nega!iva, foi ui:n dos responsáveis, repito, 
pela rejeição do parlamentarismo. Não houve realmente esse tipo 
de ação, esse tipo de interferência de_ parti': do Presidente Itamar; 
Creio que Sua Excelência fez bem em assim _proceder. Se o Presi
dente Itamar tivesse_ interferido nos trabalhos.rcvisionais, no senti
do de pretender fazer com que o Congresso Reyisor votasse pro
postas suas, teria sido pior. Houve o contrário, ou seja, uma pres
são do_ Governo, por intermédio dos seus Ministros - está aqui o 
ex-Ministro da Justiça e vários outros que podei'ão comprová-lo-:
no sentido de que a Revisão fosse feita. Todaviã, esta -ReviSão de~ 
veria ser feita autonomamente pelo Congresso, da forma que en
tendesse melhor. Lamentavelmente, isso não aconte_ceu. __ 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite·me V. Ex• uma inter
venção. 

SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' 
O Sr. Josaphat Marinho -Na fase presente do seu diScür

so; queria manifestar-me a respeito de uma pequena divergência: 
Não me parece que o Governo tenha tomado a atitude que lhe ca· 
bia na defesa da RevisãO nos pontos relacíoriadõS. com o intereSse 
público; particularmente com o interesse do_ Estado.Sei que houve 
algumas dessas reuniões a que V. Exa se referiu, mas o Goveinó 
deveria ter dialogado com os partidos_em conjunto; com -as suas 
bancadas. Essas reuniõeS .de_ cúpula não produzem efeito, D.um ins
tante histórico em que todos_ sabemos que os partidos têm extrema 
diferenciação de pensamento entre os seus integrantes. De maneira 
que a simples reunião com pequenos grupos não serve para con
quistar a opinião da maioria. E foi isso exatamente o que ocorreu, 
aliás, com toda a reforma: faltou a capta)ão do pensamento da 
maioria; comandos, ditos partidários, opinaram, cori:iõ opinaram 
junto ao Governo, sem que representass_em, entretantO,- ó" pensa
mento efetívo da maioria parlamentar. 

O SR. PEDRO SIMON - Coo.cordo plenamente com V. 
Exa. AliáS, entendo que não .é apenas o Governo. Creio que tere-
mos de refletir sobre o fato de_ os Líderes se reunirem e dizerem 
que representam a Casa, o Brasil. Está provado que isso é um fra
casso! 

Como está não pcxle continuar. Já ocorreu, várias vezes, de 
haver reuniões, _os Líderes tomarem decisões e_ os seus_ liderados 
não_as _cumprirem, porque não tinham nenhum comprOmisso, ·ne
nhuma responsabilidade com aquela matéria. 

Entendo que -acordos de lideiãnçis-"Sao import:anieS, m3s a
substituição--de Parlamentares em pleD.ário não jX:xle ocorrer. O 
acordo de liderança existe para Se-decidir sobre grandes questões. 
para quando há polêmica, bá divergência. Os Líderes decidem e 
trazem a proposta ·aos seus liderados. -

Porém, hoje, no Congresso Nacional, não há mais necessi
dade _dá Deputado, não precisa mais de Senador, não precisamos 
pensar, porque os. Líderes o fazem por nós. 

A meu ver t o fracasso que houve na Revisão, em que nós, 
Líderes. fomos cc-responsáveis pela- feitura de inúmeras reuniões 
quC não deram em nada. deveu-se à nossa maneira de proceder. 
Tem razão o nobré _Senador Josapbat- Marinho, quando diz que te
mos de -alterar o nosso comportamento. Se tivermos de mudar o 
Coilgresso em 1800, deyeremos preoçupar-nos com a nossa manei
ra de ser. 

-Sr. Presidénte, levei para uma reunião das Lideranças da 
Câmara e do Senado,-- e vou traier.para este Plenário- uma su
gestão de. como o Congresso deveria funcionar no ano que vem; 
segundo a minha opinião, da mesma forma como ocorre nos Esta
dos Unidos. De_veríamos ter, a partir de 1° de janeiro até_31- de de
zembro. a pauta das reuniões. E não mais comparecermos apenas_ 
às terças, quartaSr e quintas-feiras. O fato de passarmos dois dias 
aqui, dois no avião e dois_nanossa terra é grotesco, ridículo; é algo 
que fere a sensibilidade de todos. _ 

· Faremos uma pauta predeterminada e- não predsaremos 
cunlprir os "feriadões11

• 

.Dessa forma, iremos Votar. Não haverá necessidade de os 
Líderes votarem por nós. Estare:rD.o.S presentes na hora das discus

. sões. Se houver alguma complicação, não havendo o entendimen
to. reúnem-se_ os Líderes para debater. 

. Escutem o que estou dizendo: haverá enorme mudança em 
relação ao conceito e à cred!õilidade do Congresso Nacional pe
rante- a sociedade se esta Casa passar a funcionar o ano inteiro e 
cumprir a sua pauta. _ 

Quando houver matéria a ser votada, todos têm de estar pre
sentes; quando isso. não ocorrer, os Parlamentares pcxlerão perma
nec_er lü dias n:as SUas bases. Com apenas essa decisão, ganhare
mos·l/3 do temp<i. 

O Pedro SÍiil.On,. por exemplo, quando viaja às quintas ou 
s-extas-f~iraS para Porto Alegre, tem que fazer escala em São Paulo 
e trocar de avião, porque não há vôo direto para Porto Alegre. 

-.Outro exemplo é o Deputado Nelson Proença que, de carro, 
faz um percurso de _600_ km até Uruguaiana, visita o Município, 
volta a Brasília e fica aqui dois dias. No outro f.IID. de semana, 
pega o_avião e vai visitar São Borja; permanece uma hora em Uru
guaiana. É melhor que permaneça 10 dias naquela cidade, faça to
das as suas visitas e volte para votar todas as matérias pendentes. 

Creio que essa_é a grande mudanç·a que deverá ser adotada a 
partir do ano que vem. 

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Com prazer, ouço V. Ex'. 
O Sr. Odacir Soares- Vou começar pela parte fmal do seu 

discurso. Entendo qile V. Exa tem razão mas, antes disso, temos de 
inserir, na nossã.legislação eleitoral e partidária, o princípio da fi
delidade_ partidária, a fl.m de que, realmente, _essas modificações 
produzam efeitos prãticos e materiais. 

... O SR. PEDRO SIMON- É muito importante a aflillllltiva 
de V. ExC1, porque sempre fui a favor da fidelidade partidária. Des
de a Monarquia até hoje, nunca houve uma anarquia p~dária tão 
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grande como a que estamos vendo! 
O Sr. Odacir Soares- Na realidade, V. Ex• se referiu, e 

muito oportunamente, assim como o Senador JOsaphat Marinho, 
ao fato de que os Líderes se reúnem e tomam suas decisões, saben
do que elas não serão acompanhadas. É uma espéCie de simulacro, 
é uma espécie de jogo de cena, em que um decide sabendo que os 
outros não irão ac_ompanhá-lo. V. Ex a tem plena razão sobre tudo o 
que está dizendo em relaç-ão à Revisão, e eu queria acrescentar 
apenas algumas observações; porque entendo ·qrie a Revisão já 
nasceu morta. Quando ela se instalou, já havia uma descrença total 
do País em relação ao seu processamento. A meu ·ver, Senador Pe
dro Simon, houve um intereSse muito grande em· se fazer a Revi
são JX>tque se pensava que ela iria acabar com o monopólio estatal 
do petróleo -e das telecomunicações. Essa grande desconflança, 
que marcou profundamente os trabalhos da ~eviSão, nasceu desse 
pensamento. E V. Ex• sabe que o empresariado nacional e multina
cional, sem senSibilidade, exagerou na pressão e no lobby e am
pliou essa descollfiança do Parlamento quanto aos verdadeiros ob
jetivos da Revisão. Veja V. Ex• quantos de nós, Parlamentares, fo
mos assediados nos aeroportos pela imprenSa pára que, com isso, 
ela tentasse forçar a nossa presença maciça no Congressb Nacio
nal. Na realidade, não era por iniciativa do joniàtista; eram as em
presas jómàlísticas que determinavam aos seus repórteres e aos 
&Cus fot6gi-afos é}ue prOCU'rãSséril flagrar os Parlamentares viajando 
nos finais de semana ou nas quintas e sextas-feiras aos seus Esta
dos. O objetivo, realmente, não era o de se fazer a Revisão como 
um todo, ou de se tratar todas as questões ou mesmo apenas aque
las que deVeriam ser abordadas e modifiCadas, -porque já estavam 
em descompasso com a ·realidade social do :i::tosso País. De fato, 
tc:xlo esse trabalho de pressão se voltava para o monopólio estatal 
do petróleo e das telecomunicações. De modo que, neste momento 
em que V. Ex• faz nesta Casa, com o excepcional brilhantismo de 
sempre, o necrológio da Revisão e que levanta- aS causas e oS pon
tos fundamentais da nossa Constituição, que deveriam ter sido mo
dificados e que não foram --·alguns de vital importância para o 
próximo Govemo~-comO a questão fiscal, ã questão tributária e a 
previdenciária -, temos também de deixar fixadas as observações 
que V. Exa faz, com as quais pessoalmente concordO plenamente, 
quando aponta o erro havido por parte das elites interessadas em 
mudar os dois monopólios. Avalio que o enocomeçou por aí,-e o 
processo revisional foi totalmente marcado pela desconflança da 
sociedade brasileira - o que é muito grave -; dê que efetivamente 
a Revisão que se queria fazer eStava centrada na extinção dos dois 
monopólios a que acabo de me referir. 

O SR. PEDRO SIMON - Estou plenamente de acordo 
c·om a manifestação de V. Ex• quando diz que a desconfiança não 
foi só do Congresso; foi da sociedade. Tivemos ·pressões de deter
minados setores, como, por exemplo, dos funcionários das esta
tais, mas o povo não participou. 

Nenhuma entidade representativa - a não ·ser entidades em
presariais, que queriam exGn:gutr- o-·mo.ri.Op6liõ- das estatais, en
quanto os funcionários queriam mantê-lo- partiCipOu desse deba
te. Tem razão V. Ex• 

Manifesto uma preocupação: vamos ingreSsar na campanha. 
Tenho medo de que, de hoje até a posse do noVo Presidente, falte 
grandeza ao nosso Congresso para tomar as -decisões que interes
sam ao· País. Todos ficam na expectativa: qual será a nova medida 
provisória? Todos aguàr3a.m o resultado das eleições para, segnn
do ele, decidir. Se ganhar o Lula, seus adversários hão- de querer 
terminar com o instrumento da medida provisória: o presidente só 
mandaria propostas através de projeto de lei; se ganhar o Quércia, 
seus adversários também hão de querer terminar com a medida 
provisória. - -

Tenho medo, portanto, de que se vote uma Constituição ou 
se votem mudanças contra ou a favor da figura do Presidente. 
Creio que isso ê o pior que pode acontecer a este País. 

Se imaginarmos que este País vive situação dramática. que 
as: Forças Armadas recebem um vericimento aquém daquele que 
seria considerado digno - há constrangimento entre os dirigentes 
das Forças Armadas, porque não apenas os soldados, não apenas 
os cabos, não apenas os sargentos e sub-tenentes ganham pouco, 

· mas oficiais, inclusive superiores, manífestãm angiístia pelo que 
estão recebendo -;- se analisarmos as preocupações do setor da 
saúde, a situação dramátiCa que está vivendo; se levarmos em con
ta que o Brasil, segundo jornal de ontem que divulgou o ranking 
mundial de qualidade de vida, ocupa a 64• posição na péssima dis
tribuição de renda e nas péssimas condições de vida do seu povo, 
vamos ver que não estamos em condiçc3es de governar pensando 
em nós mesmos, sem pensar no social. 

A oportunidade foi perdida; poderíamos ter decidido sobre 
as revisões constitucionais, independente de quem fosse o Presi
dente. 

Tenho medo -repito -de que, daqui para diante, cada um 
queira votar levando em conta quem será o Presidente. ''Se gosto 
do Presidente, dou força para que ele governe; se não gosto do 
Presidente, corto as asas para dificultar o -seu governo". Essa é a 
questão mais sêria e mais grave que estamos vivendo a partir de 
agora. 

E não adianta querermos alterar, porque 2/3 dos membros 
desta Casa serão renOVados. Dos que restam, muitos são candida
tos ao Governo de Estado. Todos, inclusive na Câmara dos Depu
tados, só pensam- é natural que seja assim- na sua reeleição. 

Como será? Quem pensará em termos da administração fu
tura? É a interrogaç_ão que faço. 

Sr. Presidente, apelo a esta Casa; Alguns permanecerão: os 
Senadores Josaphat Marinho, Mauricio Corrêa, Eduardo Suplicy, 
este Senador e outros. Deveria haver um entendimento entre nós 
·no· sentido de que, permanente e periodicamente, possamos nos 
reunir, debater, discutir, no sentido de que a convivênCia; o resPei
to e as medidas necessárias sejam levadas a bom termo atê o dia 
31 de dezembro, para que, no dia 1° de janeiro, possa assumir o 
novo Presidente. 

O início da campanha não tem sido feliz, Sr. Presidente. La
mentavelmente foi derrotado o parlamentarismo. Muitas pessoas, 
inclusive o ilpstre Senador Humberto Lucena, defenderam, com 
paixão, o presidencialismo. E aí está o regime que defenderam. 
Trata-se de um presidencialismo que hoje não é nem mais o regi
me dos partidos; é o regime dos candidatos. Se fizerem_ pesquisas 
sobre o desempenho PT na sucessão estadual, verificarão que ele 
praticamente não está ganhando em nenhum Estado. No entanto, o 
Lula está com 40%, em primeiro lugar, para a sucessão presidencial. 

Se analisarmos os palanques estaduais, veremos que a figu
ra partidária chegou grotesca. Em Mato Grosso, o Sr. Dante de 
Oliveira terá no seu palanque, à exceção do Amin, todos_os outros 
candidatos. Por quê? Porque o PDT, do Brizola, o apóia; porque o 
PSDB, do Fernando Henrique, o apóia; porque o PMDB,do Quér
cia, o apóia. Todos os candidatos estarão no seu palanque! Se ana
lisarmos com cuidado, veremos que estamos vivendo o sistema da 
anarquia eleitoral. Votar-se-á no candidato. 

O Sr. Wilson Martins é um grande candidato, terá condiçõ
es, porque é um grande nome. Se não fosse S. Ex• cahdíàato, 
quem o seria pelo PlviDB do Mato Grosso do Sul? E isso _:vale para 
qualquer Estado. O Sr. Covas é um grande candidato, porque é o 
Sr. Covas. Os nomes são ab.Solu4ynente pessoais. O que é o Parti
do Socialista em Pernambuco? E zero? Mas o Arraes está com 
70%, porque é o Arraes. 
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Estamos vivendo, portanto, uma época em que a legenda, 
como nunca na história deste País, praticamente eStá reduzida a 
frangalhos. Veremos, na televisão, o Qu§:rcia, o Brizola, o Lula. o 
Fernando Henrique e o Amin, fora outros menoS conhecidos. 

A minha preocupação refere·se à condução dessa campa
nha. O início não tem sido_ bom; não tem sido bom no sentido das 
promessas, como disse bem o Senador Mauricio COITêa Promete
se tudo. As promessas são as mais fantástiCas. Problema do empre
go? Está resolvido o_ problema do emprego; problema da fome? 
Está resolvido o problema da fome. Sobre a reforma agrária- de
fendo essa tese - deve-se _es_colher qual a melhor proposta, porque 
a do Quércia é ótima, a do Lula é formidável, a do Fernando Hen
rique é muito boa, a do Brizola ainda não sei, mas não. dev_erá ser 
ruim, porque, como governador, já fez reforma ãgfária. E oAmin, 
que é um homem progressista. também vai ter uma proposta para a 
reforma agrária. 

Em relação às acusações, a campanha também não está co
meçando bem. Atingem-se pessoalmente os candidatos a, b, c, d. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, será profundamente lastimá
vel que, nós, que já-lracassamos na primeira eleição direta depois 
do Governo militar; nós, que tivemos que optar entre Lula e Col
Ior; n6s, que tivemos aqpela desiluSão fap.tá:;:tica com o .Sr. Collor 
- graças a Deus, votei no Lula - tenhamos que assistir a debates 
realizados na base da acusação, das promessas fáceis e mentirosas. 
Não que a pessoa que está falando não seja sincera- até retiro o 
termo mentirosa -, mas as promessas são inverossímiis, -polque 
entre prometer o céu e a terra e cumprir sabeJD.os .que a diferença é 
infmita. 

Está aí o Governo_ Itamar Franco, que não tem um centavo 
para investimento - a verba é gasta apenas no custeiO. O próximo 
Presidente não vai ser muito düerente; será i__gual_ou pior. 

Numa hora como essa, se não tiv:ennos_-o mínimo de contro
le na condução da campanha e o mínimo de respeito recíproco, 
será dramática a: :i:lossa situação. E, de debate em debate, de ofensa 
em ofensa, de acusação-em acusação, quem paga o preço é a de-
mocracia. - -- - --.--.--c-- -~~ 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, "V. Ex•. 
O Sr. Ney Maranhão- Seilãdor Pedro Simon, ouço, sem

pre com atenção, os discursos de V. Ex•, primeiro porque V. Ex• 
tem um passado de luta e, segundo, por ser Líder do Governo no 
Senado. V. Ex• está dizendo a pura verdade com respeito aos parti
dos, com respeito a essa confusão, esse einbaralhamento da classe 
políticã hoje neste País. SCi:i.ador Pedro Simon ã lei eleitoral, que 
hoje aprovamos, deu apenas o resultado. A maioria da classe polí
tica, ~ptificipalmente o Legislativo, perante a opiOTão pública, está 
com o' conceito lá em baixo. Por que, nobre Senador Pedro Simón? 
Porque uma parte dos políticos mude de partido como se muda de 
camisa· e tem palavra até o momento de desligar o telefcio.e. Dife
rente do lendário General Flores da Cunha e de muitos outros que 
V. Ex• e eu privamos da amizade. Por esta sltuaçãó ení qUe se én
contra -o País- V. Ex• sabe a minha posição e a minha coerência 
em defesá do ex-Presidente Collor até hoje- o Presidente Itamar 
não tem culpa; pelo contrário, a responsabilidade é da classe polí
tica e'dos partidos porque, no meu entender, quando retiraram o 
ex-Presidente Collor do poder deveriam ter-se unido em tomo de 
um programa sob o comando do Presidente Itamar. e isso não foi 
feito. Fizeram o que V. Ex• diz e que, num adágio pOpular do Nor
deste .. completo: estão prometendo leite enCanado ao povo brasi
leiro. Digo-lhe, neste momento, que sou candidato a Deputado Fe
deral pelo Estado de Pernambuco. Está aqui a pesquiSa de um dos 
institutos mais sérios deste país, o ll'ESPE, da Universidede de 
Pernambuco, onde o Governador Ciro Gomes guii-se por ele. Per-

nambuco. no dia 16 de maio, que se eu fosse candidato a Deputa
do Federal por aquele Estado, com o apoio do ex-Presidente Col
lor, teria 6% do eleitorado, que votariam em mim de qualquer ma
neira e I 1% poderiam votar, a metade de 11 é 5,5, com 6, I 1,5; 
isso signifiCa, Senador Pedro Simon, 300 mil votos. Não acreditei 
nessa pesquisa, fui ã Vox Populi, a fim de falar com o_ seu presi
dente, em Min.as Qerais, e ele me conf'mnou que, com todos os 
cruzamentos, se a eleição de Pernambuco fosse amanhã, este Se
nador teria 200 inil votos. Irei fazer uma campanha, irei comandar 
a Bancada do_ Partido da Reconstrução Nacional na Câmara dos 
Deputados com a mesma coerência com que estou aqui defenden
do a Constituição, os seUs direitos. Digo a V. Ex• que estou prepa
rado para o fato de o _Sr. Luiz Inácio Lula da Silva se_r _eleito Presi
dente da República, pois checarei esse leite encanado _que ele está 
prometendo ao povO brasileiro, porque quero saber se esse leite é 
puro ou é bati~o. Parabéns a V. Ex• pelo seu pronunciamento. 
_V. Ex• muitas vezes contraria interesSes dentro do seu próprio par
tido e de muitos companheiros, mas, como não tem papas na lfu. 
gua e é um gaúcho desses autêqtico~ •. está dando sua contribuição 
para o aperfeiçoamento do rêgime democrático deste País. Muito 
obrigado. 

O SR. PJi;DRO SIMON -V. Ex• ê um Senador do qual po
demos divergir mas temos que respeitar. Tenho certeza de que fará 
falta a esta Casa e que será um grande Deputado na Câmara dos 
Deputados, porque tem a espontaneidade da sinceridade e isso me 

- parece _o -in3is -im.portante na vida pUblica. 
Mas, Sr. Presidente, quero falar sobre uma questão que con

sidero muito importante e é inais uma razão qUe me trouxe a esta 
tnOuna. O Presidente Itamar Franco pretende chegar até o último 
dia do seu Govem_o_.c.oni os princípios da dignidade e da seriedade 
que mobilizam o seu Governo. É raro um Presidente como o Se-
nhor Itamar FraocQ. _ _ _ __ _ __ _ _ _ ______ _ 

Todos sabemos como é um ano eleitoral. Não posso falar de 
ano eleitoral, porque renunciei, eriiJ:ieríodo semelhante, ao Gover
no do Estado e. me .candidatei ao Senado. Não posso saber como 
eu a_giria, se tivesse ficado no" Governo do Rio Grande do Sul. Mas 
tenho visto que, para Governador, Prefeito e Presidente da Repli
blica, ano _eleitoral é ano eleitoral. É_ ano de prometer, de iniciar, 
de realizar e de i:Q.augurar obras. O Governo Itamar Franco, neste 
ano eleitoral, praticamente, não está continuando, concluindo ou 
iniciando obras, não tem orçamento: está governando c:om os duo
décimos. É um Governo que lançou um plano, pela primeira vez 
na história no Brasil -e acredito que pelo mundo afora -.-ao tér
mino de seu mandato e para o próximo Presidente que vier. Seja 
Lula~ seja Bri~la, seja Quércia, seja Fernando Henrique, seja 
Amin, quem vier sabe que no ano de 1995 não terá preOcupações! 
Terá que se preparar 1996, porque o ano de 1995 está tranqüilo; o 
Governo do Presidente Itamar fez um plano que lhe deu garantia, 
mesmo pagando o preço da impopularidade, o preço de não-reali
zação de obras, o preço dos protestos. 

O nOvo Presidente, ao assumir, pode receber um governo
onde a inflação_ esteja próxima de zero - não que uma inflação 
próxima a zero resolva os problemas sociais da economia brasilei
ra-, mas é um primeiro passo. 

Com uma inflação de 45% nenhuma economia pode ir 
adiante, nenhuma sociedade pode viver com tranqüilidade. Agora, 
zerada ou quase zerada a inflação, em cima disso; ao fula! do Go
verno Itamar e início de um novo ·governo pode-se estabelecer 
uma política de desenvolvimento, que selecionará onde aplicar o 
dinheiro; não serão os 40% de juros para os banqueiros serem os 
grandes heróis dos lucros de que vivem hoje, mas, aplicar-se--á no 
social o que é mais necessário. 

Essa ê a grande responsabilidade do Presidente Itamar, e a 
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e a maioria da Casa entendia que a mesma não deveria ac_ontecer. 
Não sou daqueles que atiram pedra neste Congresso, pois 

aqui há pessoas dignas e respeitáveis. Muitos voltarão para cá, ou
tros talvez não voltem. Todavia, temos que nos pteparár para en-
cerrar este ano com dignidade. _ _ _ 

V. Ex• marcou uma reunião para hoje, às 16h, e lá estarei. 
Atrevo-me a dizer de público o que pretendo dizer lá. Temos que 
fazer, de segunda-feira, dia 6 de junho, _até o dia 15 de novembro, 
um calendário de trabalho. Deverão ser marcadas reuniões - não 
com a presença de V. Ex•, pois ê candidato, mas de algum Parla
mentar das Mesas da Câmara e do Senado-, quando, independen
te de número, especialinente o Senado, às quartas-feiras, deverá 
estar presente para debater as questões. E deveremos ser convoca
dos para reuniões de acordo com a tabeh de projetes da Casa ou 
do Executivo. 

A s.-a Marluce Pinto - Senador Pedro Simõn, permite-me 
V. Ex•um aparte? -

O SR. PEDRO SIMON -Com todo prazer. Senadora. 
A sr- Marluce Pinto -Senador Pedro Simon, ao oUvinD.os 

o seu discumo nesta trib.una constatamos; que V. Ex• é um Parla
mentar que não se preocupa apenas com _o seu Partido. No mo
mento das divergências, ilo instante em que V. Ex .. toma conheci
mento de que determinadas situações, dentro do seu Partido, não 
são viáveis a Nação, temos oportunidade de ouvir e de ler nos jor
nais as suas interferências. Porém, quando V. Ex• diz que o Presi
dente Itamar Franco não teve determinadas condições para gover
nar, aceito, mas argumento que se sua Excelência não as teve é 
porque faltam, na sua assess<?Ji-a. pessoas como o Senador Pedro 
Simon. Acompanhamos os acontecimentos e-sabemos que o Presi
dente é um homem honesto, de boas intenções. Infelizmente, às 
vezes Sua Excelência determina a alguns dos seus assessores do 
primefro escalão o que deve ser feito e eles não cumprem as suas 
ordens. E nós, parlamentares, nem temos coiidiÇões de dizer ao 
PreSidente que as suas determinações não foram cumpridas. V. Ex• 
mesmo, há muito pouco tempo, assistiu uma audiência minha com 
o Presidente da República quando ele detenn.inou a seu assessor 
direto, que não quero citar o nOme, que não s6 se levantasse e me 
atendesse ao telefone como tambêm o determinou por escrito. O 
que eles fizeram foi apressar o que estava para ser feito: injUstiças 
no meu Estado. Lamento, mas não posso ficar calada e deixar de 
registrar, nesta sessão, que em nosso Estado_ o Governador já asfal
tou 250km de uma estrada federal, a BR-174, tendo a promessa 
verbal do Presidente de que o Estado entraria com 50% das despe
sas e ele contribuiria com o resta.i::l.te. Naquela época, S. Ex• deter
minou ao Ministro dos Transportes que liberasse verba para o Es
tado_ de Roraima. V. Ex• sabe muito bem que o trecho Boa Vista
Marco BV -8, fronteira com a Venezuela, vem de um compromisso 
bilateral do Governo brasileiro com o venezuelano. A Venezuela 
já Culnpriu, há mais de _3 _anos, a sua parte. E o Governador de um 
Estado_ pequeno, cujas verbas são mínimas. comprometeu..:Se res
gatar um débito do Brasil e não do seu Estado. Contudo, atê hoje 
não ror liberado um cruzeiro sequer. Até com relação ao Plallo de 
Emergência, onde estão incluídos os Estados do Norte, apenas o 
nosso não participou. O nosso Estado e o nosso Governador são 
penalizados porque trabalham. Demais Estados aí afora, que não 
fu.era.Ih 1 quilômetro sequer de estradas, foram beneficiados com 
o prOjetO enviado ao Orçamento no sentido da liberaç1ro dos recur
sos. O nosso Estado, até agora, teve zero de Hberação de recursos. 
Lamei;J.to ter que dizer desta tribuna que em Roraima 262 funcio
nários fOram enqu-adrados pela Prefeiturã. Municipal, quando ape
nas 57 tinham direito, de acordo com a Constituição, poís .fá traba
lhavani desde 1988. Dos demais, poucos trabalham na Prefeitura e 
muitOS riem moram no Estado. Houve denúncias por parte dos 

_sindicatos. e, também, por parte dos funcionários da Prefeitura. os 
quais tinham direitos adquiridos e não foram contemplados. O 
:Ministro da SAF, que está à frente da COi::nissão,-está ciente de 
tudo isso, e até hOje-aqUeles que estão com os seus direitos adqui
ridos, !fi3S não fOràrii contemplados, Iião obtiveram nenhum resul
tado. E lamentável ver funcionários da Prefeiblra ganhando um 
salário mínimo, enquanto profissíonais liberais - -há até médicos 
contratados - não fazem p3rte do grupo dos profissionais existen
teS no Estado. Acompanho e denuncio essas irregularidades por
que já perdi a ~onta dos fax que chegam ao meu Gabinete e eu os 
levo à SAF, não só ao Ministro; -como aO Secretário EXecutivo, e 
até hoje nenhuma providência fOi tomada. Falaram que iriam im
plantar uma Comissão da Brigãda, o que até hoje não aconteceu. 
V. Ex•, como Líder do Govemo, precisa tomar conhecimento des
sas coisas, a írm de informar ao Presidente, porque Sãó fatoS de 
que; muitas vezes, Sua Excelência não toma conhecimento. Desde 
a audiência com o Senhor Presidente da República, que não foi 
cumprida pela pessoa responsável, a marcação, tento remarcá-la, 
mas, até hoje, ~ão consegui, porque somos burlados - desculpe
me a expressão· grosseira,· mas é o que está oeooenao - a fim de 
que· Sua Excelê_n_cia não tome conhecimento_ de qUe ·suas órdens 
não foram cumpridas. Quero parabenizar V. Ex• pelas suas atitu
des e lamentar o resultado da Revisão Constitucional, mas, quem 
sabe, talvez no próximo ano tenhamos uma solução melhor, com o 
Congresso renovado. em um ano em que não haverá eleição, por
que se ouviram muitos discursos para a platéia, querendo-se fazer 
da tribuna do Congresso palanque para as eleições. Essa foi ·a triste 
realidade dos trábalhos da Revisão Constitucional. -

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço _o importante aparte de 
nobre Senadora e entendo a sua manifestação. Na verdade~ estive 
com V. Ex• na presença do Presidente e ouvi as determiila.ções que 
fez, corilo diz V. Ex• 

A sua, argumentação, nobre Senadora, é real. Apenas creio 
que não é somente em Roraima que isso acontece. Eni muitos Es
tados, em meu EStado, Rio Grande do Sul, por exemplo, debate-se 
e discute-se o porquê de o Governo não fazer determfuadas obras 
que são absolutamente necessárias. V. Ex• diz - e é- verdade - que 
o Governo está despreocupado com a questão da eleição porque 
não tem dinheiro. Poderia e deveria qiidar mais disso, mas não 
está preocupado com essa questão. Está -preOcupado enl zefur o dé
ficit público e deixar o País preparadO para -o próximo governo.-

- V. Ex .. tein razão. A vali o que a sua. argumentação é lógica, 
mas a política do Governo tem sido naquele outro sentido, ainda 
que com resultado negativo no campo eleitoral, com críticas reais. 
Na verdade, se V. Ex11 falar com o Ministro da Fazenda, ele vai di
zer-lhe que não tem dinheiro e que está usando praticamente 60% 
do Tesouro pata ·pagar o eStouro na Saúde e que, mesmo assim, 
está todo mundo gritando que a Saúde não pode mais continuar 
como está._ V. Ex• tem razão. A situação é esta. mas, infelizmente, 
estamos nesse caminho. 

___ J\.gr~deço a tolerância de V. Exa, Sr. Presidente, e voltO a 
solicítãr qüe·possamos; Desse fnúil de legislatura, até o frm do ano, 
principalmente nós, aqui no Senado, realizar reuniões, debates e 
discussões. E n_c?s_, que não somos candidatos - é claro que cada 
um de nós terá o seu candidato a Presidente, Governador ~· que 
não estamos na lista direta como candidato. possamos, como Sena-_ 
do da República, oferecer uma luz de debate, orientação e de es
clarecimento a este povo num pleito tão dramático e. tão difícil 
como esse. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o _Sr. 
Lucidio Porte/la, Suplente de Secretário, deixa a cadei-
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ra da presidência, que é ocupada pele Sr. Humberto Lu
cena, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio PQrtella, Suplen-
te de Secretárío. - -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em sessões an
teriores foram lidos _os Requerimentos D0 S 326 a 334, 337, 338, 
340 a 346, de 1994, dos Senadores Ju.t.ahy Magalhães, Flaviano 
Melo, Márcio Lacerda, Lucídio Portella, Reginaldo Duarte, João 
França, Rachid Saldanha Derzi. Alfrede_Campos, Jarbas Passari
nho, José Sarney, Francisco Rollemberg, Antônio Mariz, Onofre 
Quinan, Júnia Marise, Cid Sahóia de Carvalho, !rapuan Costa Jú
nior e Carlos DeCarli, solicitando, nos termos do art. 13~ § 1°, do 
Regimento Interno, sejam considerados como licepça autorizada 
os petiodos mencionados. _ ~ _ 

Os requetinientos deixaram de ser votados baqueia oportu
nidade por falta de __ quorum. 

Em votação o RequerinieDto n° 326, de 1994, do Senador 
Jutahy Magalhães. _ . . _ 

Os .Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
ta<los. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 327, de 1924, do Senador 

Flaviano Melo._ _ , _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 328, de 1994, do Senador 

Márcio Lacerda. . · 
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 329, de 1994, do Senador 

Lucídio Portella. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 330, de 19'94, do Senador 

Reginaldo Duarte. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n• 331, de 1994, do Senador 

João França. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. . 
Em votação o Requerimento n• 332, de 1994, do Senador 

Racbid Saldanha Derzi. 
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 333, de 1994, do Senador 

Alfredo Campos. 
Os Srs. Senadores que o provam queiram permanecer senta

dos. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requer1mento n• 334, de 1994, do Senador 

Jarbas Passarinho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei:rru::i:J. permanecer sen

tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 337, de 1994, do Senador 

JoséSamey. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
- -Aprovado. 

Em votação o Requerimento n° 338, de 1994, do Senador 
Francisco Rollemberg. · · · -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o Requerinieritá n° 340, de 1994, do Senador 

Antônio Mariz. 
Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. : _ _ _ _ _ 
Em votação o Requerimento n° 341, de 1994, do Senador 

Onofre Quinan. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
-Aprovado. 
Em votação o Requeri.mimto n° 342, de 1994, da Senadora 

Jtínía Marise. _ 
_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 343,- de 1994, do Senador 

Cid Sabóia de Carvalho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen.

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 344~ de 1994, do Senador 

Irapuan Costa Júnior. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em voiação o Requerimento n° 345, de 1994, do Senador 

Carlos DeCarli. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 346, de 1994, do Senador 

Jutahy Magalhães. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam' queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. __ __ _ 
Ficam concedidas as licenças soliCitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em sessão ante

rior foi lido o Requerimento n• 335, de 1994, do Senador Cid Sa
bóia de Carvalho, Presidente da Comissão Temporária criada atra
vés do Aton• 16, de 1992, destinada a proceder a amplo estudo do 
sistema previdenciário brasileiro, tanto no tocante a sua estrutura 
quanto ao seu regime de custeio e benefícios e propor soluções ca
bíveis para o seu regular funcionamento, solicitando, noS termós 
do art. 76, § I •, do Regimento Interno, a prorrogação até o dia 15 
de dezembro do corrente ano. . 

O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade 
por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. · . 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente, 

peço a p_alavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Com à palavra 

o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
esse Requerimento visa tão-somente dar tempo ao Relator desta 
Comissão Especial, o nosso nobre e competente Senador Almir 
Gabriel, a que conclua o seu trabalho. 

Essa Comissão fez audiências e fez tudo muito interessante, 
e este prazo é necessário para que concluamos essa orientação que 
será dada para uma futura legislação da PreVidência Social. 

Portanto, é necessário que o Senado aprove - nós rogamos 
essa aprovação- esse pleito que é assinado por mim como Presi-
dente desta Comissão. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteila) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Fica prorrogado o praw da Comissão. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Porlella)- Em sessão ante

rior foi lido o Requerimento n• 339, de 1994, do Senador Gilberto 
Miranda, solicitando, nos termos dos arts. ss, inciso m. da Consti
tuição Federal, e 40, § 1°, alínea a, do Regimento Interno, autori
zação para desempenhar missão em Nova Iorque, Estados Unidos 
da América, no período mencionado, a fun de realizar estudos e 
pesquisas relacionados com matérias pertinentes à Comissão Tem
porária destinada ao estudo do PNC, n° 73/94, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro. A matéria depende de parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão para 
emitir parecer, em substituição à Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, esta matéria é de grande 
importância para o Código de Trânsito brasileiro. _ 

Portanto, como Relator desta matéria, dou o meu parecer fa
vorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porteiia)- O parecer é fa
vorável. 

Em votação o requerimento. 
O Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica o Senador Gilberto Miranda autorizado a desempenhar 

a referida missão. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 17, DE 19g4 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, 

VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n' 17, de 1994 (n• 4.393/94, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a renegociação das dívidaS rema
nescentes das entidades extintas por força da Lei n° 
8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências, 
tendo 

Parocer proferido em Plenário, Relator. Senador 
Moisés Abrão, em substituição à Comissão de Assuntos 
Ecooômicos., favoi:áVe1 ao Projeto e contrário às emendas. 

A discussão da matéria foi encerrada na sesSão ordinária do 
dia 18 eh: maio ültimo. 

Em votação o projeto sem prejuízo das emendas, em turno 
único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane<:er sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação, em globo. as Emendas n°s I a 3 de parecer 

contrário. - · · ~- - ""' 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Rejeitadas. 
A matéria Vai à sanção. 

::Ê_c~~~inte o proj~~<:' al?fO"!a~~ 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 17, DE 1994 

(N' 4.393194, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a renegociação das dívidas rema
nescentes das entidades extintas por força da Lei n<J 
8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o FiCá-aUtorizada a renegociação das dívidas remanes

centes das entidades extintas por força da Lei n• 8.029, de 12 de 
abril de 1990, que não tenham sido objeto de decisão fmal dores-
pectivo liquidante ou inventariante, iião prescritas: - -

Parágrafo único._ O regulamento def~á a competência p8ra 
proceder ao exame e decisão sobre a regularidade e exatidão des
ses créditos, e os requisitos necessários para os fms do disposto no 
caput deste artigo. 

Art. 2° Fica-c o Poder Executivo autorizado, mediánte transa-_ 
ção, a assumir a responsabilidade pelo pagamento, em nome da 
União, das perdas e danos devidos em ... razão do descum_pr~ento 

: pe!o extinto Instituto do Açúcar e do Alcool, de contratos de ex-
portação de açúcar para entrega futura, celebrados com: 

I- Sucden Kerry S.A., de n's 9M/86, 6M/87 e 3M/88; 
II-E. D. & F. Man (Sugar) Ltd., de n•s 7M/87 e 4M/88; 
.ill- Czamikow-Rionda (Far East) Ltd., de n• 3-REF/88; 
IV-Tate & Lyle lntemationill, de n' 01-CEX-84. 
§ 1 o Os pagamentos a serem feitos, em cuinpriille-nto ao dis

posto no caput deste artigo, observarão os valores das condena
ções, em cada caso, fixados nas decisões arbitrais já homologadas 
pela justiça estrangeira.-

- § 2° O paginientó a ser efetuidc à empresa Tate-& L)'le In
ternational. relativo ao contrato mencionado no caput deste artigo, 
serã precedido da apuração dos créditos da União, relativamente à 
referida empresa, procedendo-se à compensação até o quanto se 
igualem; após o aCerto de contas, será fiXado o saldo remanescen
te, que será liquidado em favor do credor. 

Art. 3° As dívidas da União, a que se refere es~ lei, poderão 
ser renegociadas, mediante nevação, pelo ~stériO da Fazenda, 
para pagamento futuro, a ser previamente utilizadas pelo cred_or no 
âmbito do Programa Nacional de Desestatização, instituído pela 
Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, para liquidação do preço de 
aquisição dos bens e direitos alienados. 

§ 1 o A nevação será objeto de insb:!lmento contratual em 
que a União estará representada pelo Procurador-Geral da Fazenda 
Nacional, que, para esse fun. poderá delegar competência a Procu
rador da Fazenda Nacional. 

§ 2° Os créditos decorrentes de renegociação a que se refere 
o caput deste artigo constarão de sistema de registro e liquidação 
rmanceira administrado por entidade autorizada pelo Banco Cen
tral do Brasil. 

Art. 4° A .contratação de advogados e especialistas visando 

, I 
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ã defesa, judicial e extrajudicial, de inte~es~e da União, no exte
rior, será realizada mediante prévia autorização ~do Presidente da 
República. 

§ 1 o A contratação a que se refere este ãltigo poderá ser efe
tivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profis
sional, mediante análise do curriculum vitae. 

§ 2° O contrato terá prazo de até quarenta e oito meses, 
prorrogáveis, desde que justifiCada a continuidade da prestação do 
serviço, enquanto perdurar o processo ou a questão~ a remunera
ção observará os valores de nlercado, vigentes na praça da presta-
ção dos: serviços. - -'"' • 

§ 3° As relações contratuais e previdençiárias concernentes 
à contratação de que trata este artigo serão regidas pela legislação 
vigente no país em que a representação jUdicial for exercida. 

§ 4° O Ministério das Relações Exteriores: manterá cadastro 
informativo, com o nome dos advOgados e es~cTalistas, suas áreas 
de conhecimento e sua b:;~.bilitação legal no extêrior, o qual será 
obrigatoriamente consultado para- a cbntratáçãO Sfesses profissio
nais pela União, pelas entidades federais e pelas respectivas con
troladas, direta ou indiretamente. 

Art. 5° O Poder Executivo dev!}rá constitüir, através da Ad
vocacia-Geral c4 _Uniãçl, representação juntO ao Ministério Públi-
co, com o escopo de apurar responsabilidades_decorrentes_da ina
dimplência e irregularidades dos contratos a que .se refere o caput 
do art. 1° desta leL 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data d~ sua publicação. 
O SR.. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -, A votação das ~ 

matérias constantes dos itens 2 a 18 da Or®m clo_Dia fica adiada 
por falta de quorum qualifiCado em plenário. 

São os seguintes os itens que qveram suã aprecia-
ção adiada: . _ ~ 

-2- .. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVQ N" 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do_Projeto de Decreto 
Legislativo n• 42,de !993 (n° 247/9? _naCàmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ALYOR.ADA . DO SERTÃO 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda mêdia na cidade de São João_<i(tPiauí, Estado do 
Piauí, ti!lido 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição "à~Comissão de Edu-
cação: _ _ - _ 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos c_oncementes à proposição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Diilil()s-tertnos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo 0° 43, de 1991 (n° 249/93 na Ciimara dos 
Deputados), que aprova_ o ato ~e !~nova a permisSão 
outorgada à TELEVISAO VERDES MARES LIDA. 
para explorar serviço de radiodifuSão sonora em fre. 
qüência modulada na Cidade de Recife, Estado de Per
nambuco, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos ein Plenário, em 

substiqJição à Comis_são de Educãção: 
~lo pronunciamento: Relator: Senador Álvaro 

Pacheco; .. 
·~0 pl*9nunciamento: Relator: Senador Ney Ma

ranhão, pela-regularidade dos a tos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-4-
~ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375,' VIII, do Regimento !Diemo) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 44, de 199T(Ii~ 250193 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO INDEPENDEN1E LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão SOnora em freqüência modulada na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Gran.de ~do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; -

·2°- prOnunciamento: Relator: Senador Áureo 
Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos con
-cernenteS à proposição. 

~-s~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"45 DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO 

·arc375, vm, do Regimento Interno) 

--- Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO CAPINZAL LIDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda rilédia na Cida
de de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário~·-em substitui
ção à Comissão de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lan.do, favorável ~o projeto; _ 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro. pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art: 3't5, VIII, do Regimento Interno) 

Vc?tação, em tunio único, do Projeto de-Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos 
Deputados), ·que -ãprova-o --ãto ·qutfrenova a- permissão 
outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE LIDA. para ex-

- piorar serviço de radiodifusão Sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 
- PaieCer, proferidO em PieD.ário, , em -sUbstituição 
à Comissão de Educação: · 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro 
PacheCo, favorável ao projeto; 

~2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 
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-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos-terinOs 
do art. 375, VIII, do Regimenlolnlerno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO JORNAL DO BRASIL L TOA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freiiüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à COmissão de Edu-
caçãO:- - -

-JO pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concernentes à proposição. 

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno 'Único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos 
Deyutados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RADIO LITORAL LTDA. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Osório; Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Eduea"Ção. 

-r• pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator; Senador Ney Ma
ranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 
Qncluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos 
Deputados), ~e aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LTDA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, lendo 

Pareceres favoráveis, pfofetidos em Plenário, em 
substituiçãO à Comissão de Educação: 

J pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma
ranhão; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso . 
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 
Qncluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 

outorgada à PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS 
L IDA. para explorar seiViço ·de radiodifusão sonora em 
cnda mêdia na Cidade de Floriano, Estado do Pian~ tendo 

-- -Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-H-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno-único, do ptojeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n" 308193, na Cãmira dos De-

-- putados), que aprova o ato que renova a outorga deferida 
à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de T"unbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 
~cluído em Orde~ do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

v otaçãó, em tUrno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n"9, de 1994 (n" 301/93, na Câmara dos De
putados)~ qu~e aprova o ato que r!nova a concessão ou
torgada à RADIO E TV TAP AJOS L TOA., para explo
rar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) 
na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro; iúD.- substituição à Comissão 
de Educação. 

-:13-. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" lO, DE 1994 
(Incluí~o em Ordem 4o Pia nos t.e"nnos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1994 (n" 297/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO Pe. URBANO TillESEN para exe.cutar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência Inodulada, 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo 
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, lendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. · 

-.:.lo pronunciamento: Relator: Senador João 
França, favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Fi
lho, pela regularidade dos atos e procedimentos concer
nentes à proposição. 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Día nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

c Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• ll, de 1994 (n" 265/93,- na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
aulorgada à S.A. RÁDIO VERDES MARES, para ex-
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piorar serviço de radiodifusão sonor~ erp freqiiência·mo
dulada na Cidade de FO<talcza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido enl Pleu_ário, Relator: 
Senador Dirceu Caméi:f6,- etrnrubstituição à Comissão 
de Educação. 

-15-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Oídcm do Dia nos ternios do-

art. 375, Vlll, do Regimento Intemo) 

Votação, em- tutno único, do Pr~jCto de Decreto 
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova_ o ato que outoigil- permissão à 
FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO .. SUL para 
execu_tar serviço de radiodifus_ão_ sonora ·em_freqüência 
modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, 
tendo - - -- - - -" o---

Pareceres favoráveis~ proferidoS_ em Plenário, Re
lator: Senador M_ei!_a filho. em substituiç~ à Co~são 
de-Educação: - - - - ~.- , 

-r pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciam_cnto: pela regularidade dos atos 

e procedimeritos có.Q,c.ei:nentes ã prop-oSiÇão. 

~16-

PROJETO DE DE.CRETO LWISLA TIVQ N" .\8, DE 1994 
(Incluído em Ot:d~m do Diá nos terni.m(dq 

art. 375, Vlll, "d,o Regimento Interno) 

Votação, e_m turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos 
Deputados), ~e aprova o ato que reD.Óva a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUAJA L.TDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em ol:ida média na Cida
de de Araguaína, Estado do Tocant_ip.~s, t~ndo 

Parecer faVorável, proferido em: Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituiÇão à Comissão 
de Educação. -· ---- · 

-17-

PROJETO DEDECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93,-na Câmara dos 
DepUtados), que_ aprova o ato que re:D.Ova a concessão 
outorgada à TV TOCANTINS LTDA, para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e imag_eil:s (televisão) na 
Cidade de Anãpolis, Estado de Goiás, tendo. 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em. substittifção ã. Coniissão 
de Educação. -

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art.375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 24, de 1994 (ri0 328/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO 
SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora 
em frcqüência modulada. com fms exclusivamente edu-

cativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de :Minas 
Gerais, tendo 

Parecer favoráv~l, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Lucídio Portela, em substituição à Comissão de 
Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 
retira da pauta da presente_ sessão a matéria constante do item 19, 
nos termos do art._ 175, alínea e. do Regimento Interno. 

É o seguinte o xtem retiTa10 

-19-

.PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 58, DE 1993 
(Incluido em Ordem do Diá;'nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento_ Interno) 

DiséuSsãó, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316/93, na Câmara dos 
Deputados), que ii:PrOVa o ato que <!_Utorga permissão ao 
SISTEMA RB DE COMUNICAÇAO LTDA., para ex
plorar sei-ViçO de radiodifusão'sbD.ora em freqüência mo~ 
dulada na Cidade de Itumbiara, Estado de Goiás. (De
pendendo de parecer ~ Comi~s.ão de Educação) 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Í'ortella)- A votação das 
matérias constantes dos itens 20, 21, 22;24, 25 e 26 fica adiada 
nos termos do art. 375, Ym, do Regimento Interno. 

são os segum~s 9S iteris retlràdos 
-20-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. lf'_34, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336, "b", 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 34, de 1994 (n°_ 2.535192, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o exercíciO da profissão de De
senhista. tendo 

· Pa.Íecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator 
Senador Áureo Mello. em suJ:>stituição à Comissão de 
Assuntos Sociais. 

-21-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 62, DE 1990 . 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 62, de 1990 
(n° 3.516/89, na Casa de origem), que defme crime orga
nizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e 
prova nos inquéritos e processos que sobre ele versem, 
tendo 

Pareceres 
-sob n° 432, de 1994, da Comissão Diretora, ofe

recendo a redação do vencido; e 
-- de Plenário, em substituição à Cómissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), 
Relator: Senador Amir Lando, favorável as emendas n% 
1 e 3, na forma de subemendas que apresenta;-Pela rejei
ção da n° 2; e apresentando, ainda, as emendas n°s_ 4 e 5. 

-22- ,; 

PROJETO DE LEI DACÂMI\,R.A N" 60, DE 1993 ·. _ 

· · vot.ÇKo, ·e,n 6iioo ãaléo, do Projêto de t..; da 
Câmara n° 60, de 1993 (n° 1.020/9!, na Casa de ori-
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gem), que isenta aposentados do pagamento da taxa de 
pesca, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Reginaldo Duarte, em substituiÇão à Comissão 
de Assuntos Sociai~ 

-24-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 4, de 1994 (n• 1.026/91, na Casa de origem), 
que regulamenta o disposto no§ 2• do art. 176 da Cons
tituição Federal e altera dispositiVos do Decreto-Lei n° 
227, de 28 de fevereiro de I %7 - C6digo de Mineração, 
adaptando-o _às normas constitucionais vigentes, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. 
Senador Dario Pereira, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

-25-

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE !991 
COMPLEMENTAR 

VotaçãO,- em tu"mO -único, do Projeto de Lei do 
Senado D0 27. de 1991 - Coinplementar, de autoria do 
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° do 
art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a co
brança de juros reais máximos, e dá outras providências, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

-26-

PROJETO DE LEI. DO SENADO N" 160, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 160, de 1993, de autoria do Senador Álvaro 
Pacheco, que dispõe sobre a distribuição de processos a 
juizes designados para os TnõunaíS Eleitorais, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Esperidião 
Amin, em substituiçãO à Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, favorável, nos termos do Substib.Jtivo que apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Item 23:. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 66, DE 1993 
(Incluído em ordem do Dia nos termos do 

art 3° da Resolução n' 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 66, de 1993 (n• 3.277/92, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o preço de comer_ciaiização da 
gasolina de aviação, tendo_ 

Pareceres favoráveis 
- da Comissão de Assuntos Econômicos, sob n° 

107, de 1994, favorável; 
- de Plenário, Relator: Senador Áureo Mello, em 

substituição à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
favoráV-el com emenda que apresenta. 

Na sessão de 11 de maio lJlti.mo foi lido o Requerimento D0 

311, de 1994, de adiamento da votação da matéria para reexame 
da Comissão de Assuntos Econômicos, que deixou de ser aprecia
do naquela oportunidade por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o sec:re-
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 363, DE I994 

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada do Requeri
mento n• 311/94, datado de 4 de maio de 1994. Sala das Sessões, 
31 de maio de 1994.Senador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência 
defere a solicitação. 

A votação do projeto fica adiada, nos termos do art. 375, 
VIIL do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella)- Item 27: 

DiscUssão, em turnO únic-o, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 230, de 1993 (n• 1.701/91, na Casa de ori
gem), -que-ena a Esf.ã.Ção Ecológica da Dha do Medo, na 
ilha de mesmo nome, Município de Itaparica, tendo 

Parecer sob n° 143, de 1994, da Comissão 

- de Assuntos Sociais, favorável, com as emendaS de n~ 1 
a3-CAS. · ... 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis a fim de 
receber emendas, nos termos do art. go da Resolução n° 110, de 
1993. À proposição não foiam oferecidas emendas. 

Em discu_Ss_ão _Q projeto e as emendas apresentadas perante a 
Comissão de Assuntos SoCiais, em turno tfuico. - -

- - Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, 
vou encerrar a discussão. (Pausa) 

Encerrada. 
A votaçãO da matéria fica adiada nos termos do art. 375, 

VIIT, do Regimerito Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella)- Item 28: 

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1994 

InClu~ erii Ord~m do dia, n~_ termos do 
Art. 3° da ResOlução n• 110, de 1993. 

Discussão, em turno UnícO, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 88, de 1994 (n• 2938/92, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Or
dem dos Advogados do Brasil. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Nos termos do art. 140, alínea c, do Regimento Interno, de
sign<? o nobre Senador Iram Saraiva para proferir pãrecer sobre a 
matéria, em substiruição à Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Ci
dadania. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é submetido à análise 
desta Casa o Projeto de Lei da Câmara n• 88, de 1994 (n• 2.938, de 
1992,:Õa origem), que "dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil- OAB". 

O projeto em tela foí apresentado pelo saudoso Deputado 
tnysses Guimarães e niais 73 ilustres Deputados, que acolheram. 
integralmente, proposta apresentada pelo Conselho Federal da Or
dem dos Advogados do Brasil- OAB. 

Na justificação da proposição, esclare~m seus emine~tes 
autores que: 

O projeto é desaguadouro de um longo trabalho 
coletivo, repositório da contribuição dos conselheiros fe
derais, dos Conselhos Seccionas, Subseções, e seus res
pectivos Presidentes, dos membros das Caixas de Assis
tência, dos militantes das Comissões da Ordem, enfim 
dos advogados de todos os recantos do Pais. _ 

Visa o projeto à regulamentação do art. 133 e demais dispo
sitivos da Carta Magna que tratam da advocacia e da OAB, repre-



2646 Quinta-feira 2 · DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Junho de 1994 

sentando a atualização da Lei n° 4.215. de 27 de abril de 1963, o 
atual Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

A proposição, ainda que baseada na citada Lei no 4.215, de 
1963, busca adequar a regulamentação do exercício-da advocacia 
às mudanças havidas no Pafs nos últimos trinta anoS -e ao-contexto 
surgido a partir da edição da Constimição de !988. Neste sentido, 
regulamenta o disposto no art. 133 da Lei Maior, disciplinando os 
aspectos relativos à indispensabilidade e inviolabilidade do advo
gado. 

Mantém, ainda, os direitos_ do ad~_ogado~, !riimCiados na 
Lei n° 4.215, de 1963, cuidando; el1tretanto, de ampliá-los e clarifi
cá-los. Inovação iruportante ê a obrigatoriedade, sem exceção, da 
realização do exame de ordem, para ingresso na~bAB. 

Na direção de aperfeiçoar as funções de fiscalização da 
OAB, o projeto busca simplificar o processo disciplinar, sem afe
tar o amplo direito de defesa. 

São também simplificadas as normas relativas às incompati
bilidades e inipedimentos, de forma a adequá-los ao di_s_posto no 
art. 5°, XIII, da Constituição, com relação às exigências de exercí
cio profisSional. 

Merece destaque, na proposição, a inclusão de capítulo re
ferente ao advogado empregado, que hoje representa, inclusive, a 
grande maioria dos profissionais, regulamentándo a sua relação 
comoempregador. -

Fiitalmente, o projeto trata da estrutura da OAB, siruplifi
cando-a e democratizando-a. 

Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a pt'OIXJsição à 
revisão desta Cãmara Alta. 

No Senado Federal, o Projeto não recebeu e~ndas. 
É o relatório. 
II- VOTO DO RELATOR -
Os requisitos formais de ~9p.stitu_cjqna.Íidade são atendidos 

pelo Projeto de Lei di auiiara no 88, de 1994, tendo em vista que 
a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, arts. 22,"XVI, 
e 48), sem restrição de iniciativa. 

Quanto à juridicidade, não há reparos. 
Com relação à técnica legislativa, impõe-se ajustar os arts. 

7°, 40 e 61, no que diz respeito ã divisão dos respectivos parágra
fos, de forma a se evitarem confusões nas referência ao diploma 

rio corrigirem-se as expressões "seguridade social complementar", 
constante do art. 62, § 2°, e ''regime trabalhista comum'\ constante 
do art. 79, para "seguridade complementar" e para 'Tegime traba
lhista'', respectivamente. 

Assim, à vista do exposto, somos favoráveis à aprovação do 
PLC n°. 88, de 1994, nos termos do aprovado pela Câmara dos 
Deputados, com as seguintes emendas de redação: 

EMENDA N° 1 DO RELATOR -·DE REDA
ÇÃO: 

No§ 1° do art. 7°, alterem-se as suas alíneas a a c, 
para números "1" a "3". 

EMENDA N" 2 00 RELATOR - DE REDA-
ÇÃO:. . . 

No parágrafo único do art. 40, alterem-se os seus 
incisos I e If, para alíneas a e b. 

EMENDA No 3 DO RELATOR- DE REDA-
ÇÃO: . 

No parágrafo único do art. 61, alterem-se os seus 
incisos I a-N. para ãlíneas a_a_d. __ 

EMENDA N" 4 DO RELATOR- DE REDA
ÇÃO: 

Dê-se ao§ 2° do art. 62 a seguinte redação: 
- ''A.rt.62 ............ ~ ......... --.;..··--""-~······················ 

§ 2° A Caixa pode, em benefício dos advogados, 
promover a seguridade complementar. 11 

EMENDA W 5 DO RELATOR- DE REDA
ÇÃO: 

Suprima-s_e o § 2° do art. 65, renumerando-se o 
atual § I o como parágrafo único. 

EMENDA W 6 DO RELATOR- DE REDA-
ÇÃO: 

Dê-se ao inciSO IV do art. 67 a seguinte redação: 
''Art.67 ...........•.. ~._._.__._,._...,._ ........ ~ .......... -.. ........•. _. 
IV- no dia 25 de janeiro, proceder-se-á, em todos 

os ~st?lh~ Seccionais, à eleição da Diretoria do Con
.seJho Federal, devendo o Presidente do Conselho Sec
cional comunicar, em três dias, à Diretoria-do Conselho 
Federal, o resultado do pleito;'' 

legal, bem como separar em dois artigos as c~stiJ3,S de vigência e __ _ _ EMENDA N" 7DO, RELATOR- DE REDA-
ÇAO: .. . ... revogatória. - - - _ 

Quanto ao méritO, cabe ressaltar a importância e- a pertinên
cia da proposição. A promulgação da Carta Jl4agna de 1_288 e as 
significativas alterações sofridas pela sociedade brasileira nas últi
mas décadas estão a exigir a atualiiãção do EstatutO da Ordem dos 
Advogados do Brasil e da advocac:~a. _ _ _ 

Faz-se miSter, apêllas, proceder-:-se a !llgumas c<?ITeç~s de 
redação no projeto. . ... _ · · · . . 

A primeira deriva da necessidade de c_ompatibilizai-se o 
disposto no§ 2° do art. 65, com a inclusão-da expressão '_'e_ à sua 
Diretoria", pela Emenda n° 32, do Relator na Câmara dos Deputa
dos. Como a eleição da Diretoria será direta, rião há por que ocor
rer a sua escolha pelo Conselho Seccional. Assim, deve ser supri-
mido o§ 2° do art 65. . . 

Outra alteração é, tão-somente, para remediar eiTO-IDaterial 
constante do inciso IV do art. 67, oode, contrariamente ao previsto 
na Emenda n° 34, do Relator na Câmara dos Deputados, está esta
belecido que a comunicação do resultado da eleição, em cada Con
selho Seccional, caberá ao Presidente da Subseção. O correto, 
aqui, é o Presidente do Conselho Seccional. 

No § 1° do art. 79, é necessário explicitar que o pagamento 
da indenização lá tratada cabe, apenas, aos servidores optantes. 

Finalmente, por uma questão de rigor conceituai, é necessá-

-- -: Dê-se ao art. 79, caput e seu § 1°, a seguinte re
dação: 

"Art. 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o re
girue trabalbista. 

.§ 1° Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime 
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedi
do o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo 
de noventa dias a partir da vigênciá. desta lei, setido asse
gurado aos optantes o pagamento de indenização, quan
do da aposentadoria, correspondente a cinco vezes o va
lor da última remuneração," 

EMENDA N" 8 00 RELATOR- DE REDA-ÇÃO: . ... . . .. 

Dê-se ao arl 86 a segtiiri.te redação, acrescentan
do-se o art. 87, com a redação abaixo: 

"Art. 86. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaçã0. - · · 

Art. 87. Revogam-se- as disposiçõeS em contrârio, 
especialmente a Lei n° 4.215, de 27 de abríl de 1963, a 
Lei n° 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o Decreto-lei 
n° 505, de 18 de março de 1969, a Lei n° 5.681, de 20 de 
julho de 1971, a Lei n° 5.842, de 6 de dezembro de 
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1972, a Lei n• 5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei 
n• 6.743, de 5 de dezembro de 1979, a Lei n•6.884, de 9 
de dezembr-o de 1980, a Lei n° 6.994, de 26 de maio de 
1982, mantidos os efeitos da Lei n•7.346, de 22 de julho 
de 1985~''" 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- O parecer con
clui faVOi'ãvelmente à proposição, cori:J. emenda de redação. 

A Presidência esclarece que, durante a discussão, poderão 
ser oféri!:cidas emendas à matéria. - -

Em discussão o projetO, em turrio únicõ. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir a matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) --Tem a palavra o 

nobre Senador. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s:r-s e Srs. 
Senadores, eu queria rogar a V. Ex•, Sr. Presidente, que, pela im
portância desta matéria. encerrássemos o irabalho àpenas na leitura 
do douto parecer do Senador Iram Saraiva e somente na próxima 
reunião fizéssemos a discussão, mesmo para dispormos do parecer 
impresso para o nosso acompanhamento e para a apréSentação de 
possíveis emendas. 

Vejo que a Casa não tem tantos membros presentes e acho 
que seria uma temeridade matéria dessa importância ir à frente, in~ 
clusive porque recebi, no meu gabinete, algumas solicitações sobre 
esse projeto de lei e terei que manter contato com a OAB, no Cea
rá. para saber se está tudo atendido ou se resta algo a ser discutido 
ainda. 

Manda a prudência, Sr. Presidente, que paremos onde estamos. 
É a solicitação que faço neste momento. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- A Mesa estâ en

caminhando a V. Ex• o requerimento de adiamento da discussão. 
(Pausa) 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Assinei, Sr. Pre
sidente, o requerimento de adiamento da discussão para a próxima 
quarta-feira, quando teremos tempo sufiderite ·-úiclusive para a 
apresentação de emendas, se for O'caso. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr, 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 364, DE 1994 

Nos termos do art.279, alínea c , do Regimento Interno, re
queiro adiamento da discussão do PLC 88, 1994, a fim de ser feita 
na sessão de 8 de junho. 

Sala das Sessões, J• de junho de 1994.- Cid Sabóia de 
Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Pottella) - Em votação o 
requerimento do nobre Seil.ador Cid Sabóia de Carvalho, adiando a 
discusSão -para quarta~felia. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
A discussão da matéria fica adiada. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Esgotada a ma

téria da paUta. passa~se à apreciação do Requerimentá'no 350? de 
1994, lido ~o Expediente, de autoria do nobre Senador Gilberto 
Miranda. 

Soliciio ao Senador Ney Maranhão ó p~er da Comissão 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para emitir parecer. 

Sem revisão do orador.)-- Sr._ Presidente, S~s e Srs. Senadores, o 
requerimento do Senador Gilberto Miranda, com respeito a esse 
projeto de grande importância para o Código de Trânsito Brasilei
ro, tem o meu parecer favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - A votação fica 
adiada. 

- Esgotada a. matéria constante da Ordem do_ Dia~ 
-- Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. PrOnuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador).-;.;. Sr. Presidente, srs e Srs. 
Senadores, o Correio Brazillense de hoje publica uma extensa re
portagem do jornalista Marcelo Tognozzi cuja manchete diz o se
guinte: "Collor fará campanha e poderá falar na TV". 

Quero ler alguns trechos dessa entrevista e solicito que, ao 
fmal, seja transcrita nos Anais do Senado: 

O ex-Presidente Collor tem trabalhado para in
fluir politicamente- na sucessão presidencial, pretende 
subir em palanques e eleger uma bancada de deputados 
federais capazes de lhe garantir boa margem no Con
gresso~ 

Estou pronto para fazer a campanha nas ruas, 
quero subir no- palanque e contar a minha história para o 
povo. Se puder vou até para a televisão", garante o ex
Presidente. 

Em relação à televisão, ele pode ficar tranqüilo. 
Ontem, pela manhã, durante um debate com jornalistas 
no Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro Carlos Veloso 
disse que a Justiça não poderá impedir Collor de apare
cer nos programas de horário gratuito: _''Collor não pode ser 
candidato mas pode pedir voto, fazer campanha e votar." 

No seu escritório, ao lado da Casa da Dinda. no 
Setor de Mansões do Lago, decorado com mobilia sim
ples, um imenso quadro do pintor Siron Franco-e fotos 
autografadas de chefes de Estado do mundo inteiro, o 

-ex-Presidente exibe pesquisas de uma empresa carioca
JWD, onde 21% dos entrevistados disseram que vota
riam num candidato indicado por elle. Isso significa, 
mais ou menos, perto de 1 milhão de votos no Rio de Ja-
neiro. 

A mesma pesquisa demonstra que 46.8% dos ca
riocas, que na última eleição descarregaram a maioria 
dos votos em Lula da Silva, acreditam que o impeach
ment foi um golpe político. "O Deputado Miro Teixerra 
ViU esSa pesquisa' e c-oofrrmou que ela é verdadeira", 
contou Collor. 

O· mês de jUlhO está sendo :i'eSerVadõ-para a mon
tagem da estratégia eleitoral do ex-Presidente __ e seus 
aliados. Sua primeira apariçãO em- Cal:D.j)anba só deve 
aContecer em julho, após-a Copa do Mundo. 

Em Pernambuco; uma pesquisa que chegou às 
mãos do Senador Ney Maranhão ... 

Já tive ocasião de, aparteando o Senador Pedro Simon, mos
trar C?_ resultado da_s pesquisas. Vale ressal_tar, Sr. Presidente, que 
são pesquisas dó IPESP - Instimto de Pesquisas Sociais, Políticas 
e EcOriômicas da Universidade de Pernambuco, um dos institutos 
mais sériOs do País, cujo:S dados servem de b~_para estudos do 
Governo do Ceará, e do Nordeste~ em geral, que contrata seus ser-
viços. · - -- ---- '--
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Diz a pesquisa: 

Probabilidade de votos de Ney Maranhão, com o 
apoio do exwPresidente Collor, no Estado onde perdeu a 
eleição: 11%. -

Certeza de votos do Senador: 6% 

Não o conhecem suficientemente: 10% 

Esse ''não conhece o suficiente" não significa nada, porque, 
quando o ex-Presidente Collor e este Senador começarem a falar, 
esses cabras do Nordeste vão conhecer melhor Ney Maranh~. 
Acredito que essa pesquisa irá melhorar. 

Isso significa simplesmente que, se a eleição fosSe amanhã, 
o Senador Ney Maranhão teria mais de 300 mil votos para deputa
do federal em Pernambuco. É o qUe está dizendo a pesquisa. -· 

Não acreditando muito nesses resultados, procurei, em Mi
nas Gerais, a Vox Populi. O diretor, Dr. Marcos Coimbra, disse
me :"Senador, com todas as contradições, com todo o enxugamen
to, assino embaixo no mínimo 200 mil votos. Trata-se, Sr. Presi
dente, de um Estado cnde o ex-Presidente Collor perdeu as eleições. 

Finalmente, nessa entrevista o ex-Presidente diz o seguinte: 

Vamos aproveitar o horário gratuito para mostrar 
que conseguimos mudar a agenda do Brasil e lembrar <JS 
avanços que se seguiram a partir de meu governo. A 
idéia é investir no interior, trabalhando as bancadas esta~ 
duais e federais, a frm de garantir a sobrevivência do 
projeto político de ex-Presidente, que só poderá candida
tar~se~se nas eleições de 2002. 

Sr. Presidente, peço a V. Exa a transcrição, nos Anais do Se~ 
nado, dessa matéria. --

Estou deveras satisfeito com os resultados dessa pesquisa 
realizada em Pernambuco, principalmente porque a mesma mostra 
a opção do povão, daquele povão que o ex-Presidente chamava de 
''minha gente". Usaram os estudantes- pintaram até a cara deles-
para derrubar o Presidente. Mas, hoje, o Pafs vive uma situação di~ 
ferente, pois, quando o ex~Presidente Collor assumiu o Govemo, 
3,5% do Pffi era gasto nas estatais. Quando saiu, o índice era ape~ 
nas de 2,1 do PIB. Hoje, esse percentual voltou para 3,5%: 

O mesmo acontece em relação à dívida interna: o ex-Presi
dente recebeu o governo com 90 bilhões de dólares. Conseguiu 
bruxar para 50 bilhões de dólares, mas atualmente já estáD.um va
lar aproximado ao de antes. 

Durante o governo Collor, a arrecadação aumentou 18%; a 
despesa foi para 35%. -- -

Como eu havia dito ao Senador Pedro Simon, não culpo, de 
maneira nenhuma, o Presidente Itamar Franco; culpo a classe polí
tica, culpo o Congresso, mancomunado e comandado pelo PT. 

Alilis, eu disse- está regístrado no meu primeiro pronuncia
mento na CPI do PC Farias-: esta CPI não fOi criada para exami
nar o problema do PC Farias, mas, sim, para derrubar o Presidente. 
E o que foi que aconteceu? Exatamente isso._ 

Com. a experiência que tenho, Sr. Presidente, de 40 anos de 
vida pública, posso afumar que -o filme da derrubada do Collor foi 
o mesmo flJ.me de Getúlio. Eu tinha 24 anos de idade, era deputa
do federal e assisti a tudo aquilo. Vi as poblicações dos jomais da 
época, como O Correio da Manhã e o Diário de N otíclas, com 
manchetes tais como: ''Mar de lama nos porões do Catete11

• 
11Gre

gório Fortunato, Cheíe da Guaràa Pessoã.l àe GeW.liõ VãtgãS, ãf

ranca verbas espúrias do Banco do Brasil para abastecer a lJitima 
Hora, de Samuel W ainer" - o pasquim Última Hora, de Samuel 
Wainer. ''Ricardo Jafé, Ministro da Fazende do ex-ditador - era 

Presidente, mas os que o queriam denubar já o chamavam de dita
dor -, facilita ve:rbas subsidiadas para os empresários da copa e da 
cozinha do Catete11

• Trata-se, como eu dizia, do mesmo ftlme. Vá
rios partidos arrependeram-se amargamente. 

Depois da CPI que abriu caixa-preta do ex-Presidente -V. 
Ex• sabe que todo candidato tem sua caixa-preta -, temos o se
guinte resultadO: em Pernambuco, minha terra, os caras-pintadas, 
que não votavam, que fizeram as passeatas, que foram usados pelo 
Partido que nunca aceitou o Presidente Collor como vencedor - o 
PT, que quis- e conseguiu- derrubar o Presidente: "garotos de 16 
a 24 anos apóiam o Senador para Deputado Federal- 6%; de 25 a 
44 anos- 6%; os descamlsados, os que só têm o primário-- 9%; 
curso superior - 2%, já está melhorando; atê dois salários, que ê 
povão-6%; de dois a cinco salários-6%; decincoemdiante-6%. 

Isso significa, Sr. Presidente, que o povo já sepai'Ou O joio -
do trigo mediante o resultado da Comissão de Orçamento. Dessa 
Comissão de Orçamento, por coincidência - quem faz aqui paga 
aqui mesmo-, figuras importantes foram alcançadaS com a ''boca 
na botija", comandados por aquele que deu apenas cinco dias
cinco dias- para o Presidente Fernando Collor se defender. A Co
missão de Orçamento deu a ele 180 dias, ou seja, 6 meses, e ele 

"não pôde provar. o que aconteceu? Muitos foram ao niicro"íone e, 
inclusive para se sobressair, disseram: 'por Deus", ''pelo meu Es
tado", "pela minha honra", "pela nllnba família 11

• Os bichões, os 
tubarões brancos, os ratões, eram justamente esses que votaram a 
derrubada do Presidente Fernando Collor. O povo acompanhou, 
passo a passo, através da televisãO, atravês dos espaÇos de comuni
cação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fmal foi melancólico. Ten
taram desmoralizar também a vida íntima do Presidente e de sua 
família. Mas ele sempre esteve tranqüilo, em paz com a sua cons
ciência, com Deus e com o seu País. Está aí, e o povão já está fa
zendo a separação do joio do trigo, düerentemente _daquele que co
mandou o processo de impeachment e que, para se sobressair e 
deixar uma marca registrada de honestidade - tinha pretensões até 
de ser candidato a Presidente da República -, no meu Estad~. _ !J.a 
casa de Josê Mariano, na Câmara de Vereadores de Recife, rece
beu o titulo de cidadão. 

Fiz questão de pedir a um Depotado da Liderança do PRN 
que repetisse aquelas mesmas palavras que ele usou no ftnal da 
votação contra o Presidente Collor: ''O que o povo quer, esta Casa 
quer, e o que esta Casa quer, Sr. Presidente, é o voto "sim11 para 
cassar, por çQrtupção, um dos chefes da quadrilha do Orçamento, 
o ex-Presidente da_ Câmara, Deputado lbsen Pinheiro". Esse fOi o 
troco que demos depois de tentarem linchar o Presidente Fernando 
Collor. 

Tenho muita coisa para contar, Sr. Presidente, daqui para 
frente, e o Presidente vai contar sua história. A mesma história de 
V3rgas aconteceu com o Collor, e está aí a situação do País~ 

Termino meu pronunciamento pedindo a transcrição, nos 
Anais desta Casa, da entrevista do Presidente Collor e também 
dessa pesquisa que foi feita nO Estado em que o Presidente Collor 
foi derrotado. 

Hoje, o seu Senada-, este Senador que tem a cara do Presi
dente Collor, diz ao povão e àqueles que entendem a minha lin
guagem, a minha coerência: tenho fé em que o Presidente voltará 
pela voz do povo, em seus braços, como Getúlio V argas voltou. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHli.O EM SEU DISCURSO: 
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Collor fará campanha 
. 

e poderá falar na 

I ~s.rcelo Tognozzl 

rir~fi~le~t~ =-~·-
i,l\ernnndo 
iCóllór tem 

1tH.I!:alhado --~ • 
, ~~;- influir 

llUÍ>amente 
~ ··~- Jue;essão 

'! ~ertcial, eôde su· ~-~--. --
; r· em páldnques e sonha em ele-
; er uma bancada de deputados 
: . s capazes de lhe garantir 
· ~ma~ de manobra no Con-
. ~éSso. ,stou pnmlo para fazer 

oampq a nas ruas,: Quero suhir. 
i no palanque e cont\u minha hts-
j JP~· para o povo. Se puder, vou 
:·~~~- a televisão", garante o: 
~ ··ente . .J.· "~'·~·;.-
;:.! m. elação à televisão ele pode 

:cãr :tranquilo. Onte-m pela ma
·~ ·~dJlrante um debate com jor
.lJ~ no·· Tribunal Su.petior 
~ (TSE), o ministro Carlos 
· .~'diise que aJustiça não pO

Iplr Collor de aparecer 
I~R!'pgramas do- horário gratui

._a;,.:ftlllor não pode ser candida-

to, mas pode pedir votos, fazer 

~
. h e votar", expl!l'úu o 

. 

escritório ao ];ido da 
Ca<ll da Dinda. no ~etor de Man· 
sõe! · do Lago Norte, dec.·on1do· 
com ·mobília simples, um Imenso 
qua~ro do .pintor Sirun Franco e 
foto,s, autografadas. de chefes de· 
E.stàdo .du mundo inteiro, o ex
Ji{~i4ente ex lhe uma pesqhisa da 
dêl«:d\lhecida empresa curioeu 
JWD onde 21 %'. dos entrevista· 
(loS. dlssenim qUe- votariam uo 
êalfílidato indicado pur elle. "Isso 
significa mais ou menos um: mi
lhão de votos no Rio~·. cbntahili
za .. A mesma. p1equlsá de'munstra 
qo(i 46,8%· dbs cariocas, <Jtte na 
última eleição descarregaram a 
l'J.aloóa dos votos."'!t Lula da Si\-. 
·"" awed~t!Ull que-1> tmpeachment 
fol..um."gblpo político", "O depu·. 
~~~J11ri;l Thixeira.viu'essa pes~ 
qut~L-e ct~hfinnou ue ela é ver-
H.a '',contou Co lor. · 

. • Q nos p· anques de 
Sêti1f candidatos, Collor vai bater 
dufo no Congresso. Dir-á, por 
exfmplo, que foi superado pnr
quh se recusou a atender aos inte-

reS.'jieS dos Hderê~~~flnminayu~. • 
o ~nu-do e B Câ d!a;~lão es(J,Ué
cerli lamhein d ltHl!' o•.tJu!ram> 
Su~ idéia é ~om 71~lo tnt~or\ 
"Vai ser reedita Ó'fiíl:i!tts;<:<>nfni 
eles de 1989. Voo m4itl'lú:.·ll<l po-·t 
vo à fuce t\is forças políti~:<1u~ 
tomar~ d~ assalto o p~er , pto· 
me\e.\0, m&s de j)1pho tstá sendo · 
reservado phra a ltlonthgetn da es
t·ratégia eleitoral do ex-presidente 
e seus aliados, $tia primeira apuri· · 
ção em campariha. só deve aconte
cer em julho, após a Copa do 
Mund~ Ehl Pernambuco, uma 
outra pesquisa, <JUe .che,!.,toU às 
mãos do senador ~.t.:_f., Mararthãc~ •. 
revela que o ex-presidente const...'
gulri~.transfe_rlr,S~ dos.vo,t~ dY._ 
esta~o para· •ells candidut<,liol 
"Também tenho boa situação nu 
lntCrior de São Paulo, sül dti Mi~ 
nas _ç· rio Paraná", as"q.,rum :Col-· 
lor. qUe evita fazer·cu'ntas sobre 
quantos deputados seria capaz de 
eleger em todo o Pafs.~Um asses~ 
sor da ex-Presidente. nô eutãhto, 
apC(Sta que a buncada cblJorida 
chegaria fácil aos 40.parlamenta· 
res, que viriam do PRN e também 
de outros partidos, como. o PTB 

dn deputado fluminense Hohl•rtu 
Jefferson: · . 

Pelas ~mtas do eX-presidente 
Collor, 0- PRN e o candidilto do 

.partido à fresldência, o empresá· 
·rio :baianq Valter Queirós, terão 
um ·total de 20 hontS de tel~visiio 
nos 60 dias de horário gmtuitü. 
Co11or avali11 queteste tempo é 
mais que liuflcientê pllra levar ao 
ele~tor a,r.:eluagem e ns pmpn~ 
do PRN 'Vamos aproveitar o ho
rário gratuito para mostrar que 
cons~imos mudar a agenda do 
Brasil e lembrar os avanços. que 
se seguiram a partir cJo meu go
vemor·. A idéia é investir nu inte~ 
rior, traba1hando as· bancadas es
tad.uais e federais, n fim de garall· 
tlr a spbrevlvênfla do projeto ~o
Htico âo·ex~presiden.te. que S<) po
derá se c-.mdidatl.lr nas eleiçües de 
2002, '.i. . . 
• A propapndo eleitoral na tevê 

.e no rádio C:Om'*' dia 2 de 
agosto e vàl até 30 de !létem· 
bro, em dois horários, um ma· 
tutino e um notumo. Caso haja 
segundo turno, a propaganda 
recomeçará dia 24 de outubro 
e irá até 12 de novembro . 
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PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA '' 
PERNAMBUCO 

14- 16 Maio 1994 

INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS, POLÍTICAS E ECONÔMICAS . 
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1. LOCAL .!; PERÍODO 

Pesquisa realizada pelo IPESPE - Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e 
Econômicas, no período de 14 a 16 de maio de 1994, no Estado de Pernambuco. 

' 

2. AMOSTRA 
. . 

Amostra extraída aleatoriamente d~ :1.500 elementos, representativa do 
el~itorado do Estado, de cada mesorregião e dos conjuntos de municípios segundo o pqrte {até 
20 mil eleitores, mais de 20 mil a 100 mil e mais de 100 mil eleitores). · · 

Foram definidas quotas de localidade, sexo e idade, a partir do que foi 
aleatória a seleção dos entrevistados. 

3. TABULACÕES 

· Este volume, al'ém desta breve ,introdução metodológica, contém · bs 
resultados das qu,estões formuladas com os devidos cruzamerito.s. 

' ' • l ' :: 1 

' Os percentuais que: não totalizam 
arredondamento, 

1
, 

4. MARGENS DE ERRO 

100% · são 

',, 

i! 
decorrentes ' de 

As margens de erro· máximo, possível para os percentuais deste Relatório, 
calculadas dentro de um intervalo de confia~ça de 95,5%, Sit!Jam-se flOS limi~eS seguintes: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAMANHO 
OA BASE 

10X 20X 30X 

PERCENTUAIS PRÓXIMOS A 

40% S·OX 60X 70X aox 90X 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 entrevistas 

200 entrevistas 

300 entrevistas 

soo· entrevistas 

800 entrevistas 

1.000 .entrevistas 

1.500 entrevistas 

6.0 

4.3 

3.5 

2.7 

2.1 

a.o 
5.7 

4.6 

3.6 

2.8 

9.2 

6.5 

5.3 

4.1 

3.3 

9.&, 

7.0 

5.7 

4.4 

3.4 

10.0 

7.1 

5.8 

4.5 

3.5 

9.8 

7.0 

5.7 

4.4 

3.4 

9.2 

6.5 

5.3 

4.1 

3.3 

8.0 

5.7 

4.6 

3.6 

2.8 

6.0 

4.3 

3.5 

2.7 

2.1. 

1.6 2.1 2.4 2.5 2.6 2.5 2.4 2.1 1.6 

1.9 2.6 2.9 3.1 3.2 3.1 2.9 2.6 1.9] 

-------------------------------------~----------------------------------------------------------------------------

5. CARACTER(STICAS DA AMOSTRA 

A distribuição da amostra por sexo, idade, instrução, mesorregião e renda 
familiar é a seguinte: 

SEXO IOAOE 

M 16·24 25·44 45 E+ 
ANOS ANOS ANOS 

49 51 26 45 29 

INSTRIJÇjQ RENOA FAMILIAR MESORREGIJD 

AT~ GINA- COLEGIAL/ 
PRIM SIAL SUPERIOR 

56 19 zs 

AT~ 2 2-5 +OE 5 
SM SM SM 

67 25 9 

MESO MATA AGRES· SER-
RECIFE TE TJD 

39 16 26 18 

--------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------
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PERNAMBUCO: 14- 16 MAIO 1994 

15. PROBABiliDADE DE VOTO EM FERNANDO COLlOR PARA DEPUTADO FEDERAL 

+~~------------------+------+-------------+--------------------·--------------------+----------------·---+ 

I 
I' 
I 
I 

SEXO IDADE I!ISTRUÇlO I RENOA FAMILIAR ITOTAL I 

I +------+;------i;------+------+-----·+·----·+-----·+-----·+-----·+·----.-+------+ 

I I M . I F 

I I I 
f16·24 125-44 145 E+ I ATÉ IGINA· ICOLEG+j ATÉ 212·5 SMI+DE 5 I 

I AIIOS I ANOS I ANOS IPRIHARI SIAL ISIJPER I SM I I SM I 

+--------------------+------·------·------·------·------+------+------·------·------·------·------·------+ 
!Com certeza votaria 

I nele 
I X ............. . 
!Poderia votar nele 
I X ............. . 
INão votaria nele de 

I jeito nenhll'll 

I X·············· 
!Não o conhece o 
I suficiente/Não 
I sabe/Não 

I respondeu 

I " ............. . 
I N(mero de casos 

I 
I " ............. . 

9 I 9 

9 I 8 

75 I 76 

7 I 8 

15oo 1 n9 
wo 1 1oo 

I 
I 

9 1 7 

I 
10 1 9 

I 
I 

74 1 77 

I 
I 
I 
I 

7 1 1 

I 
m 1 388 

1oo 1 1oo 

10 

8 

76 

6 

680 

100 

I I I 
·;::'\I I 'Y I 

9léJI6IGIGI8 

' I I I .. 
9 I 8 .I 9 I 10 I 9 I 9 

I I• 
I I 

73 I 73 11 78 I 77 I 74 I 79 

11 I I 
I I 
I I 
I I 

9 I .. 7 "I 8 I 7 I 8 I 5 

I I 
432 1 836 1 287 1 377 1 1002 1 368 

100 I 1oo I 1oo I 1oo I 1oo I 1oo 

I 
I 

8 I 
I 

9 I 
I 
I 

771 

I 
I 
I 
I 

5 I 

130 I 
1oo 1 

·------------------- -.~-~---·t ·:--- -·----- -·--~- --·----- -+---- --+-----::-r- --r--.----+-; -.--·-ii~------·------: 

Pergunta: Se esta 11110 o BX·J"'Osidonte Fernondo Collor se candidatasse a 
deputado federal por Pernambuco o(a) Sr.(Sra.) com certeza votaria nele, 

poderia votar nele ou nfto votaria neJe
1

de j-eitO nenhum?. 
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PERNAMBUCO: 14- 16 MAIO 1994 

15. PROBABILIDADE DE VOTO EM FERNANDO COLLOR PARA DEPUTADO FEDERAL 

+~-------------------+------+---------------------------+--------------------+--------------------+ 
IWTAL I MESlli!REGIÃO I COIIDIÇÃO DO I PORTE DO MUNICIPIO I 
I I I IUI!CIPIO I I 
I •------•------•------•------•------•------•------•------•------•------+ 
1 1 MESO 1 MATA jAGREs-jsERTAojcAPI- jPERI- !INTE- jATé 20j20-100I+ 1010 1 

1 !RECIFE! I TE js.FRCOI TAL !FERIA I RIOR I MIL I MIL I MIL I 
+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+ 
Jcom certeza votaria 
I nele 

I X-····---------
JPoderia vota·r nele 

I X··-··----····· 
JNão votaria nele de 
J jeito nenhun 

I X ····-········-
'Não o conhece o 
I suficiente/Não 
I sabe/Não 

J respondeu 

I X ••• - •• - ••••••• 
JNúmero de casos 

I 
I X •• '.- •••••••• -

I I I 
I I I 

9 I .6 I 11 I 
I I I 

9 1 6 1 11 1 
I I 
I I 

75182173 
I I 
I I 
I I 
I I 

1 1 5 1 5 

I I 
1 15oo 1 591 1 244 
1 1oo·1 1 :1oo 1 1oo. 

I 
I 

10 1 12 
I 

10 i 10 
I 
I 

10 1 &9 

I 
I 
I 
I 

9 1 1o 
I 

395 1 210 

1oo 1 1oo 

3 

3 

91 

3 

276 • 'po 

, _.r,, a, , 
I(, I' • I I 

8 I 11 1 12 1 9 I 6 

I, I I I 
9 ~~~/1 11 -~ 12 1 4 

I I, I I 
I I· I I 

75J71Ji67J7ojss 
I' I I I 
I I I I 
1: I I I 
I I I I 

7 I 8 I 1o . I 9 I 2 

I I · I . I 
315 1 909 1 4s5.l 504 1 511 

1Do I· 100 I .1oo 11 ,1oo · I 100 
+----~---------------+------+~-----+------+------+··-·-·+······+·····-+·····-+······+····--+-----·+ 

Pergunta: Se este ano o ex-presidente Fernando Collor se candidatasse a 
deputado federal por Pernambuco o(al Sr.(Sra.l com ceiteza votaria nele, 

poderia votllf nele ou nllo votaria nele de jeito nenhum 7 ' 
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2656 ·Quin'l'à-feira 2 DrÃR)O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U) Junho de 1994 

PERNAMBUCO: 14- 16 MAIO 1994 

- ·-~ ·, 

17. PROBABILIDADE DE VOTO EM NEY MARANHÃO, COM O APOIO DO 

EX-PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 

+--- ------ -~--- ------- -·- ... :.: -- -+----.;; ----- ---·-- ----·- -------- -----·------~------~------+--- ------- --~----- -+ 

!TOTAL I SEXO IDADE !NSTRUÇAO I RENDA FAMILIAR 

I •------•------•------•------•------•------•------•------•------•------•------• 
I I M I F 116·24 125·44 145 E+ I ATt IG!NA- ICOLEG+I ATt 212·5 SMI+DE 5 I 
I I I I ANOS I ANOS I ANOS !PRIMAR! S!Al !SUPER I SM I I SM I 

+------ ----- __ ,. __ --- -·-- .. ---+----- -+--- -- -+-- --- -+- -- ---+- -- ---+-- ----·~-~-- -+----- -+----- -+---- ---- -·------ -· 

Jcom certeza votaria I [ I 

: Y.n~~~---········ : GJ: 6 : 

I 
I 

s I 
I !Poderia votar nele I t::) ! I 

I r. -------··-c-···- I (/'I 10 I 12 
jNão votar-ia nele de I I I 
I jeito nenhun I I I 
I :~: ........•..... -1 74 1 75 1 n 
!Não o conhece o . I I I 
I suficienteJNão I ! I 
I sabetNão I I I 
I re~ndeu I I I 
I :~: --·······-·-···· I 10 1 9 1 11 
I Número de casos I I I 
I I 15oo 1 729 1 771 
I :~: ..........•... I 1oo 1 1oo 1 1oo 

4 

12 

75 

9 

388 

100 

6 

10 

75 

10 

680 

100 

I 

01 
I 

12 1 

I 
I 

69 I 
I 
I 
I 
I 

11 I 
I 

432 1 
1oo 1 

I I I I I I 

si 3:2:5: 6:t) 
I I ' I I I I 

12 I 10 I 10 I 12 I 11 I 5 I 
I I I I I I 
I I I I I I 

69 1 77 1 so 1 11 I 77 I 83 I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 

11 I 9 I s I 12 I 1 I 5 I 
I I I I .1 I 

836 1 zs1 1 377 1 1ooz 1 368 1 13o I 
100 1 1oo 1 1oo 1 1oo I 1oo I 100 I 

+- -------- _,_-- -------+- ... ----+-- --- -+----- -+----- -+-- -- --+----- -+---- ~-+----- -+-- -- --+- ~- -- -+----- -+---- --+ 

Pergunta: Se Ney Maranhao fosse candidato a deputado feder'!!• a pedido e 
com o apoio do ex-presidente Fernando Collor. o(al Sr.(Sra.} com certeza 

vot~ria nele. poderi~ votar nele ou nao votaria nele de jeito nenhum? 
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PERNAMBUCO: 14- 16 MAIO 1994 

17. PROBABILIDADE DE VOTO EM NEY MARANHÃO, COM O APOIO DO 

EX-PRESIDENTE FERNANDO COLLOR 

+~-- ~- ----------- -----·- ---- -+---- -------- ------------- --- -+- ------------------ -+---- --------- -------+ . 
fTOTAL I MESORREG IÃO CONDIÇÃO 00 I PORTE DO MUNIC!PIO I 
I I MUNIC!PIO I I 
I +------·----~-·------·------+------+---·--+------+------·------+------+ 

I I MESO I MATA IAGRES·fSERTÀOfCAPI· fPERI· IINTE· IAT~ 20f20·100f+ 100 I 
I !RECIFE I I TE fS.FRCOJ_ TAL fFERIA I RIOR I MIL I MIL I MIL I 

+--------------------+------+------+------·------·------+-----·+·-----·------+------·------+------+ 
jcom certeza votaria I I I I I I I ,r· .. f I I 

: Xn~~~---········ : <~: I I I G! I 

(U I I 
6 4 5 I 8 I 2 6 I 7 I 5 I 

IPoderia votar nele I ~ I I I I I I 
I x .............. 1'11 I 7 12 15 I 12 I 4 @)I 13 I 7 12 I 5 I 
!Não votaria nele de I I I I I I I I I 
I jeito nentu..m I I I I I I I I I 
I X ••..•.•••••••• I 74 .I 82 76 65 I 66 I 89 75 I 68 I 60 I 72 I 1fT I 
I Não o conhece o I I I I I I I I I 

suficiente/Não I I I I I I I I I 
sabe/Não I I I I I I I I I 
respondeu I I I I I I I I I 

X·············· I 10 I 6 7 15 I 14 I 5 6 I 13 I 17 I 9 I 3 I 
I Núnero de casos I I I I I I I I I 
I I 1500 I 591 244 395 I 270 I 276 315 I 909 1 485 I 504 1 511 I 
I X .............. I 100 I 100 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 
+--------------------·------·------·------·------·------+·-----+------·------+------·------+------+ 

Pergunta: Se Ney Maranhlio fosse candidato a deputado faderal."-a pedido e 
com o apoio do ex-presidente Fernando Collor. o(a) Sr.(Sra.) com certeza 

votaria nele. poderia votar nele ou nao votaria nele de jeito nenhum? 
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PERNAMBUCO: 14- 16 MAIO 1994 

18. PROBABILIDADE DE ATENDER AO PEDIDO DO EX-PRESIDENTE COLLOR 

PARA VOTAR EM NEY MARANHÃO PARA DEPUTADO FEDERAL 

IToTAL 1 sexo IDADE INSTRUÇÃO I RENDA FAMILIAR 
I •---- --•----- -•- --- --•--- --- -•------ -•-- --- -•----- -•-- ----•- ---- -•-- --- -•-- -- --• 
I I H I F 116-24 125-44 145 E+ I ATÉ IGINA- IOOLEG+I ATÉ 212-5 SHI+DE 5 I 
I I I I ANOS I ANOS I ANOS IPRJHARI SJAL ISUPER I SH I I SH I 

JCom certeza I 
J atenderia ao I 
I pedido I 
I • ········-··-··· -I 
JPoderia vir a I 
I atender ao pedido 

I X •••••••••••• ·-

JNão atenderia ao 
I pedido de jeito 
J nenh~..m 

I X .•••.••••••••• 

JNão sabe/Não 

I respondeu 

I x ....•......... 
J NLmero de casos 

I 
I x .......... . 

"6 
', / 

74 

10 

150D 
.00 

I 
I 
I 

6 I 6 

I 
I 

10 1 12 

I 
I 
I 

75 I 72 

I 
I 

9 1 11 

I 
729 1 771 

1oo 1 1oo 

4 

11 

75 

9 

388 

100 

6 

9 

76 

9 

680 

100 

I I I I 
I I I I 
I I I I 

7 I 9 1 3 2 ·I 6 I 6 
I ·1 I 
I I I 

13 11 1 10 10 1 11 1 11 

I I I 
I I I 
I I I 

69 69177 80171176 

I I I 
I I I 

1.1 10 1 9 8 1 11 1 7 

I I I 
432 836 1 287 1 377 I 1oDz 1 368 

1oo 1oo 1 1Do 1 100 1 1oo 1 1oo 

6 

5 

84 

I 
5 I 

I 
no 1 

1oo 1 

·------- -------·------·------·------+--,---+------·~---·-+------·---·--·------+------·--~---·----~-·---

Pergunta: Se o ex-presidente Fernando Collor viesse a Pernhmbuco 
exclusivamente pedir para os eleitores votarem em Ney Maranhão para 

dePutado federal. o(a) Sr.(Sra.l com certeza atenderia ao pedido e 
votaria em Ney MaranhAo. poderia vir a atender ao pedido ou nAo atenderia 

ao Pedido de jeito nenhum? 



PERNAMBUCO: 14- 16 MAIO 1994 

18. PROBABILIDADE DE ATENDER AO PEDIDO DO EX-PRESIDENTE COLLOR 

PARA VOTAR EM NEY MARANHÃO PARA DEPUTADO FEDERAL 
+. -- •• --------------- -·---- --·----------- ------------ ---·--------- -~--------- ·------------ ------- •+ 

jTOTAI. I MESORREGI.lo CONOIÇlc DO I PORTE DO KIIIIIICfPIO I 
I I UICIPIO I I 
I .... -.- .. •- --.- ·•·-.- --•- ---- -•----- ·•·.--- ·•·--- --•-- --- -•-- --- -•-.-.- ·• 
I I MESO I MATA fACiRES-jSEII:TAoJCAPI- fPERl· j[NTE- fATit ZOfZ0-100/+ 100 I 

I I jRECIFE( I TE fS.FRCOj TAL jFERIA I RICMt I Nll I MIL I Mil I 
.... -.------.-- ---- --·---·----------- --·- -----·- -----·-----·------·----- -·----- -· ·-· --- -·- ----- -·---.- -· 
I<~ "''"' I I I I I I I I I 
1 .,...,.,;, •• I I I I I I I I I 
1 pe0;<1o I I I I I I I I I 
1 , ·····~······· 1 6 1 6 I 5 6 1 • I • I 6 6 I 1 I 5 I 
fPocieriavira I I I I I I I I I 
1 aterK:Je;r ao pedi elo! I I l I I I 
I X . . .••• ••••. ••• I 11 I 7 I 10 15 I 12 4 I 10 13 17 11 I 5 I 
Jlfio atenderia ao I I I I I I I 
1 ped;do"' i•; to I I I I I I I 
I .,.,.,.., I I I I I I I 
I•··············I'•IO>In 64167 90174 .. oo 721 .. 1 
!Não sabeo/Nio I I I I I I I 
l"'pondou I I I I I I I 
I X . . . ..••.•.•••. I 10 I '5 I 8 1'5 I 13 3 I 7 13 17 10 I z I 
INUnero de casos 1 I I I I I / 
I I 1500 I 591 I Z44 395 I Z70 Z76 I 315 909 485 504 I 511 I 
I X ---······· ••••• I 100 I 100 I 100 100 I 100 100 I 100 TOO 100 100 I 100 I 
+• ••••••. ~-- •••••. - --- +· ••..• +·- ••.• +·- •.• ·+· •• -. -+•.-.- -·--- .. ·+· .. -. ·+·· .. -·+·---- ·+··- •• ·+··-.-. + 

Pergunta: Se o ex-presidente Fernando CoRor viesse a Pernambuco 
exclusivamente pedlr para os eleitores votarem em Ney Merenhlo para 

deputado federal, o(al St.(Sta.l com certeza atenderia ao pedido o 
votaria em N&y Matanhlo. poderia vir a atender ao pedido ou nfo atandoria 

ao pedklo de j&ito nenhum? · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio PáruiUa)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, venho à ilustre 
presença de meus nobres pares para fazer uma comunicação que 
reputo da maior importância. Tive a satisfação e a honra de presi
dir, sábado passado, dia 21, a Convenção Nacional do Partido Tra
balhista Brasileiro, o PTB de Getúlio Vargas, Alberto Pasqual.in.i, 
João Goulart e Paiva Muniz, em São Caetano do Sul, na Grande 
São Paulo. 

A convenção foi marcada pelo entusiasmo, pela participa
ção e pela união. E este êxito deve ser atribuído, em primeiro lu
gar, ao trabalho competente e à hospitalidade dos companheiros 
trabalhistas do ABC. _Q Prefeito Antônio José Dai Anese, seu ante
cess_or, Walter Braído, e o Pi-CSidente da Câmara Municipal, Mau
rilio TeiXeií-a:Martins, anfitriões dos ·convencionais, deram mostras 
de competênCia e organizaçãO e também nos cercaram com todas 
as gentilezas. 

Os companheiros pctebistas de São Caetano-do Sul estão 
enraizados naquela progressista cidade paulista, como seus vizi
nhos Newton Brandão, prefeito de Santo André, e Walter De Mar
chi, de São Bernardo do Campo. As gestões mupjçipais das cida
des do ABC páillista são as -prov-as Incontestáveis de competência 
administrativa, probidade e sensíbilidade no atendimento dOs an- -
seios mais caros das comunidades a que servem. 

O PTB só tem motivos de orgulho em relação a seuS prefei
tos na Grande São Paulo e a convenção serviu para alastrar seu 
exemplo pelas bases do partido por todo o Brasil, animando os 
companheiros de outros Estados a uma disputa eleitoral leal, mas 

acirrada, em outubro e novembro próximos. 
Deu para sentir de perto este ânimo, Sr. Presidente, Srs. Se

nadores, e gostaria de reportá-lo aos meus nobres pares como uma 
prova de que a democracia no Brasil não é mais uma plantinha 
tenra, ameaçada pelos aventureirismos de esquerda e de direita, 
mas uma realidade sólida, fmcada em nosso solo pátrio. 

Durante a convenção, os companheiros trabalhistas se iden
tificaram com o símbolo visual do galo e o lema "Acorda, Brasil", 
capazes de resumir o entusiasmo e as convicções do partido neste 
ano de eleições gerais. Os convencionais do PTB também aprovei
taram a reunião dos companheiros de todos os Estados, em unf::;~
no, para a aprovação do novo hino do Partido, que começa com a 
afirmação peremptória: "O partido do trabalhador é o PTB e tem 
que ser". E, ainda, aclamaram o documento "A Revolução Traba
_J?ista" como uma proposta de governo para tirar o Brasil da crise. 

O documento foi entregue ao candidato à Presidência da 
República pela coligação União~ Trabalho e Progresso, nosw illl_S
tre colega Fernando Henrique Cardoso, Senador pelo PSDB de 
São Paulo, que compareceu à reunião com seu candidato a vice, o 
também Senador Guilherme Palmeira, do PFL de ÃlagoaS. Tam
bém nos homaram com sua presença o Senador Mário Covas, o 
Deputado José Serra e o Presidente Nacional do PSDB, Pimenta 
da Veiga. 

Pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a entrada de nosso PTB 
na coligação União, Trabalho e Progresso foi oficializado por de
cisão quase unânime dos 187 convencionais de todos_ os Estados 
que compareceram ao encontro cívico. De todos estes, 144 aprova
ram a coligação, um anulou o voto, seis votaram em branco e qua
tro, contra. 
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Desde a convenção de sábado, em São Caetano do Sul, os 
Senadores Fernando Henrique Cardoso e Guilherme Palmeira são 
os candidatos do PTB à Presidência e à Vice-Presidência da Repú
blica, respectivamente. Nosso Partido está engajado na luta pela 
estit~ilidade da economia, por ~creditar que o salário do trabalha
dor precisa valer mais e isso só pode ocorrer com o combate con
sistente contra a erosão do poder de compra da moeda, provocada 
pela inflação, que concentra rmda e é o .mais perverso dos impostos. 

No plano de governo entregue ao candidato da coligação 
União, Trabalho e Progresso, o PTB exige desses candidatos con
sagrados na convenção nacional do partido a dedicação absoluta à 
causa do crescimento econômico; única forma de gerar mais em
pregos. E também sua participação na luta pelas reformas estrutu
rais para garantia do desenvolvimento auto-sustentado, entre as 
quais destaco aqui a que desonera os salários, fazendo c-om que 
eles custem menos. 

É pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com honra e alegria 
que venho comunicar o apoio do PTB unido em todos os Estados à 
chapa presidencial da União, Trabalho e Progresso. Agora, é partir 
para a luta eleitoral, a que tonifica e toma niais dinâmica a demo
cracia. 

O SR- PRESlDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL-Mf. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs Senadores, o Comitê de 
Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras Públicas Fe- · 
derais- COMIF, presidido pelo Secretária.Execl.ltivo do Ministé
rio da Fazenda, decidiu, em março último, que o Banco do Brasil, 
a Caixa Econômica Federal, o Banco da Amazônia e o Banco do 
Nordeste vão fechar, ainda este ano, mais de 450 agências e postos 
de atendimento em todo o País, em decorrência do Plaho de Ajuste 
Bancário elaborado pelo Governo. 

Se depender do COrvnF, o ''enxugamento'' desses bancos se 
processará antes da entrada em circulação da nova moeda, o real, 
em 1° de julho próximo, porque, no entender dos técnicos do :Mi
nis .... ~J da Fazenda, os bancos oficiais enfrentarão muitas dificul
dades para sobreviver no cenário de inflação baixa que virá com o 
reaL 

menta de sua_região tão promissora e, em especial, em defesa da 
instalação de uma agência do Banco do Brasil.-- --

Trata-se de um sonho acalentado por tcx:los os integrantes da 
Sociedade Peixotense, unidos em luta incessante para tomá-lo rea
lidade. Para dar mais peso a essa reiviri.dicação, em agosto de 
1993, foi feita Uma reunião nas dependências da Câmara Munici
pal, por iniciativa da Associação Comercial de Peixoto de Azeve
do, com a participação de representantes dos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município, de clubes de serviço, de sociedades fra
ternais, de entidades filantrópicas, entre outras. Lutarei para tomá-
lo possivel. · 

Sr. Presidente, como bem ilustra a situação que acabei de 
retratar, para a maioria do povo brasileiro, o Banco do Brasil é 
uma das instituições mitis-respeitadas do País e uma presença mar
cante em todos os quadrantes de nosso território. Sendo uma em
presa de capital controlado pela União e sendo um agente fmancei
ro do Tesouro Nacional, o Banco tem por missão promover o de
senvolvimento econôm.ico e social do País. Ao longo-de seus qua
se 186 anOs- p:>is foi criado pelo Principe Regente D. João em 12 
de outubro de 1808 -, o Banco do Brasil vem sendo o principal 
agente de fomento à agricultura nacional. Daf a impOrtância de sua 
presença nas regiões onde a atividade agrícola predomina. 

Enquanto alguns bancos privados aplicam na produção ape
nas 20 por cento de seus portafólios, destinando até 80 por cento 
para a especulação fmanceira, o Banco do Brasil faz exatamente o 
contrário. Hoje, mais de 80 por cento das aplicações do Banco es
tão concentradas na produção, principal.mente na agricultura, que 
absorve 75 JXll" ·cento desse total. O Banco do Brasil é a instituição 
fmanceira que menos lastreou suas aplicações' no mercado fman
ceiro em 1993, procurando direcioliá-las exatamente à produção. 
Foi por essa razão que o Banco teve seu lucro reduzido em termos 
reais no lÍlti.mo exercício. 

A anunciada intenção de fechar postos e agências deficitá
rias em todo o País provocou enorme apreensão, prinCipalmente 
nas populações dos municípios e localidades assistidos apenas por 
aquele estabelecimento oficial de crédito. 

O Presidente do Banco do Brasil, Alcir Calliari, vem tentan
do demonstrar ao Ministério da Fazenda a necessidade de se rever, 

O repúdio a essa medida tem sido imenso, principalmente em parte, essa decisão e manter muitas das agências com fecha
nos lvfu.n.icipios do interior do País, pois, na maior parte dessas lo- mento previsto devido a suas caracteristicas sociais. 
calidades, a presença do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica A questão do fechamento das agências e -postos- do Banco 
Federal significa a presença do Governo Federal prestando assis- do Brasil e da Caixa Econômica não pode ser decidida apenas por 
lência aos pequenos e médios agricultores e à população em geral. critérios técnicos, sr- e Srs. Senadores. Tem de ser analisada com 

É lamentável ver como a fria realidade das decisões técni- espírito público.--A política de manter abertas apenas as agências 
cas estabelece critérios unicamente econômicos, insensível à rei- lucrativas não condiz com o histórico papel sociãl-qUe o Banco do 
vindicação de inlÍmeros municípios brasileifos que anseiam pela Brasil sempre desempenhou. 
instalação de uma agência ou de um posto de serviço do Banco do Nas regiões menos desenvolvidas_ do País, diversas cidades 
Brasil. estão apreensivas com essa decisão. O fechamento de agências do 

Sr. Presidente, sn e Srs, Senadores, todos nós sabemos Banco do Brasil é um rude golpe para essas regiões e prejudicará, 
mUito bem o quanto é importante a presença- dó Banco do Brasil certamente, seu desenvolvimento econômico. 
no interior de nosso País. Ela é tão importante, que os municípios - Ao concluir meu pronunciamento, quero manifestar meu 
que não contam com uma agência ou um posto de ateD.dÍii:liSnto -da- - apOio a todos aqueles que lutam para garantir a presença do Banco 
quele Banco sentem-se marginalizados, abandonados pelo Poder do Brasil no maior número possível de municípios brasileiros, em 
Público. - especial aos bravos habitantes do, Município mato-grossense de 

Recentemente, recebi uma correspondência da Associação Peixoto de Azevedo. Faço, desta tribuna, um apelo ao Presidente 
Comercial do Município mato-grossense de Peixoto de Azevedo Itamar Franco para que o Gov_emo não decida de modo exclusiva
solicitando-me que advogasse junto à direção do Banco-do Brasil mente técnico a questão da abertura ou do fecham_ento das agên
a causa da instalação de uma agência daquela instituição na referi- cias e postos dos bancos oficiais e leve em consideração o impor
da cidade. tantíssimo papel desempenhado pelo Banco do Brasil na ínterme-

Peixoto de Azevedo _ considerado um verdadeirO "pólo diação da poupança e no fmancia.líiéfito do desenvolvimento na
do Nortão mato-gi'ossense", devido às constantes buscas de alter- cional. 
nativas econômicas na área da agricultura, da _pecuária e da indús- Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Iria- vem lutando, já hã algum tempo, em defesa do desenvolvi- O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala-
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vra ao nobre Senador Henrique Almeida. 
O SR. HENRIQUE ALMEIPA (PFL-AP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) --Sr.Presidcnte, Sr's e Srs. Senadores, sempre 
entendi que, devido à localização do rio Amazonas, que torna im
peditivo o comé!i::io daquele Estado com as outras unidades da fe
deração, o Amapá está naturalmente vocacionado a crescer como 
um Estado agrícola, dedicado às culturas cítricas, de fácil aceita
ção nos mercados do hemisfério Norte. A inexistência de ligação 
rodoviária ou ferroviária entre o Amapá e os outros_ Estados brasi
leiros facilitaria o controle dessa produção frutífera contra pragas e 
doenças, viabilizando o comércio externo. 

Agora tomo conhecimento do projeto do Senador Jonas Pi
nheiro, que planeja levar para o Amapá a experiência que_ o Minis
tério da Agricultura, em conjunto com a EMBRAPA e a_JICA (Ja
pan International Colaboration Agency) estão realizando na 
área do cerrado do Planalto Central. Trata-se de uma experiência 
que transformou terras improdutivas em valios_os_ pólos ·de desen
volvimento, multiplicando em até quatro vezes colhei~ que sere
sumiam a uma por ano. 

Trata-se de projeto inteiramente factível no Amapá, onde 
temos 1 milhão e 300 mil hectares de cerrado, potenciaJmente apto 
a produzir feijão, arroz, milho, soja e frutas. É um projeto que tem 
tudo_ para tirar o Amapá da situação de Estado comprador de ali
mentos, podendo torná-lo não s6 um Estado auto-sufic~ente nessa 
área, mas atê um exportador. É uma iniciativa também de grande 
alcance social, porque permitirá a ocupação ordenada do Amapá, 
absorvendo a mão-de-obra que hoje migra sem esperanças. 

O Amapá é um Estado que hoje importa farinha, feijão, ar
roz, açúcar, carne, leite, ovos, frangos e frutas, o que consiste num 
grande sacrifício para a população, além de tirar do Estado recur
sos que poderiam ser investidos no desenvolvimento e na criação 
de novos empregos. Executando-se o projeto do Senador Jonas Pi
nheiro, que considero o melhor nome para suceder o Governador 
Annibal Barcellos. o Amapá poderá tomar-se um grande celeiro 
agricola brasileiro. 

Em minha opinião, a tecnologia japonesa, testada com êxito 
no cerrado de GoiáS, Mato Grosso e Mnas Gerais, pode perfeita
mente ser adaptada ãs _condições amapaenses, permitindo fmal
mente que o Estado apresente uma produção de alimentos ~em es
cala comercial. A produção hoje conseguida com o incentivo dado 
pela EMBRAP A aos agricultores do Estado já ê um grande exem
plo do potencial do Estado. Eis porque trago hoje à tribuna essa 
manifestação de otimismo com o futuro agriçola do_ Amapá e com 
o trabalho que Jonas Pinheiro pode realizar elegendo-se governa-
dor daquele Estado. _ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACffi SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na manhã de 
18 do corrente, quando, nesta tribuna, discorria ~obre o novo perfil 
demográfico do Brasil, manifestei minha estranheza ®te os eleva
dos índices de brasileiras em idade fértil tornadas estéreis, graças 
ao processo de laqueadura. 

Foi quando suscitei duas indagações que se me pareciam 
impositivas: 

- sabendo-se que não está' em curso, implementada pelo go
verno brasileiro, nenhuma política mais vigorosa de limitação do 
crescimento populacional, quem o estaria_ promovendo, mediante 
recurso a métodos tão radicais? -

-com que propósito estariam atuando, com tão nofável efi
cácia, os promotores dessa revolução demogrãfica? 

Ao levantar tais questionamentos, não dispunha de outros 

dados senão aqueles veiculados pela revista Imprensa, em sua 
edição de n° 76. 

Hoje, depois de documentar-me um pouco mais (mas não 
ainda o bastante, à vista da gravidade e complexidade_da matéria}, 
posso adiantar-lhes que não apenas encontrei respostas para as 
questões então suscitadas, como também, já reuni informações su
ficientes para concluir que as lideranças dos países industrializa
dos, auto-investidos de poderes que ninguém lhes outorgou, an
dam cometendo desvarios horripilantes, em matéria de política po
pulacional. 

Por conta de _insanidades _bastante parecidas, o mundo já foi 
levado a instituir o Tribunal de Nuremberg. 

Dentre os documentos que sobre a matéria já me caíram às 
mãos, dois irão merecer os meus comentários no pronunciamento 
de hoje, principalmente porque oferecem pronta resposta às inda
gações a que, há pouco, me referi. 

o primeirO é um artigO iillituiaao "0 Programa de Esterili
zação e sua Estranha História", divulgado pela agência de notícias 
BAOBAB- PRESS. Trata-se de agência sediada em Washington. 
que oferece aos jornalistas do Terceiro_ Mundo artigos investigati
vos, atualizados, abrangentes e precisos, elaborados por jornalistas 
profissionais especializados nas áreas de relações internaCiOnais e 
demografia política. 

Segundo o alentado_ trabalho de pesquisa da BAOBAB -
PRESS, uma das mais antigas organizações americanas que traba
lham pelo controle da natalidade chama-se Associação Pró-Con
tracepção Cirúrgica Voluntária. Mais conhecida pela sigla A VSC, 
a citada associação especializou,.se no uso da esterilização_sexual 
permanente como método de controle populacional. 

Em seus primórdios, seu campo de ação limitava-se aos 
EUA. 

Hoje, a A VSC trabalha para o Governo Americano, tendo 
estendido suas atividades por todo o globo, sobretudo pelos países 
que constituem o Terceiro Mundo. 

-De_sde que começou a_ trabalhar para o Governo Americano, 
a A VSC_jâ recebeu cerca de 200 milhões de dólares. 

No momento, a operosa associação tem um dos maiores 
contratos registrados pela USAID - Agência dos Estados Unidos 
para o_ Desenvolvimento Internacional. Ela está recebendo uma 
dotação de 80 milhões de dólares da USAID para desenvolver pro
gr~as de_esterilização nos países em desenvolvimento. 

Já aqui, Sr. Presidente, posso considerar respondida ·a pri
meira pergunta de meu pronunciamento, que buscava saber quem 
promovia, com tamanha eficácia, a drástica revolução demográfica 
brasileira. 

Todavia, tal indagação terá sua resposta plena no comentá
rio que farei mais adiante sobre outro documento que me veio ãs 
mãos. 

Por hora, é bom valer-me, ainda, das informações produzi
das pela BAOBAB - PRESS sobre as origens, os objetivos. os di· 
rigentes, as transformações sofridas ao longo do tempo, os méto
dos de_ação e as fontes de recursos desta e de outras associações 
congêneres americanas. _ 

É então que também irá emergir a resposta à nossa segunda 
indagãÇão. Aquela que tenta perscrutar o propósito que anima os 
promotores da revolução demográfica brasileira. 

Fica-se sabendo, segundo o articulista da BAOBAB -
PRESS, que a primeira associação do gênero foi fundada há 90 
anos, em New Jersey, sob a denominação de Uga de Esterilização. 

Esta tinha como escopo trabalhar pela aprovação de uma lei 
que permitisse a esterilização forçada de pessoas portadoras de 
cef!.as doenças, de criminosos e de pobres. 

Ao ganhar amplitude nacional, tal associação tomou, ironi-
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camente, o nome de Birthright INC (Direito de Nascer). 
Sua operosidade em favor do controle populacional, no âm

bito dos EUA, foi tal que, por volta do início da Segunda Guerra 
Mundial, já lograra aprovar, em mais da metade dos estados ame
ricanos, leis que instituíam a esterilização obrigatória em certos ca-
SOS. 

Tais leis endereçavam-se a categorias específicas de pes
soas: epiléticos,. indivíduos considerados como dotados de "baixa·" 
inteligência, doentes mentais, desempregados crônicos e pessoas 
cODSideradas como 11racialmente inferiores". 

Do após guerra até nossos dias, obedecendo a variações em 
seus objetivos e estratégias, ditadas pelas circunstâncias políticas 
do momento, essas associações, alteram suas denominações, fun
dem-se umas com outras, mas estão sempre presentes e atuantes 
no cenário político-social dos EUA, sem nunca perder de vista o 
objetivo que marcou sua origem- o controle populacional. 

É assim que, em sucessivos periodos da história recente dos 
EUA, têm-se sucedido, na mesma linha de propósitos, entre ou
tras, as seguintes associações controlistas: 

Associação pelo Melhoramento Humano; Association for 
Voluntary Sterilization -A VS, ou Associação Pró-Esterilização 
Voluntária; Americans U.nited for World Organization (Ameri
canos Unidos pela Organização Mundial); Campanha Populacio
nal de Emergência; Parenthood Federation (Federação pela Pa
ternidade Planejada)- PPF; Population Crisis Committe- PCC, 
que por sua vez, se transformou na Population Action Internatio
nal, considerada por muitos como o principal ''lobby" controlista 
dos Estados Unidos. 

Os objetivos de tais organizações, até o iníCio dâ Prímelra 
Guerra Mundial, eram abertamente eugênicos ou, melhor dizendo, 
racistas. 

Um dos líderes da Birtbright, Paul Papenc>e, sustentoo no 
livro ''Eugenia Aplicada" (muito usado como livro-texto nas Uni
versidades Americanas, antes da Segunda Guerra) que a ídéia fun
damental do movimento era o controle da natalidade relativa das 
classes trabalhadoras e das minoriaS raciais, cOriSíderaàa · i:ntiito 
alta. 

O mesmo autor, mais adiante, arguin.enta com seus leitores 
estudantes, af:umando: 

''É preciso admitir não somente- que o negro- é- dífei:ente do 
branco, como também que é geneticamente inferior _ao branco_.'' 

OUtra figura de proa da correnie_ eugenist_a. :o PÇut9J G.C. 
Campbell, em 1936, escreveU -na revista: Ellgenical N ews, ilã- épO
ca, a principal publicação do movimento controlista ameriCano,_ a 
propósito da política n:izista de esterilização;· êSta p6roia de refma
doracismo: 

''Nenhum eugenista sério ·pooe deixar de aprovar uma tal 
política nacional. 

De fato, ela toma realidade as esperanças que os eugenistas 
vêm cultivando há muitos anos, mas tinham desistido de ver reali-
zadas ainda nesta geração. 11 

__ _ _ _ _ _ 

Evidentemente, após a Segunda Guerra Mundial, conheci
das as revelações sobre os campos de extermínio e O geri.OCídio em 
massa praticado pelos nazistas, o movimento americano pró-esteri
lização, tinha que experimentar algumas transfon:naçõeS; 

E foi o que aconteceu. -
Ele voltou-se para o controle populacional. objetivo que se 

afigurava mais compatível com a ordem politica" do após-guerra. 
permeada, como é sabido, pelos atritos da guerra fria ep.tr~ as sU
perpotências emergentes e pela concorrência na exploraçãO-das re
giões subdesenvolvidas, cujos fatores demográfj.çQS exerceriam 
forte influência, sobre a bilari.ça mundiai do -Poder. 

Hoje, porém. ao invés de defender a melhoria racial como 

faziam antes da guerra, os eugenistas de plantão preferem bater na 
tecla da "segurança nacional" na 11estabilização da política mun
diar', na necessidade de conter os riscos de uma superpopulação 
mundial, af envolvendo pseudoproblemas ecológicos; defesa das 
minOrias; fluxos migratórios; defesa da mulher e muitos outros en
god_os, nos quais tomam carona. inclusive, os movimentos interna
cionais de lésbicas e gays. 

Não obstante. o eugenismo recalcitrante continua a perse
guir uma idéia muito semelhante àqUela que constituía sua meta 
.original - a da manipulação, em escala global, da procriaçio hu
mana, de modo a favOJ,"ecer determinado grupo, em detrimento dos 
demais. 

Mudaram, também. suas táticas e estràtégias que, por sinal, 
se tomaram muito mais sofisticados. 

Agora. eje~ recorrelll: aos m~ips de persuasão de massas, 
b!Jsc~_c.onquistar a~eptos nos países onde atuam, fmanciam pes
soas ou organizações disponíveis, lançam apelos às elites locais, 
envolvem-se com a classe médica e com autoridades do setor de 
saúde e intensificãin o lobby junto aos legisl3.dores, com o ob.}eti
vo de obter avanços nas legislações que direta ou indiretamente fa~ 
voreçam. seus programas de esteriliza_ção,_ -~- a!>:orto, de "educação 
seXual"e outros que tais. -

Por fim. infiltraram-se, a tal nonto, nas ''respeitá.veis" orga
nizações internacionais (Banco Mundial, UNICEF, OMS) que as 
transformaram em serviçais dos interesses e objeúvos populacio
nais das nações ricas do Hemisfério Norte. 

Eis ai, portanto, a fórmula adotada pela maioria dos progra
mas norte-americanos de controle populacional no mundo. 

Acentue-se, ainda, como pedra de toque de sua estratégia, a 
ação in.direta, camuflada. Os governos agem por intermédio de ter
ceiros. Para tanto, lançam mão de vultosos contratos com as enti
dades e organizações controlistas, privadas, que passam a atuar no 
lugar dos governos, em especial do governo norte-americ_ano, nas 
campanhas para promover a esterilização dos povos, politicamente 
indesejáveis do Terceiro Mundo. 

Uma dessas organizações, talvez a principal delas, como já 
-~encionei anteriormente, lem sido a A VSC (Associação Pró-Con
tracepção Cirúrgica Voluntária). 

Ela tem recebido em relatórios e memorandos da USAIO, 
mei:i.Ções altainenle apreciativas. - .. 

É, assim, que a A VSC é apontada como o "principal meio" 
. pelo qual o governo d_os Estados Unidos vem tentando_ "aumentar 
a disponibilidade" da esterilização cirúrgica no mundo_ em desen~ 
volvimento. 

Os mesmos encômios se repetem no comentário da USAID 
sobre os êxitos obtidos pela A VSC nr. execução do contrato refe
rente ao perlodo de !98811992. A propósito, são citados os bons 
resultados obtidos na mudança das legislações e nas políticas de 
58 países em que a associação trabalhou, daí resultando que a este
rilização tornou-se o método de ctntrole da natalidade mais usado 
em 18 países, um dos quais o Brasil, como já referi em meu pri
meiro pronunciamento~ 

- Cabe. por frm, uma referênCia sobre os dirigentes das orga-
nizações controlistas e sobre a fonte dos recursos que elas movi
mentam. 

Militares aposentados, dirigentes do Banco Mundial e de 
outros organismos internacionais, executivos de diversas entida
des, inclusive das mais secretas organizações de inteligência, al
guns milionários, adeptos fervorosos da eugenia e da "segurança 
nacional", eis a categoria predominante de dirigentes das associa
_\'&. controlistas, segundo a pesquisa da BAOBAB-- PRESS, que 
vimos citando. 

As generosas contribuições desses milionários, os vultosos 
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contratos celebrados com o governo americano, através da 
USAID~- -constituem as fontes coilhecidas de recursos, com os 
quais tem sido possível executar esses devastadores programas de 
esterilização das mulheres férteis do Terceiro Mundo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi mediante a leitura de um 
artigo do cáustico e desassombrado jornalista Sebastião Nebri, pu
blicado no Jornal do Brasil, de 11 do corrente, que tomei conhe
cimento da existência de um documento - sob muitos aspectos 
grave e estarrecer. Este, além do mais, deita luz definitiva sobre os 
questionamentos de meu primeiro e segundo pronunciamentos. 
Socorro-me aqui da pena, do talento e do poder de síntese do bri
lhante jornalista para melhor inteirar-lhes do teor do citado-docu
mento. 

Essa é uma história giaVe, ·que- começa em 1976. 
O:lamava-se_ !'Relªtóriº _K.issiõ.ger". Em maio de _76, o 
então Secretário de Estado do Governo Americano, 
Henry Kissinger; mandou um longo documento cirCular, 
de 200 páginas, com o timbre 11ConfidenciaJ.", Código 
NSSM 200"(s6 há pouco "desclassificado11

, liberado), 
estabelecendo as "estratégias e políticas a serem iriiple
m~ntadas pelo governo dos Estados Unidos para a redu
ção da população nos paises em deserivolvi:mento. 

O títUlo diz tudo- Implications of Worldwide Population 
Growth for U.S. Security and Overesas Interests (Implicações 
do Crescimento da População Mundial para a Segurança e os: Inte
resses Externos dos Estados Unid_os). 

A síntese do documento é esta: para defender a segurança e 
os interesses dos Estados Unidos no mundo, é preciso tomar "me
didas enérgicas" (esterilizaçãO em massa, aborto, controle popula
cional imposto, etc.) nos países em desenvolvimento ou SUbdesen
volvidos, sobretudo nos maiores, como o Brasil._ 

É um documento surpreendente, pela dureza, pela arrogân
cia, pela inteivenção. Eles Talam como se fossem donos do mundo 
e dos ovários do mundo: 

- Para que o Plano Mundial de População funcio
ne, os países interessã~. _os órgãos da ONU e o~tros 
grupos internacionais deverão agir_vigõr<>sãmen:te. E es
sencial que os E_staOOs_Unidos assumam a liderança. O 
plano deve seguir os seguintes elementos de -~ão: 

A) Concentração nos países-chave. A assistência 
para o controle populacional deve ser empregada, princi
palmente, nos países em desenvolvimento de maior e 
mais rápido crescimento, onde os Estados tJnidos têm 
interesses políticos e estratégicos especiais: India, Ban
gladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, 
Filipinas, Tail§ndia, Egito, Tnrquia, Etiópia e Colômbia. 

B) Integrar os programas no planejamento do de
senvolvimento de cada um desses países- Os paíSes em· 
desenvolvimento e os países que lhes prestam· assistên
cia devem especificamente in.cluir os programas no pla
nejamento nacional. 

A secular política colonialista norte-americana 
desce aos menores detalhes: 

1.) Nenhum pais reduziu o crescimento da popu
lação sem o aborto,_ 

2.) Planejar programas para que os ministros im
portantes, funcionários -ao governo, bem como líderes 
influentes da vida privada conheçam pessoalmente a 
sede da ONU em Nova Iorque. 

3.) Assegurar assistênCia aos líderes dos países 
nlenos desenvolvidos para inclpíreiil os programas nos 
planos nacionais. 

- 4.) Um número' cada vez maior de especialistas 
acredita que a situação está grave e mais diffcil de resol
ver por meio de medidas voluntáriis. Essa posição Sus
tenta que, para impedir escassez de alimentos ainda 
maior e outras catástrofes demográficas, medidas mais 
enérgicas são necessárias. 

S.) Prevê-se que haverá rápido crescimento popu
lacional nos seguintes países tropicais da América do 
Sul: Brasil. Peru, Venezuela, -Equador e Bolívia. O Bra
sil domina demografi.camente o continente. Lá pelo fun 
do_ século, prevê-se que chegará aos 212 milhões de pes
soas, o mesmo nível dos Estados Unidos em 7_4. 

· · 6.) Os Estados -Unidos, com 6% da população do 
mundo, consomem aproximadamente um terço dos re~ 
cursos mundiais. 

7.) De modo ,geral, não devemos dar assistência 
bilateral em larga escala aos países subdesenvolvidos 
mais adiantados, tais como o Brasil e o México. 

Sr. Presidente, sn; e Srs. Senadores, quanto mais me apro
fundo no conhecimento dos desvarios_ que vêm sendo cometidos 
em nome das "implicações do crescbnento da População Mun
dial"; quanto mais tomo ciência da sem-cerimônia com que os es
tadistas das superpotências investem-se das pseudoprerrogativas 
de donos do mundo, mais vou me convencendo das razões que 
apoiavam o célebre orador Bossuet, em seu Discours sur L His .. 
toire o sustentava que é a mão da Providência Divina, que conduz 
a História. 

Não fora assim, de há muito o Mundo já teria ido pelos 
ares; não fora assim, e a Humanidade já teria perecido, por força 
das insânias desencadeadas pelos Grandes da Terra. 
-- É o que penso, Sr. Presidente, e voltarei ao assunto, por que 
há mais o que desmascarar. 

· Obrigado. . _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala

Vra ao nobre Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDS:..Rs: Pronuncia o seguilite 

discurso.)- Sr._ P:reSide.iite, sn e Srs. S.inadores, coin a morte de 
Mário Quintana, deSaPaiece um dOs poucOs s:obreviventç_s da mais 
brilhante geração intelectual do Rio Grand;- do Sul, a ~çãO doS 
Anos 30, à qual pertenceram nomes como Erico Veríssimo, Ernani 
Fomari, Viana Moog, Manoelito de Omellas, Alhos Damasceno 
Ferreira, Dionêlio Machado, Darcy Azambuja, Telmo Vergara, 
Mansueto Bernardes e muitos outros. Mas Quin.tana tinha uma sin
gularidade: era apenas poeta. Não se pode sequer dividi-lo para 
uma anâlise entre o p:>eta e o homem. Ele era um só. Eu diria que 
Deus o criou com o desígnio exclusivo de que ele fosse apenas um 
instruiriento da Poesia. 

Nascido na cidade de Alegre~, __ foi __ na ªdolesc~~a para 
Porto Alegre e ingressou no Colégio Militar. Foi um lapso e um 
equívoco. 1á imaginâram o Poeta na carreira das armas? 

Seu primeiro emprego foi na redação do JOUJ.al Q _Estado 
do Rio Grande, do Partido Libertador, dirigido pelo grande líder 
parlamentarista Raul Pilla, na qual muitas vezes os títulos das ma
térias safam metrifiCados e rimados._ Era o Poeta, um rapazote ~
da, a -divertir-se. 

Em 1940,já na Velha Livraria do Globo, publicou seu livro 
de estréia A Rua dos Cataventos, um livro só de sonetos, na fei
ção clássica, mas que não se podia enquadrar em qualquer escola. 



Junho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quinta-feira 2 26ó5 

Nem parnasiana. nem simbolista, nem modernista. Ao longo do 
tempo, Quintana enveredaria por· outras formas poéticas. A dotou o 
verso livre, sem rima, e mais tarde a poesia com estrutura de pro
sa, que ele cultivou até os últimos anos e em que produziu os epi
gramas e definições da literatura brasileira. Vejamos alguns, retira
dos ao acaso de seu Diário Poético, de 1% l. 

-O tempo é um ponto-de-vista Velho é quem tem um ano 
a mais do que a gente. 

- E eis que, tendo Deus descansado no sétimo dia, os poetas 
continuaram a obra da Criação. 

- Brincadeira no Paraíso. Eva, tapando os olhos de Adão: 
adivinha quem é, queridinbo. 

- A minha mensagem? Nenhuma. Não sou moço de reca-
dos. 

-Morrer não importa. O diaOo é deixar de viver. 
Do conjunto da obra de Mário Quintaná(57 volumes), tal

vez resultasse fastidioso falar aqui. E nem cá estou para o papel de 
crítico literário. Quero apenas assinalar a importância que teve o 
Poeta na literatura brasileira, sua personalidade singular e curiosa 
e sua integração congênita a Porto Alegre. _ 

Qtiintana fazia parte da Paisagem e da vida da cidade. Era 
um dos tantos fenômenos de Natureza característicos e até exclusi
vos da cidade, como os jacarandâs que no outono atapetam com 
suas flores algumas ruas do bairro de Pet,.ópolis que a gente até __ 
tem pena de caminhar sobre elas, era como as painelrits que aí.Jida 
sobrevivem na Praça da Alfândega e que ao sopro da brisa fazem 
esvoaçar sobre a praça e adjacências seus flocos sedosos, enfim 
era como os crepúsculos que no verão promovem uma orgia de co
res sobre o rio GuaJ.ôa e além dele. Havia também uma certa iden
tidade entre o frio cortante do Minuano nos tempos de inverno e a 
fma irreverência do Poeta perceptível aqui e ali em suas poesias. 
Como estes fenômenos, Quinfiiria eia iiicorpóreo, ãlienado-Cõm
pletamente das coisas materiais. Ele tinha o seu mundo próprio, no 
qual vivia em permanente estado de poesia. 

Homem simples, tímido e modesto, até as raias da humilda
de, viveu muito tempo num quarto do velho Hotel Majestic, de 
onde teve que um dia sair, Porque o edifício fora desapropriado. 
Perguntaram-lhe para onde ele iria transferir-se. Respondeu: 

-"Não tem importância. Eu moro é dentro de mim mesmo". 
Parece ironia, mas o prédio do qual ele foi praticamente 

despejado foi restaurado e é hoje um dos mais belos edifícios de 
Porto Alegra e nele se instalou a Casa de Cultura Mário Quinta
na, funcionando intensamente, com cinema, salas de música, audi
tório, cafés, bares e restaurante. Se isto não é a glória, ·eu lhes per
gunto: o que é a glória? 

Quíri.taria morreu aos 87 anos, mas isso pouco conta, pelo 
menos de seu ponto de vista. Há um poema seu que diz: 

Passa o Rei com seu cortejo passa o Deus no seu andor e mi
lênios depois neste caminho apenas, ainda sopra o vento nas ma
cicili'as enf flor. 

Apesar de sua abstração f'lSica, era um tipo ê6nheddo, diria: 
mesmo um ti!X' popular na cidade. Fazia Versos- pelas esquinas e nas 
mesas dos bares da cidade, que nos anos 40, época de sua boemia, era 
uma amena aldeooa de 200 mil habitantes. Para pagar a pemão - 200 
cruzeiros por mês -lracfuzia para a Editora Globo escritores franceses 
e ingleses a 5 cruzeiros por página. Graças a ele, podemos ler ainda 
hqje em delicioso vernáculo. ''Em busca do tempo perdido'', de Mar
cel Proust; 'Palavras e Sangue", de Papini; "Lord Jim", de Joseph 
Coorad e tantos oulros como Balzac, Somerset Maugbam, Graham 
Greene, Voltaire e André Maurois. N"'ao deixa de ser intrigante o fato 
de um rapaz saído do Alegrete, fllho de um modesto farmacêutico, ter 
ido para Porto Alegre, de onde praticamente nunca saiu, ter aprendido 
línguas e se tomado um dos melhores tradutores da excelente equi-

pe que a Editora Globo mantinha. Como se vê, a condição de grande 
poeta não excluiu a de um trabalhador incansável em Mário Quini.ana. 

Certa vez, os tradutores da Globo se movimentaram para 
pleitear uma melhoria no pagamento das traduções. Quintana não 
se negou a participar, mas não deixou de fazer uma observação. 

.- De acordo, mas estou traduzindo Proust e se tivesse que 
pagar e eu pudesse, pagaria. 

Um outto episódio em material de tradução aconteceu 
quando o chamado revisor de originais, um conhecedor da língua 
em todas as suas mínudências, feZ- Umã alteração numa tradução 
de A Fonte, de Charles Morganho. Quintana traduziu uma decla
ração de amor dita pelo rapaz à sua namorada, no sofá: 

-Eu te amarei para senipre. 
O gramático não teve dúvida e conigiu: 
- Amar-te-ei para sempre. 
Quintana entrou no gabinete de Henriquino Bertas, filho 

mais velho do dono de Livraria e r!iretor da FCitora, e reclamou: 
..:.. Não é possível isso, Henlique. Imagina se deste encontro 

de amor o casal vai às vias de fato e depois nasce uma criança. Na 
certa será um monstrinho. 

E o prenome voltou -para o lugar em que o havia posto o Poetã.. 
Quintana alienado das coisas materiaís tinha entretanto muitos 

pontos de identidade com os homens comuns, através mesmo de sua 
poesia. Qualquer um de nós tem no fundo <k alma um impulso de 
poesia pronto a despertar. Basta que alguém nos ilumine em 14 versos 
aquela ruazinha de nossa in..f'ancia, onde sopra o vento e um cachorro 
adolinece- enrodilliado a um canto e oode só os passos do poeta res
soam mas tão leves que até parecem pela madrugada os passos de sua 
futura assombração. Ou recorde 1h mMinjnho doente -que,-WCjuanto 
os outros saem para a escola, junto à jaDe la sonhadoramente fiça a ou
vir o sapateiro bater sola11. Ou, menos ainda, uma simples cena do 
quotidiaiio, aparentemente tão sem impOrtância. Por exemplO, a cadei
ra de balanço de vovó, que fica balançando sozinha quando ela se le
vanta. Esse é o mistério da poesia, como diz o sacerdote na missa 
quando ergue o cálice de vinho e procJama: ''Eis ó mistério da Fé'~ 
extrair das coisas simples e cooiqueiras do dia-a-dia o que nelas hã 
de encantamento e fascínio. 

De natureza arredia, jamais cogitara o Poeta de entrar para a 
Academia Brasileira de Letras. Seu mundo era Porto Alegre, onde to
dos os conheciam, percorrendo as ruas num andar leve e cadenciado. 
Foi uma vez ao Rio a cc:nvite de Nlanuel Bandeira e tomcu chá na 
Academia. saiu uma segunda vez de sua cidade_ amada para ir a São 
Paulo, cmcedeu uina ·entrevista. a jomalista o chamou de ''fofo" e ele 
voltou à província intrigadocooi-a qualificação, cujo Sentido ignorava. 

A poesia não tetminará- Com a morte de Mário -Qiiintana. 
Mas os poetas integrais, de vida intemporal e abstrata, em estado 
integral de poesia, estes estão certamente terminando, se é que o 
poeta gaúcho não foí o último deles. Homem pobre e solitário, líri
co e contraditoriamente irreverente, nu:õ.ca teve em toda a vida um 
gesto que não fosse de poesia. Apresentou-se na arena da vida e, 

- desde" o começo do espetáculO, não pediu senão à platéia: "olhai o 
coração que entre gemidos, firo na ponte dos meus dedos bran
cos11. E quando todos reclamam: 11Mas poeta, tu não mudas o pro
grãma, o que mais podes fazer? 11 Ele consegue apenas retrucar: 
"Eu sei sofrer, eu sei chorar, só isto". 

Assim foi Mário Quin.tana: uma -c-onjunção de glória e de 
humildade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais ha

vendo a tratar, a Presidência vai encertar os trabalhoS, designando 
para a sessão ordinária, a realizar-se hoje, às 14h30n:ifu, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
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SE:"/ADO FEDER~ L 

4" SESSÃU LEGISLATIVA ORDI:'-IÁRIA 
DA 49" LEGISLATl'RA 

SESSÃO-ORDINÁRIA 

Em I" de ju-nho de l994 
(quarta-feira) 

Ás 14h JOmin 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, DE; 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vllt. do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do ProjetO -de Decreto 
Legislativo n° 42. de 1993 (n° 247/93 na Cã.tnar:a dos_ Oeputa?os~. _ 
que aprova o ato que renova a conces~ão o~!Orgaáa à_ RAD[O 
ALVORADA DO SERT,[O LTDA. para explorar serviço de 
radiodifúsão sonora em onda_ média ~ª cidade. de São Joãp do 
Piaui. Estado do Piauí, tendO - , 

Pareceres. proferidos em Plenário. Relator: Senador Aureo 
Mello. em substituição à Comissão de Educaçio: 

- t• pronunciamento: favorâvel ao projeto; 
- 2"' pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlfi, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno Unico. do Projeto de Decreto 
Legislativo no 43, de- 1993 (n° 249/93 na Cfuriãra-~dos Deputadõs), 
que aprova o ato_ que renova a permissão outorgada à 
TELEVISÃd 'f'ERDES MARES LTDÃ:'para expfarar-ie.:Viça de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, ten4o 

- Pareceres fav_orâveis.. proferidos effi PlenãriO. em 
substituiÇãO à ComissãO-de Educação: 

- 1• pronunciamento: Relator:_Senador Álvaro Pacheco; 
- ze pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250/93 n~ Câmara ?os Deputa?os), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO 

INDEPENDENTE LTD4_- para explorar serviço de radiodifusão 
sonora emfreqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo . 

Pareceres, proferidos em -Plenário.-·~ em-Substituição à 
Comissão de Educação: 

- 1" pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. 
favorâvel ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

. 4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento (nterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de-- bi:creto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Cârriaià (1oS r>epi.itados), 
que aprova o ato que renova a concessdo outorgada à RÁÓÍO 
CAP!NZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusêiosonora 
em-_ onda média _na Cidade de CapinzCzJ, E:úl:UiO de -Santa 
Catarina, tendo 

, Pareceres, proferidos em Plenário. _em_ substituiçã.o à 
Comis~ão ~e E~ucaç.o. -- · 

~ 1" pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando 
favorável ao projeto; - - - -- • 

- ZO pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,. 
pela regularidade dos ates e procedimentos concernentes à -
proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação, .em turno único, do Projeto de Decreto 
Legisra.tiVo n° 46, de 1993 ( n° 248/93-, na Càffiara dos Deputados),
que -~p~ova o ato que renova a pen:nissão outl?rgada à RÁDIO 
FRA tERNlDADE L IDA. para explorar serv-iço de radiodifusãO 
sonora em freqüencia modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo _ ._ o_- _ 

Parecer. proferido em Plenário. , em subsdruição à 
Comissão de Educaçlo: 

~ 1" pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2" pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993. 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. J75, VIII, (io 
Regimento l'nterno) 

_Votação, em turno único; do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara <f?s Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissãO da RADIO JOR.l\lAL 
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DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulgtj.a na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo - _ . ~ _ 

Pareceres. proferidos em Plen_ário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educ:açlo: 

~ ( 0 pronunciamento: favorável ao projeto; 
- r pronunciamento: pela regularidade dos atas e 

procedimentos concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do -Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara ~os Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO L!TOR4.L 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusfo sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Osório, _Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçlo. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atas c procedimentos concernentes à 
proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993 

(lncluído em Ordem do Dia~ nos termos do art. 375, VlU, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputa?os), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusao 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educaçlo: 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranha.o; 
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atas e procedimentos 
concernentes à proposição. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) · 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 55, de 1993 (n' 267193, na Câmara ~os Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessao outorgada à PAQUETA 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifUsão sonora em onda média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piaui~ tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educaçlo. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga defe~ida à_ RÁDIO 
CULTURA DE TlMBÓ LTDA._ para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbõ, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educaçilo. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 ln° 301/93, na Câmara <tos Deputados)~ 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E 
TV TAPAJÓS LTDA._ para explorar serviço de radiodifosao de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favOrável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, ·em substituição à CoriliSsão de Educaçlo. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 10, de 1994 (n' 297193, na Câmara.dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusao 
sOnora· em fteq-üêiicia modulada, - com fins exclusivamente 
itducativos, na Cidade de-Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres favorávei5y pi-Oferidos em Plenário. em 
substituição à Comissão de Educaçlo. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador João França, 
favorável ao projeto; 

- :z• pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único; ~-do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 11, de 1994 (n' 265/93, na Câmara (los Deputados), 
qu~ aprova o ato que renova a permissao outorgada à S.A. 
RADIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifUsão 
sonora em .freqüência modulada na Cidlide de F orta1eza, Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro; em SubstitUição à COmissa.o de Educaçlo. 
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14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON"I2, DE.J99_4 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, __ do P_tpjeto_ ___ de pecreto 
Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara gosDeputado~), 
que aprova o ato que qutorg~ permissão à FUf'!DAÇ-4,0. 
CULTUR4.L CRUZE!fl.O DO SUL_ para executar seryiço de. 
radiodifusão sonora en:r freqij.ência modu[a_da na c,idape de 
Sorocaba. Estado de São Paulo~ t~do _ _ . 

Pareceres favoráveis, proferidos em Pleriáno, Relator: 
Senador Meira Filho, em_ S'\lbstituição à Comissaº de E<Jucaçio:_ . 

- lo pronunciamento: favorável ao projeto; 
~ r pronunciamento: pela regularidade dos ato:s e 

procedimentos concçm_cn_tes à proposição. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto _de Decreto 
Legislativo n• 18, de !994 (n" 252/93, na Câmara d.os_Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada_à RÁDIO 
ARAGUAIA LIDA._ para explOrar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins~ 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em sUbstitUiÇão -à Comissão de Educação. 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• !9, de 1994 (n• 254/93, na Câmarl!.!los Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS L TDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) oa,_Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à ÇQI)lissa:o de Educaçio. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 24, de 1994 (n" 328/93,na Câmara ~os Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇJO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCA! para executar 
serviço de radiodifusão sonar~. emfreqtllncia modulada, cOmjins 
exclusivamente educativos, na czdade de Pouso Alegre, Estado de 
.Ui nas Gerais, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

IS 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 58, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.-_J75, VIII, do 
Regimento Interno) 

DiscUss-ão-; em turno úriico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316/93, na Câmara d.os Deputados), 
que aprova o ato que outorga pennissão ao SISTEMA RB DE 
COMUNICAÇÃO L TOA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Jtumbiara. Estado 
de Qoiâs. (Dependendo de pare~r Ça Comissão de Educação) 

PROJETO DE LEI DA ~ÂMARA N" 34, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b" • do 
Regimento Interno) 

-Votação, em turno único, do Projeto de Lí!i da Câmara n° 
34, de 1994 (n" 2.535/92, na Casa de origem), que. dispõe sobre o 
exercicio da profissão de Desenhista, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Assunt()s Sociais. 

20 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N" 62, DE 1990 

(Incluido em Ordem do Di& nos termos do art. 3., da Resoluçlo 
n• 110, de 1993) 

Votação, em turno suplementar, do ~ubstitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1990 (n• 3.516/89, 
na Casa de origem), que define crime organizado" e dispõe sobre 
meios especiais de investigação e prova nos inquéritos e 
processos que sobre ele versem, tendo 

Pareceres -
- sob no 432, de 1994. da Comissão Diretora, oferecendo a 

redação do vencido; e 
. - de Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (sobre as_ emendas), Relator:- Senador Amir 
Lando, favorável as emendas n°s I e 3,_ na forma de subemendas 
que apresenta; pela rejeição_ da n° 2; e apresentando, ainda, as 
emendas n°s 4 e 5. 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 60, DE 1993 

(Incluído ~m Ordem do Dia nos termos do art. 3., da Resoluçlo 
n• 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n° 
60, de 1993 (n° 1.020/91, na Casa de origem). que isenta 
aposentados do pagamento da taxa de_ pesca, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Reginaldo Duarte, em substituição à Comissão de __ A~suntos 
Sociais. 
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22 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 66, DE I 093 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3o da Resolução 
n• 110, de 1993) 

Votação. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
66, de 1993 (n° 3.277/92, na Casa de origem), que.dísp& sobre o 
preço de comercialização da gasolina de aviação, tendo 

Pareceres favoráveis 
- da Comissão de Assuntos Económicos, sob n° 107, de . 

1994, favorável; 
- de Plenário, Relator: Senador Áureo Mello, em 

substituiÇãO-à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, favorável 
coin emenda que apresenta 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. JO da Resoluçilo 
,. n'" 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
4. de 1994 (n° 1.026/91, na Casa de origem), que_regulamefzta o 
disposto no§ 2° de art. 176 da Constituição Federal e altera 
dispositivos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fovereiro de 1967-
Código de Mineraçdo. adaptando-o às normas constitucionais 
vigentes, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dario Pereira, em substituição à' Corriis.São de- Assuritos 
Econ6micos. 

26 

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 3~ da Resolução 
n• 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de i..Jei do Senado n° 
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o §3° do art 192 da Constituição- federal. 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências., tendo 
- Parecer favoJ:âvel, proferidO ~ Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de- Assuntos 
Económicos. 

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 160. DE 1993 

(lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3" da Resoluçio 
n• 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei_ do Senado n° 
160, de 1993, de autoria do Senador Álvaro Pacl'leco, que dispõe 
sobre a distribuiçdo de processos a juizes designados para os 
Tribunais Eleitorais, tendo 

Parecer proferido em Plenário. Relator: Senador 
Esperidião Amin, em substituição à Comissão de Constituiçl~ 
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo que 
apresenta. 

A • 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 230, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
230, de 1993 (n° 1.701191, na Casa de origem), que cria a 
Estação Ecológica da Ilha do Medo, na ilha de mesmo nome, 
Município de Itaparica, tendo 

Parecer sob n° 143, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais, favorável, com as emendas de n°s 1 

-CAS. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encerrada 
a sessão. (Levanta-se a sessão às 12h55min.) 

Ata da soa Sessão, em 1 o de junho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESE/1/TES 
OS SRS. SE/l/ADORES: 

Affonso Camargo- Alexandre Costa - Amir Lando- Au
reo Mel! o - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Cru:valho ~J;outi
nbo Jorge - Dirceu Carneiro - Epitácio Cãfêteirn.--:..:--Esperldião 
Amin - Francisco Rollemberg - Gilbert'J Mii"ancla -_Guilherme 
Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - Hydekel Freitas --Iram Sar_aiv~- Irapuan Costa Júnior -
João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- Josaphat Marinho 
-José Eduardo- Jos~ Fogaça- Júlio Campos- Lucídio Portella
Magno Bacelar- Marco Macicl- Mário Covas - Marluce Pinto
Maurício Corrêa - Mauro Bcnevides - __ Meira Filho - Moisés _ 
Abrão- Ney Maranhão- Odacir Soares,7 ,Qnpfre Quin3Jl-: Pedro 
Simon- Ronaldo Aragão- Ronan Tito::. Teotônio Vilela filho:.. 
V almir Campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo nú-
mero regimental, declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteçã.o de Deus, iriiCiã.rQOs -nossoS trabalhos. 
9 Sr. 1° Secretário procederá à leitura-ao Expediente. 
E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO-CHEFE DA CASA 'C!Vll. 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N" 1.149/94, DE 31 de maio liltimo, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 138, de 
1994, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encami:i:J.hadas, em cóPias, ao reque
rente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 

lido vai à publicação. 
Há oradores insci:itos. _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevidcs~ 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia o . 

seguinte discurso. Sem revisã.o do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, nos termos da legislação eleitoral em vigor, expi
rou ontem o prazo para realização das convenções partidáriaS des
tinadas à escolha dos candidatos que deverão disput.ai, no dia 03 
de outubro, os cargos eletivos de Presidente da República, de 
Vice-Presidente, de Governador de Estado, de Vice-Governador,
de.Senadores, de Deputados Federais o de Deputados Estaduais .. 

No meu Estado, Sr. Presidente, a convenção realizou-se no 
último domingo, no Estádio Paulo Sarazate, com a presença maci
ça de companheiros d.., interior e da capital, que forairi levar aos 
nossos candidatos a mau.tiestação estimulante de apoio e de solida
riedade para a competiçã.o eleitârãl deste ano. 

Destaque-se que escolhemos, para disputar o cargo de Go
vernador do Estado, um homem público de vida inatac-ável, o Dr. 
Juracy Vieira de Magalhães, que cumpriu exemplarmente o man
dato de Prefeito de Fortaleza, realizando adminiStiaçã.o das_ mais 
prósperas. das mais fecundas, assinaladas por grandes realizações 

em favor do povo de nossa cidade. _ 
Mencione-se, por outro lado, que a unanimidade do PMDB 

o indicou aos partidos coligados, que outros não eram senão o 
PFL~ o PPR, o PP e o PSD. Todos, sem qualquer discrepância, na 
manifestaçã.o dos respectivos correligionários e, sobretudo, dos de
legado_~ _ _gue exercitaram o direito do voto,_ acolher'!ID a i.l:tdi~açã.o 
do Dr. Juracy, que pertence aos quãdrõs do-Partido do MoVimento 
Democrático Brasileiro. 

Após cumprir in.intenuptamente 5 legislaturas, veio a ser 
escolhido para Companheiro de chapa de Juracy Magalliães, na 
competição que se vai travar no dia 3 de outubro, o Líder do 
PMDB na Ass~"ID:~l~i~_ k~gislativa do Ceará, Deputado Antônio Cãntara. . . ... .. . -

Em termos <k! Senado Federal, os partidos coligados enten~ 
deram de rec_~duzir-me a esta Casa, nllma_ii:tdicação devidanlente 
formalizada, da mesma forma que o Senador Cid sã.bóia de Carva
lho, que tem tido, no plenário do Senado Federal, uma atuação das 
_tnãis briJhanteS, mercê da sua cultura, do seu talento, da sua-com
petência e do seu inexcedível espírito público. 

Como suplentes à primeira cadeira senatorial, figuraram o 
Sr. José Parente Prado, ex~Prefeito da cidade de Sobral e Líder po
lítico da Zona norte do Estado, e o Sr. Eduardo Moraes de Olivei
ra. numa indicação do Partido Progressista. formalizada por toda a 
sua Executiva Regional. 

Para suplentes do Senador Cid Sabóia de Carvalho, foram 
indicados o ex-Deputado Estadual e Federal Leônida Lei Menos
cal de Holanda, que até há bem pouco tempo ocupou o cargo de 
Superintendente da LBA do Ceará; e um Vereador da zona sul do 
Estado, da Câmara Municipal de Juazeiro, Sr. Raimundo de Sá e 
Sousa, que, durante 7 mandatos, ali tem representado o povo de 
Cariri no seu legislativo municipal. 

Para Deputado Federal e para Deputado Estadual, as chapas 
foram apresentadas na totalidade do número permitido pela legis
lação eleitoral em vigor, o que significa dizer que caminhamos 
para as umas estimulados JX)r um apoio inicial que nos tem moti
vado para essa luta, o que no~ faz prognosticar uma manifestação 
extremamente favoráVel do povo cearense nas eleições deste ano. 

Depois de cumprir outras exigências da legislação eleitoral, 
referentemente à estruturação do comitê de propaganda e do comi
tê fmanceiro, já a partir desta semana os candidatos da nossa coli
gaçã.o, à frente Juracy Magalhães, estarão visitando alguns Muni
cípios do sertão central do Ceará, mais especificamente -~ cidades 
de Senador Pompeu, Tauá e de Mombaça, dando, assin:i, aquela 
prh.neira-arranc~ para cónclamar os cearenses à formaçã.o, co
nosco, dessa gra.ride cruzada, que objetivi, soOretUdo; estiinular os 
no~sos padrões de desenvolvimento, propiciando, por outro lado, 
bem-estar aos cearenses. 

Como Presidente do Partido, apo.t!tado que fui para exercer, 
pela terceira vez, o mandato de Senador da República, entendi do 
:m_çu dever fazer o registro desse (ato político, auspiciOso para o 
meu--Estado; e, naturalmente. ao registrá-1o, fazer votos para que a 
campanha no Ceará se desenvolva em um clima de absoluto res
peito à opinião pública e em um patamar elevado, a frm de que a 
politização dos cearenses, pelo debate das idéias, das propostas, 
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das metas delineadas, possa ainda mais se aprimorar. 
Era essa, Sr. Presidcnt~. a comunicação ·que senti do meu 

dever trazer ao conhecimento da Casa e, de forma particular, aos 
meus companheiros e aos meus conterrâneos do Estado do Ceará. 

Muito obrigado! __ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg: - · 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN- SE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, ao ouvV o Senadqr Mauro Benevides, 
coafesso que me emocionei, porque vejo C(ue S. Exa representa um 
Estado onde a democracia impera, onde os opostos se enCmtram, 
levam seus nomes às ruas, e o povo, de acordo com o seu julga
mento, escolhe aqueles que devem representá-lo. 

Não era meu propósito, nesta tarde, tecer considerações a 
este respeito. Portanto, o que vou dizer agora representa tão- so
mente uma nota prévia do que pretendo trazer à tribuna desta 
Casa, em forma de deriúncia, devidamente documentada, do que 
ocorre no meu Estado. 

Para meu pesar, Senador Mauro Benevídes, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, no meu Estado, os fatos ocorrem de maneira um 
tanto diferente. 

Ao deixarmos o Partido do Governo, por entendermos que 
não pOderíamos mais palmilhar os mesmos caminhos, estamos há 
5 meses, eu e o grupo que me acompanhou, a sofrer, na Justiça 
Eleitoral, uma série de procedimentos processuais, no Seiitido de 
se impedir que o Partido da Mobilização Nacional, a que ora per
tenço, possa participar das eleições do Estado de Sergipe e das 
eleições nacionais, sob as mais diversas alegações; algumas bei. 
ram ao ridículo. 

No penúltimo incidente processual, foi argliido, inClusive, 
que nossa ccnvenção não atendeu aos pré-requisitos, (Jue não ha
via núniero de pessoas suficiente paia preenchê-la e que, inclusive, 
o Sr.-Presidente Celso Abrantes teria a sua as_sinatura_falsificada, 
porque não comparCCeu à comissão que_presidiã: - - --

0 Superior Tribunal--Ele-itoral não- se julgou competente 
para a análise de tais questões e remeteu-as para o TnOunal Eleito
ral em Sergipe. 

Realizamos a nossa convenção sexta-féiiã-e deddiniÓs fazer 
uma coligação com os· partidos da oposição: o PDT, o PCdoB, o 
PP, apoiando a candidatura de Jackson Barreto de Lima, ex-Prefei
to de Aracaju; Prefeito, por duas vezes, o mais votado do Brasil 
proporcionalmente. 

Nessa coligação, o orador que lhes fala foi .indicado pãra 
vice-Governador. Mas, para meu pesar, o Sr. Governador do Esta
do, Dr. João Alves Filho, em compafihia do nosso-colega emínen
te Senador Albano Franco, decidiram, de bom-tom, cassar-me o 
mandato, cassar-me a possibilidade de continuar na vida pública, 
com proposição na Justiça no sentido de que não seja permitido ao 
P:MN coligar-se com qUem se coligou ou no seritido de que -sim
plesmente se extinga o partido, impedindo-lhe, não só em Sergipe, 
mas em âmbito nacionãl, de apresentar os seus candidatos, já -que 
pretendem a nulidade de nossa convenção. -

Esse ::erá tema assunto para um pronunciamentO ma1S alen
tado, documentado, que pretendo fazer nesta Casa. 

O Sr. Mauro Bencvides -Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBE&G -~Pois não. nobre 

Senador. 
O Sr. Mauro Bcnevidcs- Nobre Senador Francisco Rol

lemberg, V. Ex• fez um relato dos fatos políticos liêdos a seu Es
tado. Sem procurar adentrar-me nas razões que determinaram essa 
divergência. fuclusíve procedimentos judiciais-que-podem implicar 
a nulidade da convenção, eu me permitiria-dizer que, mismo eleito 

vice-"governador 4e seu Estado, o que Seria, sem dúvida, significa
tivo"J?aTã-Sergipe;esta Casa se ressentiria da presença de V. Ex•, 
que -posso dizer, interpretando a opinião generalizada deste ple-

- nário - é uma das figuras mais preeminentes do Senado Federal, 
pela sua competência, pelo seu talento, pelo seu inexcedível espiri
ta público. Todas as intervenções- de V. Ex• neste plenário, os seus 
lúcidos pareceres nas Comissões Técnicas, a sua atuação parla
mentar, antes, como Deputado e boje, como Senador,_ tudq isso fez 
com que uma aura de respeitabilic:Iade cercasse a figura de homem 
público inatacável, que é V. Ex•. No instante em que V. Exa sere
fere a fatos registrados em seu Estado, permito-me dizer que esta 
Casa. _não contando com a presença de V. Ex•, ficará desfalcada de 
um Senador dos mais dignos e atuantes, com uma folha inestimá
vel de serviços prestados ao seu Estado, ao Nordeste e ao País. 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Eminente Sena
dor, agradeço suas palavras. O que V. Ex~~. afirma quanto ao respei
to e conceito de que desfrutei na Câmara dos Deputados durante 
16 anos e agora, neste Senado da República, foi de muito pouca 
valia para a apreciação da minha vida pública em Sergipe, já que 
meu Governador, tanto quanto meu Colega de Senado, pretendem 
simplesmente banir~me da vida pública. 

Tivesse eu cometido alguns deslizes, conspurcado o meu 
mandato, desmerecido a minha atuação, eu até entenderia. Mas a 
pretensão de el.im.i.D.arein-me da vida pública porque não os desejo 
apoiar- hão acredito neles, creio que não atendem às necessidades 
e aspirações do povo do meu Estado - é_ algo que não vi nem mes
mo no peiiodo da ditadura. Agora, quando se instala a democracia, 
ao inv'és de vencerem o adversário pelo voto, querem· vencer -
como costumamos dizer em Sergipe - no tapetão. N'"ao querem fa
zer o jogo democrático; desejam simplesmente denubar o cidadão, 

--impedirido-o de ser candidato e conseqüentemente impedindo-o de 
prestar serviços ao seu Pais. 

Sr. Presidente, teci esses comentários, porque - confesso -
o pronunciamento do Senador Mauro Benevides deixou-me emo
cionado. Vejo a normalidade democrática do Ceará; ao mesmo 
tempo, vejo a compressão, o esmagamento ditatorial, a vaídade, a 
força do poder econômico a esmagar aqueles que não rezam por 
determ.i.n,ada cartilha. _ 

E -felízmente, tenho uma cartilha apenas: a ética na política, 
razão da credibilidade que mereci do povo do meu Estado. A não 
rezar lX'T esta cartilha, não faz sentido exercer mandato algum. 

O Sr. Jonas Pinheiro -Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço V. Ex• 

com atenção. 
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Francisco Rollem

berg, tomei conhecimento dessa violência praticada contra V. 
Ex• ... 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Contra todos do 
PMN. 

O Sr. Jonas Pinheiro-... no Estado de Sergipe. Fiquei sur
preso, estupefato. Dirigi-me a este plenário rapidamente, para, 

_pelo menos, solidarizar-me com V. Ex•, para somar minha voz à 
v-oz-de V. Exa, em forma de protesto. Fatos como esse contribuem 
para aumentar o descrédito do povo no homem público, na classe 
política. Ora, cidadãos como V. Ex a, que têm no Congresso Nacio
nal Q melhor conceito, não podem ser tratados dessa maneira por 
aquel~s"que, mesmo estando também na política, revelam interes
ses mesquinhos, escuses, pequenos e querem derrubar homens que 
_levaram toda uma vida na construção de sua própria vida Isso faz 
com que a população aumente a descrença, perca a credibilidade 
em determinados homens públicos. Privar o Congresso Naclonal
em particular o Senado da República- da presença de V. Ex• não 
se poderia fazer. V. Ex• procurou outros espaços quando sentiu 
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ameaçada a possibilidade de ter sua_ candidatura impedida. Procu
rou outros espaços, mas nem esses espaços, de que tão dignãmente 
é merecedor, deixaram-no ocupar. Tenho certeza absoluta de que 
hoje Sergipe chora amargamente essa decisão, essa manobra dos 
políticos contra V. Ex•, centra o seu_ Partido. OTrata~se ck'U,m, gesto 
mesquinho, de uma violência. Estou convencido de que perde o 
povo de Sergipe e perde o Brasil. porque o fatá-de V. Ex•_ não re
tomar ao Congresso Nacional, ao .~~ado Federal para enriquecer 
cada vez mais esse convívio é lamentável. Em nome da Liderança 
do PTB, apresento a minha solidariedade e o riie.u lamento por ter 
sido V. Ex a vítima de tamanha crueldade. 

O SR. FRANCJSCÓ ROLLEMBERG :. AgraãiÇo a V. 
Ex•, Senador Jonas Pinheiro, e ao Pa.rt'ido a que perte:rice~·peia soli~ 
dariedade. Quero dizer-lhe que meu Estado lamentavelmente é de 
umdonosó. -

matismo''; 

2) Doenças Reumáticas' Ou R.eumatisnio (tertilos 
assemelhados) agrupam 108 diferentes patologias; 

3) A Febre Reumática ("reumatismo infeccioso'') 
ê no nosso _meio a resJXIDsável por 96,5% das valvulopa
tias cardfacas; 

4 ) A lomba.lgia (''dor naS cadeiras'~ é a segunda 
queixa médica em todo_m:undo; 

5) No Brasil, as Doenças Reumáticas ocupam o 
segundo lugar como causa de afastamento temporário do 
serviço e a terceira causa de aposentadoria por iJ:lvalidez; 

6) Em apenas 46% das Faculdades de Medicina, 
no País, existe a Disciplina de Reumatologia; e 

7) O Ministério da Saúde publicou no D.O.U. 
portaria que promulgou - 31 DE MAIO - DIA NACIO
NAL DE LUTA CONTRA AS DOENÇAS REUMÁTI· 
CAS. 

A S.B.R. não economizará esforços no sentido de 
mostrar que, na virada do terceiro milênio, dispomos de 
recursos _diagnósticos e terapêuticos que nos fazem por
tadores de uma mensagem de otimismo ao Paciente 
Reumático. · 

Quando a prepotênCia se jtmt<! ao pod_er econômico ~ ao t~ 
mor do povo, quando não se t_e_m t:h~posição de levai mensagem 
que mereça credibilidade e __ que dê retomo em votos, as coisas se 
complicam muito. Eles vão fazer tudo para dificultar. E eu vou 
tentar defender-me como puder. É pretensão do Sr. GOvernador 
João Alves, é pretensão do Senador Albano Franco não terem ad
versários para que possam fazer uma candidatura única nõ~Estado 
de Sergipe. Lamento o fato de não estarem aqui o meu colega Se
nador Albano Franco ou o Senador Louriv_al ,B~ptista, para teste
munharem este_ desabafq_ que faço - não ia fazê-lo boje, só o fiz 
porque fiquei emocionado com o dis-c-HI-So- do S_enadqr Maurq Be~ 
nevides, que falava sobre a nqrmalidade democrática-_que vive seu Queira V. s• aceitar nõSsoS protestos de elevada 

estima e consideração. · --
Estado. E vivo num Estado onde não há normalidade democrática. 

Eu pretendia vir hoje aC>Pien?rio, tão-somente pafa regiStrar Era esse o registro, Sr. Presidente, que eu pretendia fazer no 
um evento médico. Como disse, vou voltar à tribu_na, devidamente dia de hoje, o qual não me foi possível fazer antes, haja yista tal~ __ 
documentado, para denunciar ao País essa exproprlação dos irian~ - vez não só a_ emoção, mas também a necessidade de se fazer uma 
datos daqueles que não rezam pela cartilha do Governador João primeira abordagem do que ocorre no Estado de Sergipe, para que 
Alves Filho. o Brasil saiba que a democracia, neste País, ainda está setorizada, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que eu quCirla regiStrar era ai.D.da é setorial, e em alguns Estados não se tem o sentido mais 
que o Ministério da Saúde, no dia 5 de maio, instituiu o 1.'Dia Na- profundo ou não se conhecem os princípios comezinhos da boa 
cional contra as Doenças Reumáti_cas11; e trazer como adendo, a -·. convivência política e da democracia como um fato social, neces-
este registro, a leitura de uma carta que me foi passãdã Pelo -Prof. sário para o bom andamento das ações de governo na nossa Pátria. 
Dr. Júlio Arantes Sanderson de Queiroz, professOr cated.rãtico de Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
cirurgia da Universidade do Rio de Janeiro, em que ele recebe a O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
comunicação do Presidente da. Sociedade Brasileira de R eu mato lo- requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
gia, dizendo do significado daquele dia e o que siglúfica, -hoje, na É lido e aprovado o seguinte 
patologia brasileira, a presença das doenças reumáticas. Leio are
ferida carta: 

Prezado Senhor, 

Como 6 do seu çonheçimento, a SociOOade Brasi
leira de Reumatologia (SBR) está desenvolvendO uma 
ampla campanha de es_clarecimento à Comunidade sobre 
as Doenças Reumáticas. 

Foi com muita honra que aceit_amos sua gentileza 
no -sentido de _d.iyulgar as açQes do_ Programa - 1994 
ANO NACIONAL DO REUMATISMO. 

Pretendemos desenvolver uma Gunpãnha, a mais 
abrangente possível, esclarecendo à Comunidade e aos 
Poderes Públicos e Privados sobre Q itiipactOâos 1Reu
matismos11 na Sociedade Brasileira. Vale lembrar, nesta 
oportunidade, alguns indicadores que justifiCam nossa· 
proposta: -_ -

1) As Doenças Reumáticas acometem I 0% da po
pulação mundial e, no_ ~ontexto da expectativa de vida 
de 60 anos, é praticamente impossível encontrar um in
dividuo que não tenha sido atingido por um tipo de 11reu~ 

REQUERIMENTO N• 365, DE 1994 

Nos tennos do art. 13, § 1" do Regimento Jntemo do Sena· 
do Federal, venho requerer a Vossa Excelência licença para tratar 
de assuntos partidários, no meu Estado, nos dias 2.-5; 6-5; 13-5; 
18-5; 24-5; 26-5; 27-5; 30-5 e 31-5, sendo as últimas ausências de· 
veu~se a compromissos de pronuD.ciar conferencias sobre o tema 
11':rlv~i.z,açõesll. 

Sala das Sessões, 1• da junho de 1994. - Senador Amir 
Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado ore· 
querimento, fica concedida a licença solicitada 

tãrio. 
Sobre a mesa, requerimento que ser4li,do pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o ,.,guinte 

REQUERIMENTO N" 366, DE 1994 

R~queiro a Vossa Ex0 nos -lermos do art. 13, § 1°, do Regi~ 
mento Interno do Senado Federal, sejam considerados como licen
ça os dias 2, 3, 6, 13 e 16 de ma.io do conente ano, quando estive 
afastado dos trabalhos da Casa, em face dos çompromissos parti
dários no Estado do Tocantins a que tenho a honra de representar 



Junho de 1994 DIA RIO DO CONGRESSO NACIO:-IAL (Scção II) Quinl:.t-ú:ira ~ 267.~ 

nesta Casa. 
Brasília, l 0 dejunho de 1994.- Senador João Rocha. 
O SR. PRESIDENtE (Chagas Rodrigues)- Aprovadc ore

querimento, fica concedida a licença solicitada. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre~ 

tário. __ 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 367, DE 1994 

Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Scnadc Fedcnd 
Nos termos do § 1° do art. 13 do RegimentO- Interno do Se· 

nado Federal, venho requerer a V. Ex0 licença para lratar de assun
tos partidãrios em meu &tado nos dias 2, 6. 7, 13, 27,30 p.p. 

N. Termos 
P. Deferimento 
Brasília, 31 de maio de 1994. - Senador Lucidio Portella. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado ore-

querimento, fica concedida a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 368, DE 1994 

Requeiro seja conside!'ada como licença autorizada nos ter
mos do art 13, § 1°, do Regi<l!ento Interno do Senado Federal, mi
nha ausência de Brasília, no dia 3 de junho de 1994, afunde tra
tar, como Líder do Partido do Mobilização Nacional no Senado 
Federal, de assuntos políticos e adnúnistrativos no Estado de Ser
gipe. 

Sala daS Sessões~ 1°-de junho de- 1994. - Senador Francisco 
Rollemberg. . . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 
requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

~~br~ a mesa, requerimento que será lido pelo Si. 1 o Secre
táriO.-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 369, DE 1994 

Nos termos do Parágrafo 1° do Art. 13. do Regimento Inter
no, requeiro sejan:í considerados coino licença autorizada os dias 
9, 16, 18, 23, 30 de m3io dO corrente ano, por haver pcnnanecido 
no meu Estado, o Paraná, realizando contatos políticos do meu 
partido, o PTB, do qual sou Presidente. 

Aproveito a oportunidade para renovar_ a V. Ex• os protestos 
de elevado apreço e distinta consideraçãO: · · 

Sala das Sessões, 1° de junho de 1994. -·senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aproyadc o 
requerimento, fica concedida a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO 370, DE 1994 

Nos termos do Parágrafo 1~ do Art. 13 do _Regimento Inter
no, requeiro sejam considerados como-licença autorizada o dia 3 
de junho do corrente quando permanecerei no meu Estado, o Para
ná, para acompanhar o Ministro da Fazenda, Embaixador Rubens 
Ricupero, inclusive encontro com as classes empresariais em Curi
tiba. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex a os protestos 

de elevado apreço e distinta c_onsideração. 
Sala das Sessões, 1° de junho de I 994. - -Senador José 

Eduardo. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado ore

-- querimento, fica concedida a licença solicitada. 
Sobre a mesa, ofícios que set.Io lidos pelo Sr. 1° Secretário. 
Saõ lidos os seguintes 

Brasília, 31 de.rnaio,de!994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres _Senadores HYDEKEL FREI
TAS e MOISÉS ABRÃO, como Titular e Suple~t~, re_~pectiva
mente, em substituição aos _Senadores anteriormente Indicados, 
para integrar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre 
a admissibilidade da Medida Provisória n• 505, de 24 de rilaio de 
-1994, que "dispõe sobre a assunção, pela União, de_ crédito do 
Banco do Brasil S.A. junto ã EMBRAER _- ED;J.presa Brasileiro de 
Aeronáutica S.A11• · · 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Epitácio Cafeteira, Líder 
dcPPR. 

Brasília, 31 de maio de 1994 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senãdores JARBAS PASSA
RINHO e LOUREMBERG NUNES ROCHA, como Titular c Su
plente, respectivamente, em substituição aos SenadOres anterior
mente indicados, para integrar a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre_ a admissibilidade da Medida Provisória n° 
506, de 24-de maio dO 1994, que "Altera a lei n• 8.031, de 12 de 
abril de 1990, e dá outras providências''. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Senador Epitácio Cafeteira, Líder 
dcPPF. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas 
as substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Sccre-
tário. 

É lida a seguinte 
Comunico,- nõS termos do art. 39, a do Regimento lnto.!mo, 

que me ausentarei do País no periodo de 7 a 12 de junho do cor
rerite aô.o, quando viajarei para a cidade de Nova Iorque, nos Esta
dos Unidos da América. a fim de proceder a estudos e pesquisas 
relacionados com matérias pertinentes ã Comissão Especial Tem
porária destinada ao estudo do PLC n° 73/94, que "instituiu o Có
digo de Trânsito Brasileiro", para o qual fui designado relator e 
bem assim aos procedimentos referentes à aquiSição de bônus do 
tesouro norte-americano, pelo Governo brasileiro, a que_ me referi 

. no Requerimento de_ InfC?rmações n° 169/94 já aprovado por ..-:sta 
Casa -

Sala das Sessões, I • de junho de 1994. - Senador Gilberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A comunica
ção lida vai à publicação. 

- Na sessão anterior, foram lidos os Requerimentos no& 352 a 
362, de 1994, dos Srs. Senadores Eduardc Suplicy, Raimundo 
Lira, Coutinho Jorge, Lourem:P~rg Nunes Rocha, Lavoisier Maia, 
Alfredo Campos, 1 osé Fogaça, Guilherme Palmeira, Fernando 
Henrique Cardoso, Affonso Ca.ma.rgo e Aureo Mello, solicitando, 
nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, sejam conside-
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radas como licença autorizada suas ausências ocorridas nos perío
dos menciooados. 

PassaMse à votação do Requerl.i:i:J.ento D0 352, de 1994, do 
Senador Eduardo Suplicy. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. --
Em votação o Requerimento n° 353, de 1994, do Senador 

Raimundo Lira. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. ~-
Em votação o Requerimento n° 354, de_I994, do Sen~dor 

Coutinho Jorge. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queitám pel'lílãfi.ecer-sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Reque:rim.ento -n°-355, de 1994, do Senador 

Louremberg Nunes Rocha. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento D0 356, de 1994, do Senador 

Lavoisier Maia. • 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeri1llento n• 357, de 1994, do Senador 

Alfredo Campos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. , 
Em votação o Requerimento n• 358, de 1994, do Senador 

José Fogaça. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requeri111ento n• 359, de 1994, do Senador 

Guilherme Pai1lleira. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento D0 300, de 1994, do Senador 

Fernando Henrique Cardoso. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 361, de 1994, do Senador 

Affonso Carnargo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 362, de 1994, do Senador 

Aureo Mello. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licenças 

solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em..sessão 

anterior, foi lido o Requerimento n• 350, de 1994, do Senador Gil
berto Miranda, solicitando, nos termos do art. 40, § 1 •, a, do Regi
mento Intemo, autorização para desempenhar missão em Nova 

Iorque, Estados Unidos, no período mencionado. 
O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade 

por falta de quorum. A matéria recebeu parecer favorável da Co~ 
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Fica o Senador Gilberto Miranda autorizado a desempenhar 

a referida missão. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

· REQUERJMENTO N' 37l,DE 1994 

Nos termos do art. 13 § _e:_requeiro que sejam consideradas 
corno faltas justificadas os dias 26, 27, 30 e 31 do mês de maio, 
quando estive participando das convenções do meu partido (PPR) 
e do P~B. em Belém do Pará, uma vez que sou candidat.Q ao 
Governo do Estado em coligação com o PMDB. 

Sala das Sessões, 1• de junho de 1994. -Senador Jarbas 
Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado ore
querimento, fiCa concedida a licença solicitada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
(Pausa.) 

S. Exa desiste de fazer uso da palavra. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra como Líder do P:MDB, caso ainda não tenha sido 
usada esta prerrogativa na data de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem V. Ex' a 
palavra, na forma regimental. · 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr*s e Srs. 
Senadores, de manhã. Iii seSSão- de hoje, eu pretendia fazer um re
gistro nesta Casâ. No entanto, o faço agora, ainda com grande 
oportunidade. 

Sr. Presidente, terminou ontem o Congrésso Revisor - que, 
aú.b, não deveria ter começado. O Congresso Revisor fOi um mo
mento atnbulado do Poder Legislativo e no Poder Legislativo. 

Mas quero realçar nesta minha intervenção, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, o trabalho exercido pelo Pre§idente da Casa, Sena
dor Humberto Lucena. Muitas foram as dificuldades vividas por 
esse cidadão paraibano. Muitas vezes foi agredido; naquele afã 
que era desenvolvido então pelos que pretendiam não permitir a 
Revisão Constitucional. 

Sempre discordamos, porque o ponto de vista do Senador 
Humberto Lucena, entendendo que deveria haver Revisão, colidia -
com o meu sentimento e a minha convicção de que não deveria 
haver Revisão, pórqU:e o plebiscito assim não o autorizara. 

Mas é incontestável, Sr. Pr~sidente, a postura digna, a pos
tma ~gnâ..nima, a postura de honTitdez do Senador Humberto Lu
cena. Foi, acima de tudo, um democrata. Ontem, quando encerrou 
os trabalhos da Revisão Constitucional, S. Exa pôs em termos exa
tos aquilo que aconteceu; e teve a mirabolante _inteligência de ser 
_humilde e de reconhecer que, realmente, se houve obstáculos por 
determinados Partidos, pequenos Partidos, a maioria também não 
quis a Revisão. - -

, Com efeito, o Presidente desta Casa, o honrado Senador 
Humberto Lucena, estava deixando passar por sua voz, por sua 
garganta, por seu sentimento, aquilo que preexistira na população 
brasileira, que jamais quisera esse episódio na vida político-institu
cional, notadamente no funcionamento do Poder Legislativo. 
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Sei que o Presidente Humberto Lucena e o Senador Nelson 
Jobim se localizavam numa tese, que, dentro da minha compreen~ 
são de Direito, dentro da minha formaçâq jurídica,_ r,~ão_ po:dia ser 
minha também, nem podia -ser dos principais constitucionalistas do 
Pais. Mas era uma tese. Foi vencedora internamente no Senado e 
na Câmara dos Deputados e, como tal. m.Crecia· todo o. respeito de 
nossa parte. 

Por isso, Sr. Presidente, sempre estive nas votações', set:Ítpre 
estive presente_ a todas as reuniões, sempre votando 11não". O meu 
pejo era tão grande que até para consignar a presença eu ap;:rtava 
o botão 11não", porque tinha medo que um dia fossem conferir isso 
e pensassem que,.de al.brum modo, eu teria djto "s~11 • E-g_1:1~Q gu_e~ 
ria dizer 11sim" em hipótese alguma. Pai-a registJar presença. eu fa
zia questão de marcar também o 11não11

• 

Mas isso está muito longe de criar obstáculos à minha visão 
para a grandeza de um cornpanheiro, a grandeza do ~sidente do 
Senado Federal, Senador Humberto Lucena. NãO sei:quem pudes~ 
se melhor ter dirigido esse trabalbo, pol-que, com uma_ coisa_ rão 
tresloucada, urna coisa ·tão sem fundamentO, uma COisa tão solta no 
ar, somente um homem de muita experiência, de mu_ita_tari.mba, 
poderia levar os trabalhos até onde eles chegaram, com o milagre 
de aprovarem, os Srs. Deputados e os Srs. Senadores, ~eJ~ emen~ 
das, seis modificações na Constituição. O .que siinifiCÍi diZer que, 
daqui para frente, nós terCmos na Coostituição seis 'textoS absolu
tamente anticientíficos, sem legitimidade _pOiUlnto; serão seis tex~ 
tos condenados pela Ciência do DireitO. ·o· que· estOu_ di.Zénd9 _aqui 
os senhores saberão depois através do acoOljianhamento de confe
rências, de aulas, de sem..ioariós c de eStudos· c:iuC sej3.p:1 feitos so
bre o Direito Constitucional Bi"asÍleiro. 

Mas outros, não eu, para criarem obstáculos à Revisão.
porque o meu obstáculo foi o meu voto- insultaram o "Presidente 
do Senado, machucaram o Presidente do Senado, levan~m a voz 
.contra o Presidente do Senado, crhrani.SitUações estranhaS ao Pre
sidente do Senado~ e, no entanto, o Senador Humberto Lucena_ 
saiu de tudo isso incólume, capaz, peJa'SUa experiência, de prolatar 
a decisão fmal de ontem, quando enCerrou- os trabalhos, conside
rando esgotada a Revisão Constitucional. bentrO cia iese vencédO~ 
ra, era o que podia ser feito; dentro da tese vencida, não poderia ter 
havido nem o Congresso Revisor- nem isso poderia ier h~vido._ 

Mas faço o registro, Sr. Presidente Chagas Rodrigues, que. 
neste momento, dirige os nossos trabaJhos, para dizer que o grande 
erro não foi de Nelson Jobim, como muita gente. está pensando. 
Não! O grande erro - _e não sei, nem me interessa saber de quem 
foi o texto inicial- foi o Regimento Interno da ReviSão. Esse-Re
gimento Interno, agora, é de todos que o aprovaram, não apenas de 
quem, num pesadelo institucional, o imaginou. A imaginaçãó des~ 
se Regimento Interno foi a coisa mais estúpida da história do Pat- _ 
lamento brasileiro. Eram os Depu"tados e ·senadores componentes 
de um colegiado. 

A primeira grande providência foi eliminar a participação 
federativa: uma Revisão sem federação. Não tínhamos a federação 
presente ã Revisão, porque nós, Senadores, ao ~vés de votarmos 
no nosso universo, no universo do nosso. Colegiado, nos diluímos 
entre os Srs. Deputados Federais, que, assim, são a grãiidp força 
histórica a ser narrada quanto a esta Revisão. Eles foram tudo, eles 
fizeram tudo, eles resolveram tudo. O Senado não poderia resolver 
nada, humilhado quantitativamente e de modo in~titucional, atra~ 
vés de .um Regimento que - permitam os senhores a franque.ia -
não foi nada inteligente. 

Outro erro tremendo, Sr. Presidente,. outro erro grave f9i 
querer a inexistência de Comissões ou o aproveitalnent6 ôas Co
missões Permanentes das duas Casas. O Relator trabalhou sozi
nho, como se descesse do Olimpo para pairar do lado direito do 

Presidente dos trabalhos, Senador? ">"~berto Lucena. Ali ele podia 
fazer tudo, cop.ceber tudo, imagin.al tuàu, e os 81 Senadores e 503 
Deputados, tirando S., Ex" o_ Deputado Nc.1oon, Jobirp, esses não 
podiam resolver nada .. Suas palavras eram palavras vãs. Os lobis

_.tas valiam mais que qualquer parlamentar. Qualquer lobista que se 
instalasse no Lago Norte ou Lago Sul e que tivesse aqui os tentá
culos de polvo, qualquer lobista acreditava pensa!- melhor que 
qualquer parlamentar e ter uma influf...:.. .. L::. -- ... -1.,r na Casa, nos nos~ 
sos votos e na nossa consciP.o,.:..:._ .que i..IÔ.·· ~;:Út':im. _ -·· 

~ isso, Sr._ :r-residente, não "' -hi~:-:!igc-r:.i.~·-, porque é irreal. 
Iss_o, realmente, não poderia aconkter, por.:1ue, se concordás~
mos, al?riríamos mão de todas as nr-s<:f'!" .rr;;::rr-c..~ativas para dizer
mos: "E verdade, o Nelson Jobim e u.r11 dcl.lS~ 1' E nos ajoelharíamos 
a seus pés. 

Mas não é assim. Trazemo:; <:umprom\.ssos das massas. Te~ 
nho compromissos, que estão em n•Íul, desde quando t!U era meni
no. Pichei muros com ''O petróleo l· no.std' Lute! _com ~ polícia 

. qu_an,do era estu~te do Liceu. Participei &. .movimentos estudan
_ii.s do m-eu velho Liceu do Ceará. Sou jomalista.desde quase meni~ 
no~ Comecei numa redação de jornal, com os meus sonhos libertá
rios, aos 12 anos de idade. Fui advogado dos oprimidos. Fui advo~ 
gado dos que não podiam pagar_advogadqs. Fizjúr:i_._Fiz. açõeS ci~ 
l_e~. P~cipei_Iarga_J;lle:qte dQ Jqdici{uj_a brasileb:o~ Viajei porEs~ 
tados vários, para defender pessoas injus.tiçad.as .. Clleguei aqui 
_cbei9 qe_ cçmpromi_sf)os .. Com;> poderia e_u deixar t~ essa expe
_riência na mão do ilustre e grande companheiro Nelson Jobim, por 
p:1aior que S. Ex• fosse?! Como poderia eu <,lepositar toda a minha 
hiStória nas mãos de um_çidadão, preterindo as minhas pi-ópriás 
mãos, di.mip.uindo Os meus próprios gestos, ~dicando das minhas 
prerrogativas de representante de um dos Estados mais sofridos do 
Brasil, que é o Estado do Ceará.?! 

Não, Sr. Presidente, eu. não podia fazer isSo.-Ronan Tito não 
Podia fazer isso, como representante de Minas- até fingiu que pó~ 
deria fazer, mas nunca fez. Muitos aqui pareciam que iam dobrar
se, como se a espinha dorsal dos Parlamentares não fosse de bron

. ze_: quando vergam, quebram, não voltam mais à imponência ante~ 
tiOt... 

Muito~ fmgir!UU conço.rc;lar co;m a Revisão, e foi esta a 
amarga conclusão do Senador Humberto Lucena ontem. A r:a.zão 
do fracasso da Revisão, dizia ele, foi a utilização de todos os obs
táculos, todas as obstruções pelos Partidos que enumerou, mas, 
principalmente, a ausência das maiorias. Se o pensamento revisio~ 
nista fosse maioria nas duas Casas, não haveria PSB, nem PT. nem 
PDT~ nem partido pequeno; por mais somados que estivessem es
;ses _partidos III,ençrres, p.ão conseguiriam deter a marcha avassala
dora dos gr~des grêmios, como o PMDB, PFL, PSDB, etc. 

Ninguém queria a Revisão. Quem Pensava que queria ou 
mesmo queria temia o·povo lá fora, porque lá fora ninguém a que
ria. Estive. em escolas primárias, particulares e públicas, UJJÍversi
dades, sindicatos, participei de manifestações populares e vi como 
eu era aplaudido quando impug:~lava a Revisão. o_ povo est.ava do 
outro .lado. Não era possível juntar o povo a esta Revisão. 

Sei que houve. uma grande pressão: pressão da grande im
prensa, das elites notadamente; pressão das grandes revistas nacio
nais._ Um pensamento dominante pairava so"f?re esta Casa, a nos 
exigir que fizéssemos essa Revisão Constitucional. Mas eu prefe~ 

~ria, como prefiro, Sr. Presidente, jamais voltar aqui, n,tmca mais 
.me eleger; preferia interromper a minha vida política a ter que ce
der ao pensamento dominante, que passou, ou tentou passar, para 
.M mass~-~déia <;leque a ConstiJ:uição é má, de que a Constitui
ç_ão engessa, de que a Constituição impede. Mas nunca disseram 
que é a corrupção que acaba e que corrói; nunca disseram que a 
malversação das verbas públicas é que destrói a educação. 
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Dizem isso, mas nunca defendem nem a escola pública, 
nem a escola particular; dizem isso, mas permitfrariúiué às.últimas 
virassem empresas comerciais, mera.;m,ente empresas comerciaiS. 
Dizeri:J. isso. nias-·nunca combateram as altas mensalidades, iluDca 
conseguiram debelar-ª sanha meramente comercial do próprio en
sino. E as pessoas ficaram ~eiiCe~cõla, enquanto diZiam que a 
Constituiçãó engessava. _ · 

A Constituição não engessou. Foi sob o império desta 
Constituição que o Presidente Collor- bem ou mal, o futuro dirá
abriu os portos para as importações as mais diversas~ criou a com
petição para a indústria nacional de veículos a1,1tomotores com esta 
Constituição; mas, para eontrolar laboratórios e os altos preços dos 
remédios, ninguém encontrou caminhos, e nin~ém dirá que esta 
Constituição tem mecanismos que impedem que o Governo elabo
re um controle do mercado, notadamente no campo das drogas uti
lizadas para a saú~ bu=a. 

E, ao mesmo tempo, não soubemos combater as drogas, 
mesmo com toda a Constituição a favor, não sOubemos combater 
as drogas quando utilizadas para o mal do hoÍnem., paia:-o mal da 
juventude, para C'OJ:TOer a população brasileira com o vício, com o 
crime e com a contravenção. 

Essa Constituição pernútiu muitos Iililagres, que já acOnte
ceram de 1988 para cá. Agora mesmo, assistin:íos ao maior espetá
culo democrático na pré-estiéii dos candidatos, que litigam entre 
si em busca dos diversos cargo~ eletivos. TOdos estão absoluta
mente livres: não hã restrições a Lula porque ê O:(:)efáiiO; "ilãõ há 
restrições- a Fernando Henrique Cardoso porque, poiventuta,- re
presenta elites; ningfiêin diZ que Brizola não· pode concorrer por
que ê muito antigo, nem a outrem que-iião-pode conC_órter porque 
é muito jovem. EnfJ.ID, não há discriminação de raça, não há discri-
minação social, não há discríminaÇãõ eConômica. _ -

Estamos nos aprestando, exatamente por -esta Constituição, 
Sr. Presidente, para o grande combate que ê eliriililaiinOs a· cOrrup
ção eleitoral. 

Então, é evidente que esta Constituição nãO engessa íiáda. 
Fizeram, também, com que se acreditasse, infantílmente, 

que a emenda constitucional não basta, que reforma con_stitucional 
se faz com Revisão,. quando reforma conStitucional se faz com 
emenda. Revisão erã ·uma exceçãçl que, desta vez, não confmnava 
a regra, porque nO Direito aprendemos que é preciso que haja a ex
ceção para compreendermos a regra. Ou melhor, pelos caitiinbos 
da exceção é que chegamos à regra jurídica, à verdadeira regra jU
ridica. 

Mas essa exceção, não autorizada j)elo povo, não poderia, 
de modo algum, servir de confmriação da pr6pria regra, que ê a 
emenda, porque não poderia se instalar o periodo que esdruxula
mente se instalou, e, como tal, a regra deveria ser considerada 
inepta;· ela poderia ser considerada socia.lmente ineficaz, já que 
não se discute a sua ineficácia dentro dos termás têcnico-jurídicos. 

Sr. Presidente, os homens, muitas vezes, são inaiores· qrie 
tudo. A alma humana é algo de excepcional, quando se verifica a 
alma pela conduta de alguém. E o que vimos, nesses trabalhos da 
Revisão, foi que algumas pessoas foram monumentais, exatamente 
monumentais em suas funções. 

É por isto que estou nesta tribuna, para louvar o caráter, es
sencialmente o caráter' deliciOso componente da personalidade do 
Senador Humberto Lucena. S. Ex'boje está tran:qüi!o, qual se a 
Revisão bouvesse resultado do modo cc)ino S. Ex• esperava. Hoje, 
é um homem tranqüilo, pisando os tapetes desta casa, -oU-piSando 
os caminhos de sua terra. Está absolutamente tranqüilo, porque, na 
missão-que lhe foi entregue, como Presidente do Senado Federal e 
como Presidente do Congresso Nacional, S. -~· se houve com 
competência e humildade. Mesmo quando insultadO, mesri:lo quan-

do teve de ser um homem valente, mesmo quando teve que retru
car de homem para homem, o Presidente_Humberto Lucena foi hu
iriilde e competente, porque não se exacetbou e não levou sua de
fesa aiêm dos limites necessários, como quem legitimamente pro
cede. 

Ouvi, muitas vezes, no plenário, vozeS agressivas se ergue
rem contra o Presidente Humberto Lucena. S. Ex._ rebateu-as exa
tam.ente na medida. E, ontem, quando_ en_ç_eJ)'ava qs tr~alhos, S. 
Ex• teve a derradeira humildade de prorrogar a sessão para que 
nela coubesse a sua voz, porque antes preferira dar a palavra a um 
lider que solicitara o temp:> para as suas expressões, e esse Uder 
u-sana-õS minutos fW.ais que seriam dele, Presidente. Então, S. Ex• 
prorrogou a sessão por mais alguns instantes, para poder, modera
damente, fazer uso da palavra. Quem falou não foi um homem ma
goado, foi um estadista que ac.abava de c~mprir o seu dever._ 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex._ um aparte? 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex', 

Senador Josãphat Marinho. 
· O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Seuador Cid Sabóia de 

Carvalho, em linhas gerais, estou de acordo com as observações 
que V. Ex._ acaba de fazer. Por isso mesmo, não -preciso renovar 
-St.Ias criticas. Quero apenas fazer brev~s: ~créscim,os. Um, no senti
do de que os defensores da Revisão imaginaram que, elaborando 
um regimento drástico, conseguiriam superar as divergências do 
Plenário e vencer as reais tendências da maioria. Foi o primeir-o e 
grave engano. O regimento drástiCO, ao invés de dificultar o uso da 
palavra, perturbou as discussões. Em segundo lugar, a grande lição 
que resta de todo o trabalho da Revisão parlamentar é que as maio
rias conseguem, realmente, fazer prevalecer suas tendências, quan
do não são deyidamente interpretadas pelos que comandam as de-

. ·hõerações. . · · · ·· · 
· O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Agradeço a V. 

Ex• a colocação perfeita que faZ neste_ momento, principalmente 
no que concerne às maiorias. 

Quando a democracia respeita as maiOrias, -não é por ro
mantismo, por simbolismo ou lirismo; é, basicamente, por um con
ceito científico que se faz dessa força. Sem ela, nada existe em de
mocracia. Agradeço demais a V. Ex ... 

Sr. Presidente, permita-me unia palavra fmal. 
O Deputado Nelson Jobim auunciou que não será caudida(9 

à reeleição. Talvez guarde mágoas profundas de todos os epiSó-
dioS registrados neste trágico ano de 1994. · 

No entanto, Sr. Presidente, eu, que sempre dele divergi n'es
ses trabalhos, quero renovar a S. Ex• todo o meu respeito e tqda a 
:minha admiração. Não sou daqueles que, quando discorda.rb., fa
zem do detentor da tese adversa o verdadeiro diabo ou o grande 
inimigo. Não. Sempre reconheço que a mente-humana tantO se di
versifica, de acordo com a linha do conhecimento, que.-grandes 
discordâncias podem levar exatamente a notáveis soluçõés. 

-A grande solução que aconteceu foi não se c~ a Re
visão Constitucional, nos termos de verdadeiros atentados, cuja 
elaboração era patente e pública, através das grandes publicações 
nacionais e através do grande número de emendas que pudemos 
verificar. 

O Deputado Nelson Jobim é um dos maiores valores destas 
duas Casas; é um homem digno, acima de tudo; e pudemos verifi
car a grandeza de seu comportamento quando, em outras facetas, 
teve a coragem cívica de contrariar a grande onda lá fora, uma 
onda punitiva e, às vezes, inconsciente, sangl.iúiá.rià e qUase~ sem
pre mal pensada, uma onda que nãq permitiria, de modo algum, a 
defesa de acusados. 

Vi o Deputado Nelson Jobim comportar-se com raro brilho, 
lanto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu-
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tados como no plenário daquela Casa. Çhegou. a comover a mim, 
nuitas vezes discordante da sua tese então expendida, mas chegou 

a comover a mim pela sua coragem cívica, distanciando-se de 
qualquer cobrança em termos eleitorais. 

Quem duvidará da competência desse cidadão? Não, nãO 
serei eu que irei erguer nenhuma dúvida; muito pelo contrário, 
acho que a sua escolha pacifica e homogênea para Relator dos tra
balhos de Revisão se deveu exatamente ao seu inquestionável ta
lento. 

Cometeu alguns erros, é indiscutível! Não os houvesse co
metido, talvez a tese adversa, revisionista, tivesse logr3do êXito. 

Cometeu o erro, por exemplo, de fazer um Direito Compa
rado para o trabalho do Poder Legislativo, quando o Poder Legis
lativo só tem uma fonte: o seu povo. Não pode ter os outros povos, 
através de outras legislações, que aqui nos orientassem e nos des
viassem da verdadeira fonte .do Direito: a lnotal, os costumes, o 
comportamento popular, a realidade social, os fatos sociaiS locali
zados aqui, na nossa sociedade. S. Ex• equivocou-se quanto a isso, 
quando, com o seu computador, comparou Constituições para que, · 
com esses dados, pudêssemos guiar algumas modificaÇões da nos
sa. 

Quando atendêssemos a esse Direito Constitucional Com
parado, estaríamos nos desviando das diversidades populacionais 
brasileiras, das diversidades culturais e das contradições enormes 
das diversas Regiões do País, no que concerne ao peiisainento das 
gentes. 

Mas S. Ex• foi notável! Nõtável comO Conhecedor de Direi
to, notável pela sua paciência, pela sua altivez. Houvessem dado a 
S. Ex_• um melhor Regimento, em que os Companheiros não esma
gassem e que não trouxessem os oceanos para nos sepata:tâas Me
sas que realizaram os trabalhos, talvez S. Ex• houvesse brilhado 
como nunca e alcançasse tod_os os seus ideais de precioso Jurista 
que, de há muito, o é no conhecimento da Nação brasileira. 

Encerro, portanto, Sr. Presidente, dizendo que vim à tribuna 
do Senado Federal render homenagem a Humberto Lucena e a 
Nelson Jobim, por razões sobradas, porque devemos saber que das 
discordâncias não devem nascer injustiças e, sini; ci respeito pela 
linha de pensamento de cada pessoa. 

Muitas vezes, alguém aprende Direíto lenào em italiano; 
outros aprendem Direito lendo em alemão; outros lêem do próprio 
povo. Há muitas leituras a se fazer para uma formação jriridica. A 
minha, desgraçadamente, não coincidiu com o pensamento do De
putado Nelson Jobim, nesta hora dramática para a Nação. 

Mas louvo a mim mesmo, nesta hora, por haver conseguido, 
através da minha experiência de homem público, através da minha 
experiência de advogado, através da minha experiência de profes
sor, e por haver Deus permitido que estivesse sempre eu posicio
nado ao lado das categorias sociais sofridas do meu País. 

E assim continuarei. Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Antonio Mariz -Jarbas PaSsarinho- José Samey. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Por falta de 

quorum qualificado, em plenário, deixa de ser realizada a Oi'dem 
do Dia na sessão de hoje. 

São os seguintes os itens que tiveram sua apreciação adiada 

-1-

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 42, de 1993 (n' 247/93 na Câmara dos 

Deputados). que aprova o aro· que· renoVa a c_oncessão 
outorgada à Rário Alvorada do Sertão Lt.d . para explo
rar serviço de radiodifusão" sonora- em ool . rr.édia na ci
dade de São João do Piauí, Estado do Piau1, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à CoinisSão de Edu
cação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 

29 pronunciamento: pela regularidade dos atos e 
procedimentos coocernentes à proposição. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia D.os termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 43, de 1993 (n' 249/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que _renova_a, permissão 
outorgada à Telev'i.São Verdes Mares Uda. para explorar 

-·serviço de radiodifusão sOnora em freqUência modulada 
na Cidade de Recife, Estado de Pematilbuco, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa
checo; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Mara
nhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VTII, do Regimento Interno) 

Votação. em turno úniCo, do -Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de ra· 
diodifusão sonora em freqllência modulade na cidade de 
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo~ 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substinii
ção à Comissão de Educação: 

1' pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan. 
do, favorável ao projeto; 

28 pronunciamento: Relator. Senador Áureo 
Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 4S DE !993 

-(Incluído em Ordem do Dia nos termos do_ 
~ art. 375, VTII, do Regimento Interno)~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo ~ii• 45, de ~1993 (n' 253/93, na Câmara dos 
Deputados), que -aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Râdio Capinzal Ltde, para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda nlédia na Cidade de Ca-
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pinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

1• pronunciamento: Relator. Senador Amir Lan
do, favorável ao projeto; -

zo pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes ã. proposição. 

-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 
(Incluido em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, vm. do Regimento ln temo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade L_tda._para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência iri.odulada na 
cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, , em substituição 
à Comissão de Educação: 

1• pronunciamento: Relator. Senador Álvaro Pa
checo, favorável aó projeto; 

2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con.- . 
cementes à proposição. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em tUhio únic-o~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio Jomal do Bmil Ltd<!-, parta explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

P=eres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello, em substituição à Comissão de Edu
cação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto~ 

zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e 
procedimentos concernentes à proposição. 

-7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de mdiodifu
são sonora em freqüência modulada _na Çi@,de de Osó
rio, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

- iõ Pl-onunciamentõ: Relator: Senador Amir Lan
do, favorável ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Ney Mara
nhão, pela regularidade dos atos e· procedimentos con
cernentes à proposição. 

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 -~ 

(Incluído em Ordem do Dia, _nos termos do 
art. 375, Vlll, do RegiiDenio Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de·Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato qui ienOva a concessão 
outorgada à Rãdio Grande Lago Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade 
de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Mara-
--- nhão; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Affonso 
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
con~ementes à proposição. 

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
~ art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, eni-tumo único. do Projeto de ·neCreto 
Legislativo D0 55, de 1993 (0° 267/93, na Câm~~dos 
Deputados), que aprova o ato que retiova a concessão 

. _outorgada à Paquetã Empreendimentos Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Ci
dade de Floriano, Estad_o do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-10-

l'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos t.enl;J.o:,: do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em tomo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7, de 1994(n°308/93, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a Outorga deferida 
à Rádio Cultura de Timbó Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Tllllhó, Estado de Santa Catarina, tendo 

PareCer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Fllho, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Intemo) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Cfunara dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Ci
dade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu -Carneiro, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno lÍilico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms 
exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Ham
burgo, Estado do Rio Grande ~ Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador João Fran
ça, favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Fi
lho, pela regularidade dos atos e procedimentos concer
nentes à proposição. 

-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do :Óia nos ierinos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11. de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüêncii-modulada na 
Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro; erii sUbstituiçãO à Comissão 
de Educação. 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Cfunara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação OJ!tural Cruzeiro do Sul para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Re
lator: Senador Meira Filho, em substituiçãO à Comissão 
de Educação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 
procedimentos coo.cementes à proposição. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia Dós-termOs do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) L •• 

Votação, em turno único, do Projetó-&;'Íiecreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252'93, ~~!1a d5"' 
Deputados), que aprova o_ ato _que renova_~~:'~ __ essao 
outorgada ã Rádio Araguaia Ltda., para explorar_íii:rviço 
de radiodifusão sonora em onda média riil ti<láde de 
Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em PlenW\1; Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituiçãO-ál:Ofuissão 
de Educação. 

-16-. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, b\3 19'94 

(Incluído em Ordem do Dia, nOs termos dO 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Cfunara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a C:OO.cessão 
outorgada à TV Tocantins Ltda ,para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na.-cidade 
de Anãpolis, Estado de Goiás, tendo 

Pare<:er favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substiW.ição à Comissão 
de Educação. 

-17-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(IncluídO em Ordem do Dia nos termos do ~- .. 
art. 375, Vlll, do RegimentO Interno) 

Votação, em turno único, do ProjetO-de Decreto 
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmlifa dos 
DePutados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação de Ensino Superior do Vale do SlljjôC8.l para 
execUtar serviço-de radiodifusão sODOra em-freqiíência 
modulada, coni fms exclusivamente educativos, na cida
de de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, -t~do 

Parecer favorável1 proferido em Plenário. ~~lator: 
Senador Lucídio Portela, em substituição à O:>n:lffião de 
Educação. 

-18--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 58, DE 19"93 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do · 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga peri:nissão ao 
Sistema RB de Comunicação Ltda., para explorar servi-

- ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
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Cidade de ltumbiara, Estado de Goiás. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - São os se
guintes os itens cuja apreciãção é sobrcstada nos iérmos do artigo 
375, VIll, do Regimento Interno: · 

-19-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 34,,PE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, b, cio Regimento Interno)·-

Votação, em tuino único, do PrÇ>jetO de Lei_ da 
Cãmaxa n' 34, de .1994 (n' 2.535/92, na CàSa de ori
gem), que dispõe sobre o exercício da profissão de De-
senhista, tendo -----~---~ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator 
Senador Áureo Mello, em substitUiÇão- à Comissão de 
Assuntos Sociais. 

' ' 
-20-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO .. 
PROJETO DE LEI DA "CÂMARA N" 62, :DE 1990 

(Incluído em Ordem do Diã rios termos do 
art. 3'da Resolução n' I 10, de 1923) 

"\ioÚ!Çã~. e~~ tÜIDO ~ple~OW; d.~ sUbstitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmâr~ n' 62, de 1990 
(n° 3.516/89, na-casa de origem)~ qile d.Çfme crime ói'ga
nizado e dispõe sobre meios especia.fs 'de- investigação e 
prova nos inquétítõS--eprocessos que sobre ele versem, 
tendo 

Pareceres 

-sob n' 432, de 1994, da Comissão Diretora, ofe
recendo a redação do vencido; e 

- de PlenáriO, em substituição:~ Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), 
Relator: Senador_ Amir Lando, favoráVel as emendas n°s 
1 e 3, na fornia ·ae sub_emendas que apresenta; pela rejei
ção da D0 2; e apresentando, ainda, as emendas rfs 4_e_S. 

-21-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 6IT, pE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos terinos:dQ 
art. 3' da Resolução n' 110, de 1993) . 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 60, de 1993 (n' L020/91, na Casa de ori
gem), que isenta aposentados do pagamento da taxa de 
pesca, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Regínaldo Duarte, em substituição à Comissão 
de Assuntos Sociais. 

-22-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 66, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos term~ do 

art. 3' da Resolução n' 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto ~ Lei da 

Cãmaxa n' 66, de 1993 (n' 3.277192, na Casa de ori
gem),_ q!Je dispõe sobre o preço de comercialização da 
gasolina de aviaç~o. tendo 

Pareceres favoráveis 

- da Comissão de Assuntos Econômicos, sob n° 
107, de 1994, favorável;-

- de Plenário, Relator: Senador Áureo Mell_o, em 
substituiÇãO à Comissão de Serviços de Infra-Estrutu
ra, favorável com emenda que apresenta. 

-23-

PRÔJETODE LEI DA CÂMARA N"4; DE 1994-

(Incluído em Ordem do Dia riOs teimeS dO 
art. 3' da Resoluçãon' 1!0, de 1993) 

Votação, em turno únfcõ, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 4, de 1994 (n' 1.026/91, na Casa de origem), 
que regulamenta o disJX>sto no§ 2° do art. 176 da Cons
tituiÇão Federal e altera dispoSitiVOs -do Decreto-Lei no 
227, de 28 de fevereiro·de 1%7- Código de_Mineração, 
adaptando-o às normas coD.stituCiOilaiS- vigelltes, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Drujo Pereira, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

-24-

PROJETO DE LElDO SENADO 
N• 27, DE 1291- COMPLEMENTAR 

(Incluído em Ordem do Dill:DOS termos dCI
art. 3' da Resoluçãon' 110, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei do 
Senado n° 27, ·de 1991 -Complementar, de autoria do 
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o §3° do 
art. 192 da Constituição Federal. que dispõe sobre a co:.. 
brança de juros reais máximos, e dá outras providências, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
~-Senador Ney Maranhão, em substituiÇão à Comissão de 

Assuntos Econômicos. 

-25-

PROJETO DE LEl DO SENADO N" 160, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos teririos -do 
arL 3' da Resolução n' I 10, de 1993) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 160, de 1993, de autoria do Senador Álvaro 
Pacheco, que dispõe sobre a distribuição de processos a 
juízes designados para os Tribunais Eleitorais, tendo 

Pare_cer proferido em Plenário, Relator: Senador 
Esperidião Amin, eril substituição à" Comissão de Cons· 
tituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do 
Substitutivo que apresenta. 

-26-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 230, DE 1993. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 3' da Resolução n' 110, de 1993) 
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Votaçãi:Çeiii turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 230; de 1993 (n' 1.701/91, na Casa de ori
gem), que cria a Estação Ecológica da Dha do Medo, na 
ilha de mesmo nome, Município de Itap3.rica; tendo 

Parecer sob D0 143, de 1994, da Comissão 

-de Assuntos Sociais, favorável. com as Emen
das den's I a3-CAS. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, leio com muita 
alegria as notíciaS dos jornais nestes últimos dias a respeito do de
sempenho muito favorável dos preços do café no mefcado interna
cional. Esse preços superam as expectativas mais 9timistas que to
dos nós podetiamos ter há um ano e meio. quandó eu. na qualida
de de representante desta Casa no Ministério no Governo do Presi
dente Itamar Franco, assumi a dificil responsabilidade de coman
dar a política da cafeicultura nacional. 

Só para que meus nobres pares tenham uma idéia precisa do 
que ocorreu nesse intervalo de tempo, do fim de 1992, quando as
sumi o Ministério da Indústria, do Comércio e do TuriSmo, em re
lação aos dias de hoje, a saca de caf~ praticamente quadruplicou 
de valor. 

De acordo com as agências inferiia.ciónáiS~- cujo-nõticiãtio é 
reproduzido nos jornais diários brasileiros, os preços futuros de 
café arábica na Bolsa de Nova Y ork estão sendo cotados para ju
lho à base de 128,05 cE!ritaVós de dólar por libra peso. Isso signifi
ca uma alta de 12;35 centavos, ou seja, -de 10,7%. Para setembro, a 
cotação é de 118,15 centavos por libra, representando um ganho 
de 5,35%. Para maiO~ â. libra peso está sendo cotada, na mesma 
Bolsa, a 128,00 centaVos de dólar, com 12,50 centavos de alta. Na 
Bolsa de Londres, o café i'Obusta está sendo vendido a 2.052,00 
dólares a tonelada, representando uma alta de 95 dólares, ou seja, 
de4.85%. 

No final de 1992, a saca de café- eStava sendo vendida no 
mercado internacional a uma média de 40 dólares. Tal preço não 
era suficiente sequer para remunerar 6 prOdutor. Hoje, um ano e· 
meio depois, o mercado externo está pagando de 140 a 15Q dólares 
a saca, valor que não pode ser considerado um recorde histórico, 
mas já-e mais do que suficiente para remunerar prodUtores, expor
tadores e outros elos da corrente de produção de café nos países 
que exportam o produto, entre os quais o Brasil ainda ocupa um 
lugar de destaque. 

Esse preços evOluíram satisfãtõrillmCitte--griLÇãs a Uma Séiie 
de fatores favoráveis, entre os quais os analistas internaciOnais 
destacam a redução -dos estoques. Os americanos, líderes dos paí
ses consumidores, calculam seus próprios estoques em 6 milhões e 
722- mil sacas, o que significa uma queda de 481 mil sacas, de 
acordo com a Green Coffee Association. 

· Eu gostaria de registrar este fato notável para dar os para
béns' à cafeicultura brasileira, por ter conseguido superar uma de 
suas fases mais difíCéis,'que resultou na perda de mais de'lbilhão 
de _cafe~s. abandonados por causa dos preços vis -do produto no 
mercado, e no desemprego decorrente desse abandono de cerca de 
2 milhões de trabalhadores, na agricultura, na indústria e no co
mércio do produto. 

Peço também vênia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para 
lembrar que não_ incorri em equívoco quando identifiquei no ex
cesso de oferta do produto nos estoques de produtores e consumi

_: .dares o principal motivo para o aviltamento do preço~ OJ.eguei a 
· propor, à época, a incineração _dos ex. cesso de estoqUes para conse-

guir equilibrar novamente o mercado. Tal medida, considerada ra
dical por muita gente do setor, não foi necessária, graças a Deus. 

· Ainda assim, as altas cotações do café, icgistradas hoje no 
noticiário, não podem ser erroneamente explicadas por fatores 
aleatórios comO a sorte ou circnnstâncias climáticas. Ao contrário, 
elas resultam de uma política adotada conscientemente pelos pai
ses produtores, com a liderança: -do Brasil, para tirar das mãos dos 
consumidores a manipulação unilateral do mercado, estratégia que 
terminou por causar grandes problemas sociais nos países produto
res. 

Estes se reuniram aqui, em Brasília, no ano passado para 
fundar a Associação dos Países Produtores de Café e pronlover um 
plano de retenção de parte do café eXportado para que as cotações 
nas Bolsas voltassem a atingir níveis realistas, n;:lo tão altos como 
nos tempos de escassez., mas também não tão baixos domo resulta
do do excesso de oferta. Não foi tão fácil como poderia parecer à 
primeira vista. Ao contrário, ;:r;,uitos espcdalistas prevírain o malo
gro tanto da associação quanto do plano de retenção. 

Tenho a honra de ter sido o primeiro preSidente desta Asso
ciação-, a APPC, cujo comando deixei este ano por não mais ocu
par o Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, não sen
do mais, portanto, responsável pela política do setor. De volta a 
esta Casa, venho a ~sta insigne tribuna, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, congratular-me com o homem que me substitui no MJCf, 
nosso ilustre colega Elcio Alvares, e com o Embaixador Rubens 

-Barbosa, que representa, dignamente, o Brasil em Londres e tam
bém preside a APPC. 

Pois tenlio certeza que nas mãos desses brasileiros, o café 
continuará tendo remunerado justa para recompensar o árduo tra
balho dos produtores, embora a cotação do produto no mercado 
não deva ating4' patamares exagerados, pois isso certamente pode
ria provocar novo desequilíbrio na oferta e demanda, resultando 
mais uma vez na depressão dos preços por causa do excesso da 
produção .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 
discurso). - Sr. Presidente, SJ!'s e Srs. Senadores, o Brasil atraves
sará, nos próximos dias, a fase fmal da implementação de mais um 
plano econômiOO. Analogamente aos planos anteriOrmente experi
mentados, este_~m o objetivo precípuo de estancar o processo in
flacionário quê: ·vem minando as forças dos agentes produtivos da 
economia brasileira. 

De fato, a persistência de índices elevados de aumento de 
preços é o maior entrave à retomada do crescimento econômico 
pelo nosso País._ A instabilidade institucional que a inflitção tem 
provocado, levando o Governo a diversas formas de intervenção
- quase sempre desastrosa- no mercado, toma o investimento no 
Brasil um empreendimento de alto risco para o capitalista nacional 
ou e5:trangeiro. A cada novo plano, o recurso a tablitas, confiscos, 
embargos e outros tipos de interferência do Governo sobre contra
tos fmnados entre partes privadas intranqüiliza e desmotivá O em
presaria-do, que nunca sabe o que o espera na próxima esquina. 

Ora, Srs: Senadores, os investimentós dependem de expectati
vas reais de ganho; sem estabilidade económica, ninguém-aposta no 
fulllro de qualquer empreendimento produtivo. Sem investimentos, 
não se pode ler qualquer esperança de aumento na produção, de me
lhoria nos salários e nas condições de vida do povo, nem de progresso 
tecnológico e científico próprio. Se não formos capazes de reverter 
esse quadro de abatimento generalizado dos ânimos capitalistas, se 
não pudermos fazer de nossa economia um sistema de regras flxas e 
coofláveis, jamais alcançaremos para nosso Pals a posição que fue 
cabe, por suas dimensões e riqueza natural, no cOO certo das naÇões. 
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Por isso é que o plano ecotiômico elaborado pela equipe do 
ex~Ministro Fernando HenriqUe Cardoso é merecedor de nosso 
apoio. Trata~se de um conjunto consistente de medidas para a cor
reção do desequihôrio orçamentário, aliado a uma ação efetiva so~ 
bre a inflação inerciai- aquela que se realimenta das acelerações 
passadas do nível dos_ preços. E o mais ,importante: Pela primeira 
vez. um plano de controle da inflação é- proposto num processo de 
diálogo com a sociedade, através do Congresso Nacional e dos 
meios de comunicação, sem as interferências autoritárias sobre os 
negócios privados, que tão negativamente marcaram os outros pia~ 
nos. O respeito às regras do jOgo do mercado, sen:i medidas causa~ 
doras de tumulto na classe empresarial, já é um grande mérito des
se novo plano. No entanto, algumas sombras ainda parecem pairar 
sobre seu futuro, a indicar a necessidade de atenção para certos ris
cos de volta da inflação após a ãdoção da nova moeda. 

6 insucesso das tentativaS recentes de cootrole da inflação, 
desde o Plano Cruzado, encena lições que precisamos levar em conta, 
ao asseslamlos nova cn1zada contra o Uragão. Sobre ess_as lições do 
passado, é oportuno marcarmos a diferença entre duas maneiras de in
terpretar-se a utilidade da experiÇncia. llustrando a primeira dessas vi
sões. disse o escritor Pedro Nava, uma vez, que a experiência "é um 
automóvel com os faróis voltados para trás, em noite escura". É ver
dade, com efeitO, que as situações humanas apresentam-se sempre no
vas: a célebre linha 1\rfaginot, }X)l' exemplo, que se acreditava capaz de 
conter o ímpeto dos exércitos de Hitler, teria sido uma defesa eficien
tíssima, se coostnúda para a Primeira Guerra Mundial. A predição re~ 
troativa, vicio dos que se limitam a esperar a repetição da História. é 
aquele lado negativo e mecânico, a que o memorialista ril.ineii'o quis 
se referir, da aplicação da experiência; - -_ 

Não devemos contudo, sob o argumento - ainda que ver
dadeiro - da eterna novidade das circunstâncias históricas, des
prezar o ensinamento da experiência, sob o risco de incidirmos, 
reiterada e bisonhamente, nos mesmos erros. Precisamos saber que 
a oportunidade, perdida em seu momento, perdida está para sem
pre; mas é também necessário estarmos atentos-as novas-oportuni
dades, que estão aí para DãO Serem desperdiçadas. No ensejo de 
uma nova tentativa de controle da inflação, essaS noções têm capi
tal importância. 

Um dos equívocos de planos anteriores, e que está por se 
repetir, é a manutenção de alguns- mecanismoS âe_ jndexação da 
economia após a instihiiçãó do novo padrão"InOnetáriO. A indexa
ção, Srs. Senadores, existe somente porque a inflação elevada tor
nava impraticáveis quaisquer contratos ãe rUédio e loD.go prazo. 
Ela foi criada. à maneira de um m.arcapasso artificial, para permitir 
a sobrevivência, numa atmosfera envenenada pela inflação, de 
uma atividade econômiCajá debilitada em seus pulmões. !vlanter a 
indexação no novo contexto é a maior demcnstração que o Gover
no pode dar, ao povo e aos empresários, da sua própria falta de 
confiança no sucesso de seu plano ecooômiCo, _ 

Essa impressão de desconfiança fica ainda mais reforçada 
se o Governo resolve, precisamente, manter a indexação para suas 
receitas. E isso é o que se depreende da afumação de Gustavo 
Franco, Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, de 
que a fórmula de cãlculo dâ Unidade Fiscal de ReferênCia- UFIR 
será alterada a partir do dia primeiro de julho, para expurgar-se o 
resíduo inflacicnário e e_vitar-se, desse modo, a_contaminação da 
nova moeda- o Real. 

Ora, Sr. Presidente, refOIIDU!ar o cálculo da UF!R, pelo menos 
no meu entendimento, sigrü.fica obviamente que ela deverá ser manti
da como unidade para pagamento de tnbutos, tendo seu valor variável 
em reais. Mas, mantida IX'l' que, numa ecooomia que se projeta sem 
inflação? Eis o que eu gostaria de entender. Será que o GOverno espera 
fazê-la traduzir a inflação em reais? Nesse caso absurdo, a que ootros 

índices econômicos ela estaria atrelada? O fato é que, independen
_tel):!ent~ de qual seja o seu método de cálculo, sua manutenção re
prcsehta um grave indício- de assimetria nas relações entre Gover~ 
no e sociedade. Se todãs as troças entre agentes econômicos priva
dos estiverem desip.dexadas, e também as obrigações do Governo 
para com os indivíduos e. as empresas, ao mesmo tempo em que 
todos os débitos fiscais permanecerem indexados, o uso dessas re
gras diferentes para devedores e credores acabará por contaminar 
toda a economia e jogar fX'I' terra riiais um plario econôm.ico. 

Sr. Presidente, para t:eferendar, com _a opinião _extemada por 
um técnico, essa Itlinha preocupação, cito aqui-o ck,IX)imento, presta~ 
do ao diário O Estado de S. Paulo, do ex-Ministro da Fazenda, Maíl
son da N6brega,. em que este revelou sua inquietação com a possibili
dade que: apontei. A seu ver, a UFIR deveria ficar congelada, a exem
plo do que ocorrerá com o câmbio, as tarifas píblicas e os ccntratos. 
Caso contrário, alerta o ex-ministro, "os agentes econômicos irão fa
talmente buscar a UFIR como indexador". 

Ous_o mesmo ir mais longe, Sn, e S~. Senadores. Para que 
congelar a UFIR? Por que não extingui-la pura e simplesmente? 
Se o- Governo tem a certeza de que vamos, de fato, passar a ter 
uma unidade monetária estável, por que não fazer as cobranças tri
butárias diretam.ente na moeda corrente do País? Não conheço na
ção desenvolvida cujos cidadãos precisem fazer uso, para a liqUi
dação_~ seu~ débitos tributários, de outra un_idade_ que não aquela 
denominada nas cédulas e nas moedas que carregam no bolso to~ 
dos os dias, com a qual pagam o ônibus, o supermercado, o jorna

_leiro, etc., ~. a moeda legal de curso do país, cujo nome, sím
bolos e heróis traz estampados nas faces de suas e~pécies. 

A indexação; S:i-.-P!Csidente, faz-me recordar um dos episó
dios da imortal película de Walt Disney, na qual os desenhos-ani
mados_ sé junta.tn à mtísica sinfônica para produzir uma das de
monstrações mais extraordinárias da capacidade humana para a 
produção de significado e beleza por meio da arte._ Trata-se daque
la historinha do "Aprendiz de feitiÚiro". a que acompanhava o be
líssimo Moto Perpétuo de Paganini. Enfeitiçar uma vassoura para 
levar água, continuamente, de um poço distante para o reservatório 
do patrão é fácil. Difícil é encontrar a maneira de interromper o 
truque e fazê-la parar, quando sua ação passa a ser deletéria. 

Nossa economia, Srs. Senadores1 está agora como o escritó
rio do Mago, alagada de IIIQeda sem valor. De nada adianta <!renar 
a água, se a vassoura continuar a ttazér mais e mais baldes do 

_poço. Precisamos dar ft.m a todas_as formas de indexação, se qui
sermos ter uma economia realmente saneada. O Governo precisa 
ser coerente, agindo de acordo com a certeza, que procura incutir 
no povo, da futura estabilidade do Real. O repetido uso de slogans 
do tipo de ''tem que dar certo" só convence os muito ingênuos, que 
não se apercebem de já haver assistido a esse filme. As ações e os 
exemplos é que precisam falar alto, daqui para o futuro. 

Não vamos mais repetir os erros de aprendizes de feiticeiro 
dos planos econômicos anteri~. N'"ao JXX)emos mais tentar inventar 
a roda, até porque só a temos consegnido produzir quadrada. O co
nhecimento adquirido no fiacasso das últimas tentativas de cooter a 
inflação deveria orientar nossos ecoo_omisias na hora_de planejar qual
quernovoataque ao dragão devorador da renda do povo. 

Era o que eu tinha a~. Sr. Piesidente._ 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não M mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes 
convocando sessão extraordinária da Casa a realizar-se às 16 h 35 
~. com a segu:i:Ílte 

ORDEM DO DIA 
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1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 60, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
60, de 1993 (n• 1.020/91, na Casa de origem), que isenta 
aposentados do pagamento da taxa de pesca, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Reginaldo Duarte, em substituição à Comissão de Assuntos 
Sociais. 

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 66, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
66, de 1993 (n• 3.277/92, na Casa de origem),' que dispõe sobre o 
preço de comercialização da gasolina de aviação, tendo 

Pareceres favoráveis 
- da Comissão de Assuntos Econômicos; sob n• I 07, de 

1994, favorável; 
- de Plenário, Relator: Senador Áureo Mello, em 

substituição à Comissão de Serviços de lnfra-Estrutura, 
favorável, com emenda que apresenta. 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 230, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
230, de 1993 (n• 1.701/91, na Casa de origem), que cria a 
Estação Ecológica da Ilha do Medo, na ilha de mesmo nome, 
Município de ltaparlca, tendo · 

Parecer sob n• 143, de 1994, da Comissão • 
- de Assuntos Sociais, favorável, com as emendas de n•s l 

a3-CAS. 

4 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 160, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 
160, de 1993, de autoria do Senador Álvaro Pacheco, que dispõe 
sobre a distribuição de processos a juízes designados para os 
Tribunais Eleitorais, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Rel'ator: Senador 
Esperidião Amin, em substituição à Comissão de Constituíçlo, 
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo que 
apresenta. -

Quinta-feira 2 26SJ 



2684 Quínta-fcir"a 2 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1994 

O SR. PRESIDENTE (OJagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessã.o. (Levanta-se a sessão às 16h07min) 

Ata da 51 a Sessão, em 1° de junho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- ·. 
Presidência do Sr. Lucídio Portel/a 

ÀS 16 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Amir Lando - An
tonio Mariz - Aureo Mello - OJagas Rodrigues - Cid Sabóia de 
Carvalho - Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro -_ Epitácio Cafeteira 
- Esperidião Amin - Francisco Rollemberg - Gilberto Miranda -
Guilherme Palmeira - Henrique Almeida -·Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram S.araiva - lrapuan 
Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Rocha -.tonas Pinl;teiro
Jônice Tristão- Josaphat Marinho- José Eduardo;- José Fogaça
José Sarney- Júlio Campos- Lucídio Portella- Maguo Bacelar
Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauricio Corrêa 
- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés AbrãO - Ney- Mara
nhão - Odacir Soares .,. Onofre Quinan - Pedro Siruon - Ronaldo 
Aragão- Ronan Tito- Teotônio Vilela Filho- V a1mir Campelo -
Wilson Martin!. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella):- A lista_de pre
sença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob_a proteção de Deus, iniciamos nosSOs_trabalhos. 
O Sr. 1° Secretá:i"iO prOCederá à leitura da_ çqmunicação en

viada à Mesa. 

É lida a seguint~ 

COMUNICAÇÃO 

Comunico, nos termos do arl 39, a do Regimento Interno, 
que me ausentarei do País _n,_q __ dia 6 de junho çlo c_qrrente ano, 
quando viajarei para a cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos 
da América, a fim de proceder a estudos e pesquisas relacionados 
com matérias pertinentes à Comissão Especial Temporária destina
da ao estudo do PLC n° 7_3/94, que "institui o Código de Trânsito 
Brasileiro", para o qual fui designado relator e ~m assim aos pro
cedimentos referentes à aquisição de bônus do tes_ourp .n,Qrte-ame
ricano, pelo Governo brasileiro. a que me referi llõ Requerimento 
de Informações n° 169/94 jã aprovado por esta Casa. 

Sala em Sessões. 1 • de junho de 1994. --Senador Gilberto 
:Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella)- A Comnnicaçãó 
lida vai à publicação. 

rio. 
Sobre a mesa, comunicado que será lido pelo Sr. 1° Secretá-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 372, DE 1994 

Nos ternos do disposto no § 1° do art. 13 do Regiruento In
terno, reque1r..., seja considerado como licença autorizada os dias 9, 
13, 16, 19, 26, 27, 30 e 31 de maio do corrente ano quando estive 
afastado dos trabalhos da Casa, exercendo atiVidade política no 
Estado de Alagoas. 

Sala das Sessões, I 0 de junho de 199A. -Senador Divaldo 
Suruagy. -

O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella)- Aprovado ore-

querimento, fica concedida a licença solicitada. 
Sobre a mesa, ~u~riment~ q~e ~fá li~o pelo Sr. 1 o Secre

tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 373, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Interno do Sena

do Federal, solicito que· sejam consideradas licenças autorizadas as 
minhas ausências nos dias 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13. 16, 19, 23, 24, 27, e 
30 do corrente, quando não compareci ao plenário, em razão da 
cootdenação de assuntos partidários no ·meu Estado. 

Sala das Sessão, 31 de maio de. i994. -Senador Hydekel 
Freitas. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Aprovado ore
querio:i.ento, fica coD.Ceâida a licença ·soliCitada. 
- Sobre a mesa, -~uerimimto que ·será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 374,DE 1994 

O Senador que este subscreve, nos termos do art. 13,§ l 0 do 
Regimento, requer a V. Ex• se digne abonar os dias 2, 3, 6, 9, 10, 
13, 16, 17, 23, 24, 27, 30 e 31 do mês de maio, por estar ausente 
tratando de assuntos partidários, na condição de Presidente Regio
nal do Pl'v!DB -'BA. 

Neste termos. 
Pede deferimento. 
Sala das Sessões, 1° de junho de 1994. - Senador Ruy Ba

celar. _ 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) - Aprovado o re

querimento. fica coilcedida a licença Solicitada. 
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1"' Secre-

tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 375, DE 1994 

Senhor PreSidente, 
Requeiro nos terriios regirrientais, que seja éoDSíderado 

como licença autorizada meu não-comparecimento ãi('Ses-sões 
comj,reendidas nos períodos de 2 a 6, de 11 a 19 e de 26 a '31 do 
mês de maio último, bem como o dia 1° de junho, em furição de 
cumprimento de diversos compromissos político-partidáriOs em 
meu Estado do Acre. 

Sala das Sessões,_ 1 o de junho de 1994. - Senador Aluízio 
Bezerra. - ---- - o ~-

O SR. P!lliSIDENTE (Lucídio Portela) - Aprovado o re-
querimento, fica concedida a licença solicitada. -
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 °Becre-
tãrio. 
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É lido-e-aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 376, DE 1994 

Requeiro, nos teimes do art. 13, § 1°, do Regimento Inter
no, sejam consideradas como licença autorizada !llinba ausência 
dos trabalhos da Casa nos dias 2, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 
25, 26, 27 e 30 de maio pretérito, quando estive percorrendc- diver
s_os municípios do Estado de Alagoas em missão partidária. 

Sala das Sessões, 1° de junho de- 1994. - Senador TCotônio 
Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) - Aprovado o re
querimento, fica concedida a ficença solicitada. 

Sobre a mesa, requ_e~ento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 377, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam consideradas como licença autorizada 
minhas ausências nos dias ó, 13, 23, 24, 27 e 3.0 de maio do cor
rente ano, tendo cm vista encontrar-me tratando de assuntos de in
teresses do Estado e do PFL, com relação à Convenção Regional. 

Sala das Sessões, 1° de junho de 1994. - Senador Odacir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Aprovado ore
querimento, fica concedida a licença solicitada_. 

Sobre a m~-~· requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
táriO~ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 378, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos do art. 13. § 1 o do Regimento Interno, 

que seja considerado como licença autorizada os dias 13, 16, 23, 
24, 25, 26, 27 e 30 do corrente mês, por estar tratando de assuntos 
partidários no meu Estado. 

Neste termo. 
Pede deferimento: 
Sala das Sessões, 31 de maio de 1994. - Senador Wilson 

Martins. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Aprovado ore

querimento, fica concedida a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo_ Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 379, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13 § 1° do Regiment(?.Intemo 
do Senado Federal, seja considerada como licença autorizada a mi
nha ausência dos trabalhos da Casa, nos dias 6, 13, 23, 27 e 30 de 
maio do corrente ano, ocasião em que estava em visita ao entOrno 
de Brasilia. 

Sala das Sessões, 1 o de junho de 1994. - Senador Marnrí
cio Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Aprovado ore
querimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
cretário. - ---

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 379-A, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1 o do Regimento Interno, 
sejam corisiderados licença autorizada os dias 2, 9, 17,27 e 30 do 
mês de maio do ano em curso, em que estive ausente dos trabalhos 
da Casa atendendo a assuntos político-partidários em meu Estado, 
Espírito Santo~ 

Sala das Sessões, ! 0 de junho de 1994.- Senador João Cal-
mon. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Aprovado ore
querimento, concedida a licença Solicitada. 

Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 380,DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, no-s tetmos do art. 3"36, alínea b, do 

Regimento ln temo; para o Oficio no S/49, de 1994. . 
Sala das ,Sessões, 1° de jubho de 1994. -SeD.adores Jonas 

Pinheiro - Mauro Benevides - Magno Bacelar - Mário Covas 
-Marco MaciCI. 

REQUERIMENTO N" 381, DE 1994 

Requereinos urgência, nos teimos do art. 336, b, do Regi
mento Interno. para o Projeto de Lei da Câmara n° 16 de 1994 (n° 
2248/91, na Cã~a-de origem), _que regulamenta o art. 236 da Cons
tituiÇão Federal, dispondo sobre serviços notariais_ e de registro. 

Sala das S.essões, I • de junho. dé 1994. - Senadores Magno 
Bacelar - Mauro Benevides - Marco Maciel - Jonas Pinheiro 
- Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Os requerimen
tos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem do Dia, 
na forma do disposto no art. 3_40, inciso ll, do Regimento Interno. 

Esgotado o tempo-destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 
Votação, em turno único, -do Projeto __ de Lei da Câmara 

n° 60, de 1993 (n' 1.020/91, na Casa de origem), que isenta apo
sentados do pagamento da taxa de pesca, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Reginaldo Du~e,._ em substituição à Comissão de Assuntos So
ciais. 

A discussão da matéria foi ericerrada em sessão de 18 de 
maio último. 

Em votação o projeto, em tumo único. 
Os Srs. "Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) . 
Aprovado. 
A matéria vãi à-Sançãõ. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 60, DE 1993 

(N" 1.020/91, na Casa de origem) 

IseD.ta aposentados do pagamento da taxa de pes-
c a. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. 1° As pessoas aposentadas, a qualquer título, ficari:l 

isentas do pagamento de taxa para obtenção de licença para o-
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exercício da pesca amadorista, em todo o território nacional. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 2: 

Votação, em tmno único, do Projeto de Lei da 
Cãmara n° 66, de 1993 (n° 3.TI7/92, na Casa de od
gem), que dispõe sobre o preço de comercialização da 
gasolina de aviaçãO, lci::J.do pareceres favoráveis 

- da ComiSSão' de ASsuntos Econômicos, sob o 
n° 107, de 1994, favorável; - . 

-de Plenário, Relator: Senador Áureo Mello. em 
substituição à Comissão de Serviços de Infra-Estrutu
ra. favorável, com emenda que apresenta. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária-de. 
20 de abril último. . . 

S~re a mesa, requerimento que será liá.o pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 382, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento Interno, a 
retirada da Emenda n° 1, de minha autoria, ofe:reci~a ao Projeto de 
Lei da Câmara n° 66, de 199·3~ . . . 

Sala das Sessões 1 o de junho de 1994. Á'II"e? Melo, 
O SR. PRESIDENTE (Lncidio Portella) ., Em votação o 

requerimento. ~ . _ 
OS Srs. senadores quê 0 aprovãm queiram permanecer sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
A emenda será arquivada. 
O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella) :-Em votação o 

projeto, em turno único. . _ 
Os Srs. Senadores QUe o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte O projeto a provado: · 

PROJETO IlE LEI DA CÂMARA N' 66, DE 1993 

(N" 3.277/92, n. caia de octgemY · 

Dispõe sobre o preço de comercialização da 
gaosolina de aviação -· · 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1° Fica proibi clã a comercialização de gasolina de avia

ção, por preço à vista superiOr ao da gasolina automotiva, para 
venda ao consumidor, no mesmo município, acrescida de 10% 
(dez por cento). · 

Art. 2° A transgressão do estabelecido _po art. 1° constitui 
crime, sujeitando-se o infrator à pena de deteiÍção-de um a seis me
ses e multa não inferior a Ci$!0.000.000,00 (dez.mi!liões de cru
zeiros), acrescido de remuneração correspondente à Taxa Referen
cial (TR), de que trata o art. 1° da Lei n°, 8.177, de 10 de março de 
1991, acumulada até o mês de pagamento. 

Art. 3° A gasOlina de aviação, _por suas çaracterísticas de 
utilização, é considerada conio um insumo básiCo para o desenvol
vimento económico. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data_ de sua publicação, 
devendo o Poder Executivo regulamentá-la no prazo máximo de 
noventa dias. -

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 3: 

Votação, em turno único; do Projeto de Lei da 
Cllmara n° 230, de 1993 (n° 1.701!91, na Casa de od
gem), que criú Estação ECológica da llba do Medo, na 
ilha de mesmo nome, Município de Itaparkã, tendo 

Parecer sob n° 143, de 1994, da Comissão 

- de Assuntos Sociais, favorável, com as emen-
das de n°s 1 a 3-CAS. . . . 

A discussão da matéria foi encerrada em sessão extraordiná
ria de boje. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas, em turno 
'Único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer-sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. _ _ _ 

-- J3 o-seguinte o prÕjet~ ap~v~o: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 230, DE 1993 

(N" 1.701191, na Casa de origem) 

Cria a Estação Ecológica da llha do Medo, na 
ilha do mesmo ~ome, Município de Jtaparica. 

__ Q,ÇQngcesso Nacional -'~~reta: _ _ . 
Art. 1° Ficacrfada a Estação Ecológica da llha_do Medo, na 

ilha de mesmo nome, localizada no in_ierior da Baía de Todos os 
Santos, Municípios de ltaparica: Estado da Bahia, com Coordena
das Geográficas de 12"51 '30" de Latitude Sul e 38°42'30" de Lon
gitude Oeste, extensão iproximada de 6oo metros, em sua parte 
sempre emersa, ao longo do eixo Sudeste-Noroeste, em direção à 
foz do rio Paraguaçu, e largura aproximada de 200 metros, totali
zarido'Cercade 120.000metros quadrados. 

Art. 2° Integra também a Estação Ecológica da llba do 
Medo o seu entorno, até o limite oa iS:óbata de 5m. 

_ Art. 3° A Estação Ecológica da llha do Medo _tem por obje
tivo: 

I- a proteção integral dos ecossisteinas e_ ciOs recursos natu
rais florísticos, faunísticoS e geo-oceaD.Ográficos da unidade, bem 
como daqueles organismos que, em determinado momento do seu 
ciclo de vida. dependem da preservação da ilha para sua sobrevi
vência; 

de; 

n-a preservação dos valores cênicos _e históricos-cUlturais; 
- m- a visitação pú_blica e o turismO ecológico COfl!rOlados; 

N - a conscientização e educação ambiental da comunida-

V-:- Q_desenvolvimento da pesquisa científica básica e apli
cada, tendo em vista o aproveitamento sustentado dos recursos na
turais da região. 

Art. 4°- A Estação Ecológica da llba do Medo disp6rã de 
um plano de manejo, elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiep.te e .4os Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, em api
culação com os órgãos ambientais esta.Quais e municiPais, ':iótegra
nes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, e com 
as comunidades locais, no prazo de 180 dias a contar da data da 
publicação desta lei. 

§ 1° O Plano de Manejo estabelecerá ozoneamento da uni-
dade. 

§ 2° 90% (noventa por cento), ou mais, da Estação Ecológi
ca da lha do Medo, conforme dispuser o zoneamento, será destina
da, em caráter permanente, à proteção integral da biota. 

§ 3° Na área restante poderá ser antoiizada a realização de 
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pesquisas ecológicas que venham a acarretar modificações no am
biente natural. 

§ 4° As pesquisas científicas e outras atividades realizadas 
na unidade levarão sempre em conta conta a neceSsidade de não 
colocar em risco a sobrevivência das espêcies ali existentes. 

Art. s• A administração e fiscalização da Estação Ecológica 
da llha do Medo serão exei'cidas pelo órgão competente, na foma 
disposa pela legislação específica. 

Art. 6° A Estação Ecológica da llba do Medo não poderá ser 
reduzida nem utilizada para fms diversos daqueles para os quais 
foi criada. 

Art. 7' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ARt. go Revogam-se aS disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Passa-se à vota-

ção,emglobo,dasEmendasden0s_l_a3. _ -~=- ___ _ 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) ~ 

Aprovadas. 
A matéria vai à Comissão Diretorapara a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 4: 

Votação, em turno· único, do Projeto 5Je Lei do 
Senado n• 160, de 1993,-de autoria do Senador Álvaro 
Pacheco, que dispõe sobre a distribuição de processos a 
juízes designados para os Tribunais Eleitorais, tendo 

Parecer proferido em plenário, Relator: Senador 
&peridião Amin,'_ em substituição à Comissão de- Cons .. 
tituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do 
Substitutivo que apresenta. --

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária de 
18 de maio último. 

tário. 

Em votação o projeto, em turno úníco. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 383, DE 1993 

Nos termos do art. 300, inciso :xm, dq J~egirtlentp ~temo, 
requeiro preferência para o Substitutivo de Plen~o of&ecido ao 
Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1993, a frm de que seja apre-
ciado antes do Projeto. _ _ _ _ _ _ 

Sala das Sessões, 1° de junho de 1994. - Senador Francisco 
Rollemberg. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portclla) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permai:IeCer Sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o substitutivo. em turno úniCo. 
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. ~ 
Aprovado o substitutivo, fica prejUdicado _o projeto. 
A matéria vai à Comissão DiretOra, a fim de ser redigido o 

vencido para o turno suplementar. 

É o seguinte o substitutivo aprovado: 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 
DO SENADO N" 160, DE 1993 

Dispõe sobre a distribuição de processos a ma
gistrados designados para os Tribunais Eleitorais e 

· É lida a seguinte 

PARECER N"156, DE 1994 
(Da Comissão Diretor.l)-

Redação final das Emendas do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n• 230, de 1993 (n• 1.701, de 
1991, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal das Emen
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 230, de 1991 (n• 
1.701, de 1991, na Casa de origem), que cria a Estação Ecológica 
da llha do Medo, na ilha do mesmo nome, Município de Itaparica. 

Sala de Reuniões da Comissão. _l • de junho de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella - Relator -
Nabor Júnior - Júnia Marise 

ANEXO AO PARECER N• 156, DE 1994 

Redação das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 230, 9-e 1993 (n" 1. 701191, na 
Casa de origem), que cria a Estação Ecológica da 
Dba do Medo, na ilha do mesmo nome, Município de 
Itaparica. 
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EMENDA N" I 
(Corresponde a Emenda n' I - CAS) 

Dê-se a seguinte reda,ção _ao art. 1° do Projeto~-. 

"Art. 1 o Fica áPoder Executivo autOrizado _a criar 
a Estação Ecológica da Ilha do M~do. na ilha do mesmo 
nome, localizada no inte:rior da Baía de Todos os Santos, 
Município de Tt:aparica, Estado da B_ab.ia, _cçm coordena
das geogrãficas ·de T2'5!'30" de Latitude Sul e 
38'42'30" de Longitude Oeste, extensão· aproximada de 
600 metros, em sua parte sempre emersa. ao -longo de 
eixo Sudeste-Nor~te, em d~ção à foz do rio Paragua
çu, e largura aproximãda de 20Qm,ett_o~._tcitalizando cer-
cade 120.000metrôs"'quadrados." - -

EMENDAN"2 
(Corresponde à Emenda n• 2 - CAS) 

Dê-se a seguinte reclação ao art. 2° do Proj~tO:-

4' SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA 49' LEGISLATURA 

SESSÃO ORDINÁRIA 

Em 3 de junho de 1994 
(Sexta-feira) 

Às9 horas 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 42, DE 1993 

(I..Ciuld& em Ordem do Di• DOS termos do art. 375, vm, do 
. lteiimeato Interno) 

Art. 2' Integra também a Estação Ecológiéa da 
llba do Medo o seu entorno, até o lírpi_tç__.,_~ área demar- Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
ca<lapelos segnintes pontos de coordenadas geogrãficas: Legislativo n• 42, de 1993 (n• 247/93 na Câmara dos Deputa?os), 
l2°50~36''S e 3.8°43'06''W, l2°5l'0611S e 38°41' 12''W, que aprava o ato que renova a conces$.ilo outorgada à RADIO 
12'52'06"S e 38' 42'00"W~ -· J2'5!':l6"S e ALVORADA DO SEf(l'ÃO LTDA. partJ explorar serviço de 
38" 43 • 50' '.W.' • radiodifusãp sonora em ondã média na cidade de São João do 

EMENDA N" 3 Piau~ Estado do Piau~ tendo · 
(Corresponde à Emenda n• 3 - CAS) 

Dê-se a seguinte redação ao art. '4° do Projeto 

"Art. 4° A Estaçãc Ecológica da Ilba do Medo 
disporá de um plano de manejo, áser elaborado de acor-
do com a legislação específica. :-- : -

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O parecer vai à 
publicação. 

Sobre a mesa. requerimento de dispensa de publicação de 
redação fmal, que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o·segninte 

REQUERIMENTO N' 384 DE 1994 

Nos termos do art. __ 32_1 do Regimento ln tem_ o, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e_ VOtação, da reda
ção fma! das emendas ao PLC n• 230 de I 993. 

Sala das Sessões, 1° de junho de -1994._ - SeJl_~or Fr~:tncisco 
Rollemberg. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) '-Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiran:l permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apredáção 

da redação fmaL 
Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a·discussãó. 
Em votação.· 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram ~OC8r sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. . 
Aprovada a redação fma!, o projeto volta à.Câmara doi De-

putados. .. . . . ..•. ·~ ·. ... .. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais ha

vendo_ a _tratar, a Presidência vai encerrar os ttabalho_s~ designando 
oara a sessão ordináriã. de sexta-feira, às 9b, a seguinte 

Pareceres, proferidos em Plenãrio, Relator:Senaclor Áureo 
MeliO. e-in sUbstituiçãO à ComissãO de Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
--,--.. 2• pronundamentô: pela regularidade dos .. tos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

.'2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1993 

(locluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
· Regimento Interno) 

___ "\lQtaç_ã9, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 43, de 1993 (n• 249/93 na cãffia!a dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outoi'g(j.c/a à 
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA. para explorar serviço de 
·rãdloâijúsão sonora em freqüência mod~lada na C~cjade de 
Recife, Estado de Pernambuco. tendo · ~ -

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissaii de Educaçl!o: 

- • t• pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco; 
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernen.tes à 
proposiçl!o. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE l993 

(lnch,IÍdo .em Ordem do Dia nos termos do art. 375. V Iii, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a· permissão da RADIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de rad(odifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Graruie do Sul, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, em substitUição à 
Comissão de Educaçlo: 

-. t• pronunciamento: Relator: Senador · Amir Lan4o, 
favorável ao projeto; · · 

- z• pronunciamento: Relator: Senador Ãureo Mello~ 
pela regularidade dos· atos e procedimentos concernentes à 
proposição .. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VUI, do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253193, na Camara dos Deputados), 
que aprova o ato que ~enpva a conces~Qo 'outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviçO de radiodifosdo sonora 
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa 
CÇatarina, tendo 

Pareceres. Proferidos em Plenário, em _substitUição à 
Comissão de EducaÇão; -

- 1° pronunciamento: Relator: ·senador Arriii -Land.O, 
favorável ao projeto; · - ' 

~ r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade • dos atos e procediinçntos concernentes à 
proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação? em turno único, d~ Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248193, na Camara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a penníssão outorgada à RÁDlO 
FRATERNIDADE L TOA para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia modulada na cidade de Araras, EStado de 
São Páulo, tendo 

. . Parecer, proferida· em Plenário, , em substituição à 
ComisS.lo de Educaçlo: 

- t• pronunciamento:. Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

, ,- 2• pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro, 
pel& regularidade dos atos c proccdirricntos- concernentes à 
pro~si~ · · · 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TlVll N' 48, DE 1993 

(Indufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

. .-Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que áÍJrova o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de rGdiodifosãii 
sonorâ 'em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro., tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comissão dC-Educaçio: 

- t• pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2• pronunci&mento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos ·concernentes à proposiç!o. 

7 
PROJI!;TO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia nos terqwos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprava o ato que renova a permissão da RÁDIO LFTORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
freqUência mod.ula4a na Cidade: de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educoçlo. 

- I 0 pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Máranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N' 52, DE 1993 

(Inclurdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento ln temo) 

Votação; em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 52, de 1993 (n' 246193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renava a concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodljúsão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos cm Plenário, em 
substituição à Coinlssao de Educaçlo: 

- t• prouuneúlmetlto; Relator. SenadorNey Maranhão; 
- 2• proaunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pel~ regularidade · dos atos e procedimentos 
concernentes à proposiÇão. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993 

([nduído em Ordem do Dia pos termos do art. 375, VIII; do 
Regimento Interno) 

Votação? -em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55, de 1993 (n' 267193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUET Á 
EMI'REENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
rãdúxlifúsdo sOnora em onda média na C{iiade de- Floria/ia, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário? Relator. Senador 
Ney Maranhão, eni substituição à Comissão de Educaçio. 
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lO 
PROJETO OE DECRETO _LEGISLA TIVQ ~·-7, OE 1994 ----- . 
(Incluído em Ordem do Di• DOI termos do art. J7S. VIII, do 

Regimento Interno) 

VotaçiO, em rumo único, do Projeto de ~ 
Legislativo n" 7, de 199"4-(ng 30819~, na.Clmant dos Dcpu~os), 
que apruva o alo que r-enava a outorga deferida _à, RA_DTO 
CULJT.lRA DE TIMBÓ LTDA., para c.p/t)l'ar _ serviço ~ 
rodiodifusdo sonortJ em onda midia na cttkuú ~ Timbó, _ 5-!tado 
de Santa C4tarina, tendo 

Parecer favonivel. proferido em PlcnáriG, Rela!Or: S~r 
Meira Filho, em subs.t1'tuiç!o à Comiss.lo !lo Educaç.lca. ~ 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGIS_L_,U[V_o N•-9, DE l994_ 

(lnduldo em Ordem do Dia nos termot do art. J75, viu. do 
Regimento Interno) 

Votaç!o, cm rurrt_o_ linico, do Projeto de Otcci<to 
Legislativo n° 9, de 1994 (n" 30119), na Cãmara~os peputados). 
que aprova o ato que r-enova a co_ncessdo outorgada à RA."DlO E 
rv TAPAJÓS LTDA, para explor-ar Sehlfço de radtodfjüsho- rk 
soM e imagens (relevi:rdo) na Cidade de Santarém. Estado do 
Pará. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Oirt:eu Carneiro, em substituição à Comissaq de l;du~;Ãçlo. 

1% 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 10, DE 1994 

(IDclaido t111 Onlftll do Dia not termot do art. 375, VIR; dct 
Recime•to IDteno) 

VotaÇio. em rumo úniço, do Projeto de; Decreto 
Legislativo n" lO, de 1994 (n" 297/93, na C4mara dos Deputados). 
que aprova o aJo qw outm-ga pvmiullo à FUNDAÇÃO Pe. -
URBANO THIESEN para e«cukU serviço rk rvdiodifiu/Jo 
SOIIOI'tJ _ Cln fiwlíllncia moduJaJa. COM _fiM e:Ja:[USivtl!Mnk 

edwxmvM. 1t11 Cidatic de Nuvo Hamburgo. &todo do /õp Gl'tJNk 
doS~ tendo _ 
P~ favorivcis. proferidos . em Plenãrio~· cm 

_..., • Comisdo do Edacaçlo. · 
~ t• pro~~•IICill••'* Relator: Senador Joio França,. 

favortvel ao projeto; 

~ z- pronunci•mento: Relator: Senadc;~r Meira FilhÓ, pela 
regularidade dos atos e proccdimentQs concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO L.E~t:S_LAT_IVO N"' 11, DE_ 1~4 

(loclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 37!. VlU, do 
Reaimento Iaterao) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 11, de 1994 (n" 26S/93, na camua..dos _Deputados), 
que aprova o alo gue ~nova a ~rmi.rsdo outorg~_ à S.A. 
RADIO VERDES MARES, pani Upiorar $~rvlço d. rad.iódifusdo 
sonora e"' _fr-eqiUnt:ia modulada na Cldtuk tk Fortaleza, Estado 

1 do Ceará. ~~ . 
' Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: SCntldor 

Dirceu Camciro, cm :SUbSiltulç!õ 6. Comisslo de Ed•caçlo. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .N-)l,. DE 1994 

(lnclafdo na OrdHI do Dfa ... tenaa. de art. 375. VIII.- de 
RctidMidD .. tenao) 

V otaçAo. em turno único. do Projeto de 'Occreto 
Lcgislodvo ~ 12.do 1994( .. 319/93, naco..- doo DcpuUidos~ 
que: apN1IIQ o aJo ~ 0111orga pn'1ffissho à FUNDA.ÇÃtY 
ClJLTURAL CRUZEIRO DO SUL pa1'iJ ~ u~ de 
radlodifus~ sontJM em fnqiUitCia moduloda na ~ cW 
SO#'Oeaba, E.rtadodc S4o PaulCT, tenda 

Parccc:rt:S" f'Moori.vct.. proferidos em Pler*io. Relator. 
Senador Mcira Filbo, em substituiçlo à ComissiQ de Ed~~a.~o: 

• \
0 pronunc-iamento: tâvoráve! ao projeto: 

• zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e 
procedimentos concernentes à proposíç:!o. 

IS 
PROJETO DE DECRETO LEGISLAHVO ~: 18, DE 1994 

(lncluidG em Ordem do Dia n~s t~rmos do art. 37!, VIII, do 
Regimento Interno) 

~ ~ _ _ Votação cm turno único, do• Projeto de_ Decreto 
Legislativo n~ 18. de 1994. (n" ·i:s.2!93, o a Câmara· dos Depu~dos), 
que: aprova 0 ato que renova a concessão outorgada à R.AD[O 
ARAGUAIALTDA- para explorar serviço de radiodifusão son.ora 
cm onda média na Cidade de AragUaína, Estado do Tocantms. 

tendo 
Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 

Carlos Patrocínio, em substituição à Co~!~sAo cte Educaçlo. 

16 
PROJETO DE DECRETO LEÇI$LATIVO N"' 19, DE 1994 

(lac"lládo .. -ord~ ele Dia, 1101 twao. do art. 375. VIII. do 
.......... Ia-) 

VotaÇio. cm turno-- únicO; dÕ Projeto de Decreto 
Legi!lstivo n" 19, de 1994 (li" 254/93, na C4mara dos Deputados). 
que llpiOYa ~ Gôio que n:nova a conces.W:. out~ à TV 
TOCANTINS LIDA. pua explorãr "serviço de nul!odlfusao de 
sOns e imagens (televisao) na Cidade de Anápolis, Estado de 
GOiãs.. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patr!)Cjnio, em substiruiç~. à C~mi~são de Educaçlo. 

17 
PROJETO "DE DECRETO LEGISLATIVO N"' U, DE 1994 

(lncluldo em Ordem do Dia not termos do art. 375, VIII. do 
- . . • RqimeDtÔ tat~~) 

· Votaçâo., em turno único,- do PI"Ojcto de Decreto 
Legislativo n" 24, de t994 (n" 323193. oa Câmara dos Deputados). 
que aprowz o ato que ouzorga pe~_issdo à FUNDAÇÀO DE 

- ENSINO Sl/PERIOR DO VALE DO_SAPUCAi para_ u!cutat" 
serviço r;k radlodifiatJo sonoro em.fnqSincia modulada, com fins 
Uclwívimwnt~ iufuca/ivos, na i:fiiadtt tk Powo Al~gtY. Estado t:k 
MinaJ CieraJ.r; téndÓ .. 

Pareetr favoráVel, proferido em Plenário. Re111lor: Senador 
Lucidio Portela, em substituiçiO à Cotnis.slo de Educaçlo. 

IS 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 58, DE 1!193 

(IDdllido Hl ~ do Da, DOI teraor1 do art. 375., vm. de 
R>CI-Ia-) 

Discusslo, ·ém turno único,- do Projeto de -Dccrl:to 
Lqislativo li"-SR; de IW3 (n" 316'93, na CAmaradas Deputados). 
que aprova o· ato que outorga ~ ao SISTEMA RB DE 
COMUNICAÇÃO L 'IDA., pora explonr servi,. do <B<fiodifluOO 
sonora em freqüi!ncia modulada na l.laade de ltumbiara., .Estado 
de Goiás. (Dependendo de parecer da Comissão de E~ll.ea.~O:) 

19 . 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 34. DE 1994 

(Em regime de urgfnci .. ao• termos do art. 3)6. "b''• do 
Regimento lutemo) · 

Votaçilo~ em rumo único, do Projeto de Lei da C!riiãra n" 
34, de 1994 (n" 2.S3SI92, na Casa de origem}, que dis~ sobr. 0 
exucú::1o da p,.ojúsdo tk !kunhi.Jta, tendo - -

Parecer favorãvel,. pi-aferido em Plenário, Relator ~ador 
Áureo Mello, cm substituiÇIO à Comisslo de Assuotot s-Oclab. 
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O SR.PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Estã encerrada a 
sessão. 

(Levanta-s'e a sessão às 17hl2min) 

ATA DA 39" SESSÃO, EM 9 DE MAIO DE 1994 
(Publicada no DCN (Seçã() TI); de l0-5~94) -

Retificação 

Na página n° 2l20, 2° coluna, na leitura do Requerimento n° 
302, de 1994, -

Onde se lê: 

REQUERIMENTO N' 302, DE 1994 

.•. os dias 4, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 22, e'26 de abril da 
!994, ... 

Leia-se: 

REQUERIMENTO N' 302, DE 1994 

... os dias 4, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 22, 25 e 26 de abril de 
!994,... ----- - - -

ATO DO PRESIDENTE 
N' 219, DE 1994 

O Presidente do Sénado Federal, no uso de sua competência 
regimental e regulamentar, em cooformi~Qe_ cp~ a del~gação que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diietora n° 2, -de 4 de abril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do PicX:esso n° PD-
000155/94-2, resolve apõsentar, voluntariamente, o servidor NA
BOR SAlTO, Analista de Informática Legislativa, Nível ÍII, Pa
drão 45, do Quadro de Pessoal do Centro de lnforrnãtica e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, nos termos 
do artigo 40, iri.ciso ID , alínea c. da ConstitUiÇão-da República Fe
derativa do Brasil, combinado com os artigos 62, 07-; 100, 186, in
ciso III; alinea c, e 244 da Lei n• 8.112, de 11-12-90; com o artigo 
5° da Lei n° 8.162, de SM!-91, bem assim com as vantagens do Ato 
n' 6, de 1992, do Presidente do Conselho de Supervisão do Proda
sen e das Resoluções n"s 59/91 e 51/93 do Senado Federal, com 
proventos proporcioriais-ao teri:tpo de servii;ô,"càrrCspondente à ra
zão de 30/35'(trinta, trinta e cinco avos)- do sCU vericimeD.to, Obser
vado o disposto no artigo 37, inciso XL da Constituiçãó-Fedeial. 

Senado Federal, 31 de maio de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N" 220, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência 
regimental e regulamentar, em conformidade.com a delegação que 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 4 de óbril 
de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo no- PD-
000203/94-7, resolve aposentar, voluntariamente,_ a servidora 
ANA MEDEIROS BESSA, Analista de Inforrnãtica Legislativa, . 
Nível m: Padrão 43, do Quadro de Pessoal do Centro de Informã
tica e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, 
nos termos do artigo 40, inciso m , alínea a, da Constituição da 
RepúbliCa Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67, 
!00, 1g6, inciso m, alinea a, .192, inciso n, e 244 da Lei n• 8.1!2, 
de 11-12-90, c-om o artigo 5' da Lei n• 8.162, de 8-1-91, bem as
simc-om_as vantagenS do Ato n° 6, de 1992, do Presidente do Con- . 
selho de Supervisão do Prodasen e das Resoluções D0 S 59/91 e 
51/93 do Senado Federal, cqm proventos integrais ao tempo de 
serviço; correspondente à razão de 30/30 (trinta, trinta avos) do 

seu vencimento, observado o disp ~ _'1~ artigo 37, inciso XI, da 
ConstitUição Federal. 

Senado Federal, 31 de maio de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 221, DE 94 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regu!ame,ntar, em confo .. ~idade com a delegação de 
competência que lhe foi c-.. o..urgada t"l0 ,A._ to (ia Comissão Diretora 

--no 2. de 4 de abril de 1973, e tendo \'U, ,..-:.;.:~a ::>qUe consta-dO P!oM 
cesson° 0106194Ml, resolve aposenta· -.,,:;-I~'!H.ariamente, CARLOS 
ANTONIO BORGES, matrícula 10" f., r-r.};ali~ta de Indústria Gráfi
ca Legislativa, Nível ill. Classe EsJ><· d. Padrão V/S30, do Qua
dro de Pessoal do Centro Gráfico d· ;- ;;_,_,,,__.--;(_,Federal - CEGRAF, 
nos termos do artigo 40, inciso ill. à.Hnea a, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, comt-inl!r.io c.om o artigo 186, inciM 
som, alinea a, da Lei n•n• 8.112, de 11 dezembro de 1990, e arts. 
1°, da Re.solução-SF n° 59, de 1991, e 36, incisos I e ill, § 4°, da 
Resolução-SFn' 5!, de 1993. · -

Senado Federal, 31 de maio de 1994.- Humberto Lucena, 
Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 39, DE 1992 

Publicado no DOU de 12-2-92, Seção IT, e ·repu
blicado no DOU de 2M4M92, Seção n, que aposentou a 
servidora_ Beatriz Dpriiillgos Pereira (Processo PD~iiõ-
000820mc 1 ). · 

APOSTILA 
__ Fica alterado o fundamento legal a que se refere o presente 

ato, para incluir a Resolução n• 51, de 1993, do Senado Federal, e 
excluir a vantagem constante da Decisão da Egrégia Coiníssão DiM 

· retora do Senado Federal, adotada em sua 14•. Reunião Ordinária, 
realizada em 27-11-85 (Processo PD-n' 1010/85-9) e a Resolução 
n• 87, de 1989, do Senado Federal. 

Senado Federal, 30 de maio de 1994. - S~dor Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 381, DE 1992 

Publicado no_ DCN de_ 8-10·92, seç~o U, que aposentou o 
servidor Donato Martins Boaz (Processo PD/n° 000373/92-3). 

APOSTILA 

Fica alterado o fundamento legal a que se refere o presente 
Ato, para incluir o artigo 62 da Lei n° 8.112, de 1990, a Resolução 
1)0 51, de 1993, do Senado Federal, o Ato n• 6, de 1992, alterado 
pelo Ato -no 8, de 1992, ambos do Presidente do Conselho de SuM 
pervisão do Prodasen, e excluir o artigo 192, inciso II, da Lei n° 
8.112, de 1990, a vantagem constante da Decisão da Egrégia Co
missão Diretora âo Senado Federal, adotada em sua 14a. Reunião 
Ordinária, realizada em 27-11-85 (Processo PD/n'1010/85-9) e a 
Resoluçãon• 87, de 1989, do Senado Federal. 

Senado Federal, 30 de maio· de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N' 119, DE 1994 (0 ) 

O Presídente do Senado Federal, no uso da sua ~ompetência 
regimental e regulamentar, de conf~dade 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 Pro· 
cesso n° 003.090/94-9, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor LUCAS DOS SANTOS, Técnico Legislativo, Área de Insta-
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lações, Equipamentos, Ocupação e Am.bientação de Espaço Físico 
e Serviços Gerais, Nível ll, P<idrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, nos tennos do art. 4D, inciso m. alínea a, da 
Constituição da República Federati~a do Brasil, coinbinado com 
os arts. 186, inciso m. allnea a, 193; e 67. da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim c,om 95 ar!s, 34, § 2:', e 37, da Res0lução (SF) n° 
42, de 1993. com proventos. integrais, ,observado _o_ disposto no arL 
37. inciso XI~ da Constituição Federal. _ 1 

Senado Federal, 16 de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente 

(*) Republicado por .haver saído com inco~ão no ocN ii. de: 1~-3-94. 

ATO DO PRESIDEÍ'('l)<; 1'<'120, DE .1?94 (*) 

Quadro de Pessoal do Senado Federal , nos termos do art. 40, inci
so m, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinado Com os artS. · 186, inciso III. alínea a. 67, e 250, da Lei 
n° 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34 § 2°, e 37; da Reso
lução (SF) n° 42, de 1993, com provento& iritegrais, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Con&tituição Federal 

· Senado Federal,_16 de março de 1994.- Senador Humber-
to Lucena, Presidente. - ' • · ' 

... _. __,.,_., ~--><, ~- • -"-"-' ~"~" 

(*) Republicado por haver saído com_incqrreçio no DCN n. de: 13-3:94. 

ATO DO PRESIDEN'J;'E N" .12~ ; DE,1994 (*) 

O Presidente do :Senado Federal, nO uso da sua competência 
· regimental e regulamentar, de conformidãde Com a delegação de 

O Presidente do Senadq Federal, no uso ~ ~a-çompetência competêlicia que lhe foi Outorgada pelo Ato da Comissão"Diretora 
regimental e regulamentar, de conformidade com à "delegação de · no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em viStà o·que consta do Pro· 
competência que lhe foi Oulorgadá. pelo Ato da Comissão Diretora cessoD.0 óo3.657/94-9, resolve aposentar, Vohmt.ariamente, FRAN
n0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o qUe<>oosta do Pro- CISCO AZEVEDO. AGUIAR, Técnico 'Legislativo, Área de 
cesso n° 003.689/94-8, resolve aposentar, voluntariamente, o ser- Apoio Técnico ao Processo Legislativo,· Nívefll, Padrão 30, do 
vidor INÁCIO ALVES DOS SANTOS, Técnico Legislativo, Áiea Quadio ·de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inci
de Instalo.ções, Equipamentos;. Ocnpação e Ambientação de Espa- · so III, allnea c, da Con&titilição da Repúbh'ca Federativa do Brasil, . 
ço Físico e Seryiços Gerais, Nível IT, Padrão 30, do Quadro de combinado com os arts. 186, inciso ID, âlínea c; e 67, da Lei n° 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso m, allnea 8.112, de 1990, bem assim cóin os arts. 34; ~ 2', 37; e 41, daRe
a, da Constit,ujção da República_ Federativa do Br~ij. combinado solução (SF) n° 42, de 1993, com prOventOs ·proporcionais ao tem
com os arts._ 186, _inciso m,_ al\n~a a, e 67, ~..1-~'i n° 8.11,2: _de pode serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Cons-
1990, bem_assim com a Resolução (SF) n° 77, de 1992, e os arts, , tituiÇãoFederal. · ' · 
34, § 2°, "37; e '11 da Resolução (SF) n° 42, de ~m; com proven-. Senado Federa116 de março de 1994.- Senadoc Humber-
tos integrais, ObServado o disposto rio art. 37, inêisô XI, da Consti- to Lucena, Presidente. --
tuição Federal.' · · · · · · · - ·. · . .,......,----

s~ado Federal, 16 _dy Diarço" de 1994.- Sei;J.ãdor HuniJiêr.. (•) Republicado.pochaversaídocomincorreçãonoDCN IT,Pe 18-3-94. 
to LuCena, Presidente. . : . · ~ _ : : · , . _: . . 

ATO DO PRESIDE~TE N' 121, DE 1994 (*) 

Á TO DO PRÉSIDENTE N' ·124; DE .1994 (*) 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competêD.cia 
regimental e regulamentar, de confonnidadé cOm. a delegação de 
competêricia que-lhé fOi outorgada pelo Ato da Comissão Di:retora 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência n° 2, de 4 de abril de f973, e tendo em viSta ·o·_que consta do Pro
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de_ _cesso n° 003.610/94-2, resolve aposentar, voluntariamente, JOSÉ 
competência que lhe fol outorgãda pelo ato da Comissão Diretoril FAU~NO DA COS'Í'Ã, Técnico Legislativo, Área de Apoio 
n° 2, de 4 de abril de l973, e tendo em vista o qUe Consta do Pro- Técnico ào Processo Legislativo, Nível ll, Padrão 30, do Quadro 
cesso ll0 003.688194-1, resolve aposentar, voluntaflamente, o "ser-·- de Pessoal do Senado Federal, nos termos dó.art 40, inci,so n:r, alí
vidor fRANClSCO DAS CF!AGAS MARTINS, T~nico Legisla- nea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
tivo, Area de Instalações, Equipainentos, Ocupação e Ambienta- nado com os arts. 186, inCiso m, alínea C, e 67, da Lei n° 8:112, 
ção de Espaço Físico e Serviços Gerais, Nível II, Padrão 30, do de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2°, 37; e 41, da Resolução 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inci- (SF) n° 42, de 1993, com proventos propdtcionais ao te:D,lpo de 
so fi, alínea_ a, da Constituição da República Federativa do Brasil, serviço, observado o dispOsto no art. 37, inciso XI, da COnstitui-
combinado com os arts. 186, inciso m, iillnea a, e 67, da Lei n° ção Federal. · 
8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2'; 37e 41, da Reoo- __ Senado Federal, 16 de março de 1994.- Senador Humber· 
lução (SF) n° 42, de 1993, com proventos_ integrais, observado o to Lucena, Presidente~ 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

(*)Republicado por haver saído ~-in~~io no DCN n, de iS-3-94. 

ATO DO PRESIDENTE N" 122, DE 1994 (*) 

O Presidente do Senado Federal, no uso da.s.ua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comi~são Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que-consta do Pro
cesso n° 003.686/94-9, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor EUCLIDES PEREIRA DE MACEDO, Técnico Legislativo, 
Área de Polícia, Segurança e Trausporte, Nivel II, Padrão 30 do 

(*)Rep?blicadoporhaversaídocomincorreçãononCN·n,de 18-3·94.~, ,' , . 

ATO DO PRESIDENTE N' 125, DE 1994 (*) : ' ' . 

o Presidente do Senado Federat, D.o ús'o. da sua competêricla 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comis.são Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta 'db'Pro
oesso n° 004.067/94.0, resolve aposentar, voluntariamente," JOSÉ 
GILDENOR PIMENTEL, Analista Legislativo, Áiea ApoibTéc
nico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos tennos do art. 40, inciso D1. alfu.ea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, comlliílàdo 
com Os arts. 186, inciso m, alínea c; e 67, da Lei n° 8.11-2, de 
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1990, bem assim com os arts. 34, § 2'; 37; e.41, da Resolução (SF) 
r:.0 42, de 1993, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, 
observado o disposto_ no .u1.. 37, inciso XI, da ConStituição Fede
ral. 

Senado Federal, '!6 de março de 1994. -Senador Hum.ber
to Lucena, Presidente. 

O PRESIDENTE N• 126'; I> E 1994-(•) .. 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi ;outorgada pelo Ato da ComisSãp Diretora 
n° 2, de 4 de a~ril de 1973·, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 003.709/94-9, resolve aposentar, voluntaria.nlente,- Õ ser
vidor JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA, Técnico Legislativo, 
Áiea de Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientaç.ão ~ 
Espaço Físico e Serviços.~rais, Nív.e~ TI, :P~ão _30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Fe,dei;a}, nos termos do art. 40, inciso III, alí
nea a, da Constituição _da República Federativa do Brasil. combi
nado com os arts. 186, incisO ill, alínea a, 67; e 250; da Lei n° 
8.112, de 1990, bem as~im com os arts. 34, § 2"; e 37 da Resolu
ção (SF) n• 42, de 1993, CO)Il proventos integrais, observado .o dis
posto no art. 37, inciso XI. da Constituição Federal. 

Senado .Federal, 16_de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente.-

(*) lk:publicado por haver saido coro inccm:ção d.:) DCN llde 18-3·94. 

ATO DO PRESIDENTE N'l27;DE 1994 (*) 

-. ·~ .. =--.·-· 
(*) Republicado por haver saído com inCOlTCÇão n:ODcN n.~ &; 1&~3· .4: 

ATO D.O PRESIDENTE N' l29, DE 19S , (•) 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
- · ·regimeiltal e regulamentar, de conformidade com a delegação de 

competência que lhe foi outorgada pelO Ato da COiilissão Dirétôr3. 
Il0 2, -de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 3.481/94·8, reSolve aposOO.tar, vOluniarialnente, a 'SerVidO
ra MARJA DA SILVA CASSEMIRO, Técnico Legislativo, Área 
de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ll, Padrão.30, do 
Quadro de Pessoal dO Senado Federal, nos termos do art. 40, incí
-so ill, alínea a, da. Çop.s~ituiÇão ~ R;ep~~IJca_ Fe~~rativa cj.q ~rasil, 
combinado com oS arts. 186, inciso ID, alínea a, 193; e 67 da Lei 
n• 8.II2, de 1990,,bem assim com os ;rrts. 34, § 2'e 37 da Resolu
ção (Sf) J;J.0 42, de .1993, com proventos integrais, observado o dis
posto no arL 37, il).cisoXI, da Constituição Federà!. · · · · · 

'Senado Federal, 16 de março.âe 1994.- Senador Homber· 
to Lucena, Presidente, 

{ ·--' 

"<'") R<p=o::.b:;;lioa=do::p::"'::;b:~.~~ saído com incom:Çãb ndDCN TI. de 18-3-94. 
' , 

.. ATO Di), PI,U;SIDENTE N' i3o, DE l994 (•) . 

· O Presidenli dd Sen~ Feder~: ~O Uso da.~~ COinpetê~c-iá 
'regi..{tienrar e-re~~~~lltar, de c~~dade _com _a clelegação de 
compytê:çtcia que ihe .foi outorgada pelo Ato da Comissão Diietóra 
n° 2, de 4 de abril Qe 1973, e tendo ém 'vista o que consta do Pro
cesso n° 3.439/94-1,- tesolve apoSentar; 'voluntariarrien~,~ _RAI:-

0 Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência MUNDO ALVES DJ3:,CARV ALHO •. "I:é,cnico Legislativo, Area de 
regimental e regulamentar-,' de conformidaclç com a delegação de Apoio Técnic-o aó~Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do _ 
competência que lhe foi oUtO):gada pelo Ato da ComissãoDiietora Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inci- · 
n• 2, de 4 de abril de 1973; e tendo em vista o que consta 'do Pro- 50 m, alínea c, <h Constituição da República Federativa do Brasil, 
cesso n° 003.384/94.2, resolve aposent~r volun.tari~en~, AN- combinado com oS arts. 186, inCiSo· III, -alínea C, e '67 da-Lei -no 
TO~O ERNESTO PJ_NCOVSCY c Analista Legislativo, Are~.de . 8.112, de 1990, bem assim com os arts.34, § 2', 37 e.41 da Reso
Políciae Segurança, NIVel ill, Padrao 45, ~o ~adr9 de Pe~spal,dp, Iução (SF) no 42, de 1993, com proventos proporcionais ao tempo 
Senado Federal, nos termos do art. 40, JI!.C~so ill, alénea C, .da de serviço observado o disposto no arL 37 inciso XI da COD.sti-
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com tuiçl!crP..kral. ' ' 
os arts. 186, incisoill, alínea c; e 67 daLein° 8.112, de 1990, bem 
assim com os arts. 34, § 2'; 37; e 41 da Resolução (SF) n• 42 •. de · ·Senado Fedtiral, 16 de março de 1994- Senador Humberto 
1993, com proventos proporcionais ao tempó de serviço, ob.serva- Lu~n~ .Presidente,. : ~ , . -
do o dispo~to no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

~ado Federal, 16 de março de 1994. -Senador Humber
to Luce~U~, Presidente. 

(*) Republlicado por haver stúdo ~ inccm:ção no DCN II de 18-3-94. 

. ATO DO PRESIDENTE N'128, DE 1994 (•) 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do-Pro
cesso n° 003.383/94-6, resolve aposentar, voluntariamente, 
EDUARPQ MACHNIEWICZ, Analista Legislativo, Área de Poli
cia e Segurança, Nível ill, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Se
nado Federal, nos termos do art. 40, inciso ID, alínea a, da Consti
mição da· ~pública Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
186, inc~o nr, alínea a, e 67 da Lei n• 8.ll2, de 1990, bem assim 
com os arts. ,34, § 2"; 37 e 41 da Resolução (SF) n• 42, de 1993, 
com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso 
XI, da Cqn~tituição Federal. 

SO!la<lo Federal, 16 de março de 1994.- Senador Humber· 
to Lucen&,: Presidente. 

(*)Republicado por ha~~ said~-com incorreção ooi:JêN·Ii; de 18-3-94 

·ATO DO PRESIDENTE i'!" l31,DE 1994 (•) 

-O.Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência -
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação ae 
-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 Pro
cesso n° 3.769/94-1, resolve aposentar, voluntariamente, MA
NOEL QUITILIANO DA Sll.. V A, Técnico Legislativo, Áiea Ins
talações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físi
co e Serviços Gerais, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso ill, alínea c, da 
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com 
os arts. 186, inciso III, a!inea c, e 67 da lei n• 8.112, de 1990 bem 
assim com os arts. 34, § 2', 37 e 41 da Resolução (SF) ri' 42, de 
1993, com proventOS -proporcionais ao tempo de serviço, observa
do o disjX>sto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de março de 1994. -Senador Humber
to Lucena, PresideJ:ite. 

(*)Republicado por haver saído com incorreçio noDCN fi. de 18-3-94 
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ATO DO PRESIDENTE N" 132, DE 1994 (*) 

O Presidente do Senado, _no us_o çla su_!t. cp:r_npetência regi
mental e regulamentar, de confor.inidade com a delegação de com

. petência que lhe foi outorgada ·pelo Ato da Comissão Diretora n° 
2, de 4 de _abril de 1973, e ten4o ei!l vista o qu~ consta do Processo 
n°_"2~97S/94-7. resolve_ aposentar, voluntariamente, o servidor 
JOÃO PEREIRA DOS SANTQS, Técnico Legislativo, Área de 
Apoio Téci:Lico· ao Processo Le_gis_Iativo, Nível JI, Padrão 30, do 
Quac:h:o de)'~e_SSoal do Senado_Federal, nos termos dõ art. 40, inci~ 
so ID, alínea a, <\a ConsiituiÇãp 'cta _República Federativa do Braoil, 
combinado com oo arts. 186, il>cisc m, alínea a, e 67, da kei n.• 
8.1!2, de 1990, bem as•im com os art•. 34, § 2•, 37 e 41. da Rosc
lução (~F)_n° ·42, de 1993, ·com proventos integrais. observado o 
disposto no art. _37, inyiso XI!_ da Constituição Federal. 

Senádo. fedoral, 16 de Ijlarço de 1994.- Sen.ador Humber· 
to Lucena; Presiâente. 

(*)Republicado por haver saldo cÓm iCêoiTções- noDCN n de 1.8-"3-94. 

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 Pro
cesso n° 3.559/94-7, resolve a];X)sentar, voluntariamente, o servi
dor GILSON VIANNA, Analista Legislativo, Área de Apoio Téc
nico ao Processo Legisl~tivo, Nível m, Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Fed.el:al, nos te:rmos dq cu;t.. 40, inciso lli, alínea 
a, da Constituição da República Federativ~ do Brasil, combinado 
cpm os arts. 186, inciso ill, alínea a, 193, 'e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bem assim com os arts. 34, §-2o, eoJ?, da Resolução (SF) n° 
42, de 1993, com proventos integrais, obs_ervado o disposto no art. 
37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de março de 1994.- Senador H11mber· 
to Lu~na, Presidente. 

(*)Republicado por haver satdo com incorr'eÇ&s-nó_QcN' II de 18-;3-94. 

ATO DO PRESIDENTE.N"l36, DE ·1994 (*) 

- -- O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competêllcia 
- regin;tental e regulamentar, de conf~dade com a delegação de 

ATO.DO PRESIDENTE N" '133, DE 1994 (*) competéncia que lhe foi outorgada pelo At.O da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em_Vj'&ta·o.que consta do Pro-

O Presidente do Senado F~r~. no usood;L sp:_a competênci~ cesso n° 10.377/93-0, resolve aposen:tãr; por invalidez, o servidor 
regimental e regulamentar, de conformidade com .a delegação de JAIME SA VITE, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao 
c~tência que_lh~ fOi oi.ttorgâclit. -pelo Ato da Comissão Diretora Processo Legislativo, Nível m, P8.drã0 ·45, do {luadro de Pessoal 
n° 2. de 4 ~abril de 1973, e tep.dq em vista o_q_u~.consta do .. P_r?- do Senado federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição 
cesson° 26~!1/94-?J ~olve <;l_posentar, ... voluntari_<;li_llente, JOSE DA da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186 in
PAZ JULIAO, Técnico Legislativo, Area de Apoio Técnico ao ciso I,§ 1•, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990,'bem assim com aReso
Processo Legislativo, Nível Ii, Padrão 30, do Quadro de Pe•sca1 . lução n• 77, de 1992, e o• arls.-34, § 2"; 37, e 41, da Re•olução 
do Senado Federal, nos t~rmos do arL 40, inciso m, alínea c da (SF) Íl0 4~, de 1993, com proventos integra,is, Observado o dispos
Ca;tstituiÇão da República Federativa do Brasil, çombjnado com to no art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL. 
os arts. 186, inciso m; alín~a c, e 67, da Lei n• 8.1!2, de 1990, Senado Federal, 16 de março de 1994. -'Senador Jfumber· 
bem assim com oo arts. 34, § 2•, 37 e,41, da Resolução (SF) n• 42, . to Lucena, Presidente. . " 
de 1993, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. obs_er
vado o dispO. to no art. 37, iridsó XI, da Constitilíção Federal. 

Senado Federal, 16 de março de 1994- Senador Humberto 
Lucena, Preoidente. 

(*) Republ~cado porhaversaldocom iOcorrcçõesnoDCN-ll. de 18-3-94. 

ATO DO PRESIDENTE N• 134, DE 1994 (*) 

O Presidente do Se,nacJQ fe4eral, no u~ ,<4L s1_,1a çom~tênc~a 
regimental e regulamentar, de conformidade CQW _a delegaçãó de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Com.issão Diretora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consto do_ Pro
cesso n° 3.663/94-9, resolve aposentar, voluntariamente, o servi
dor JOSÉ ARTUR NUNES •. Técnico Legi•latlvo; Área de Apoio 
Técnico-Admini•trativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso m:, alínea c, 
da Constituição da República Federativa do Bra_sil, combinado 
com os arts. 186, inciso IIT. alínea c, e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990, bemasoim com oo arts. 34, § 2•, 37 e 41, da Reooluçãó (SF) 
n° 42. de 1993, coni proventoS proporCionais ao tempo de serviço, 
observado o clispo•to no art. 37, ínciso XI. da ConstitUição Fede: 
ral. 

Senado Federal, 16 de março de 1994.- Senador Humber· 
to Lucena, Presidente. 

(*) Rqlublicado por haver saidO com fDCOn:eÇõés no DCN n 00 18-34t 

ATO DO PRESIDENTE N' 135, DE 1994 (*) 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de confornüdade com a delegação de 

(*) RepubhcadopOr haver-saídocorn.incarreções no OCN_IIde 18-3~94. 

ATO DO PRESIDENTE N" 137, DE 1994 (*) 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
re~ep.tal e regulamentar, de confor:D:údadé CoriJ. a delegação de 
competência que lhe foi outórgiida pelo Ato da Comissão Diietora 
n° 2, de 4 de·abril de 1973, e tendo em .vista, o que consta do Pro
cesso n° 2.995/94-8, resolve aposentar, voluntariamente, o servi
dor JOÃO BAlRTON SAMPAIO, AnaliSta LeJli&lativo, Área de 
Comunicação Social, Evento• e ContatoS, Nível ID, Padrão 45, do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nOS termod do art. 40;inci
so DI. alínea c, da Constituição da República Federativà do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso III. alínea c, e 67, da Lei n° 
8.112, de 1990, bem assim com o• arts. 34, § 2•, 37, e 41, daReso-

. Iução (SF)n• 42, de 1993, com provento. proporcionais ai> lempo 
de serviço, obsc:m-ado o disposto no art 37, inciso XI, -da-COnsti
tuição Federal. 

Senado Federal, 16 de março de 1994. -Senador Hll}l!ber· 
to Lucena, Presidente. 

(*) Republicado por haver sa1do Com i O~ n6 OC;N II de JB-3-94. 

ATO DO PRESIDENTE N" 138, DE 1994 (*) 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato da ComiSsão Diietora 
il0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta, -Q_o l'ro
cesso n° 3.662/94-2. resolve aposentar, voluntariamente, ~EDRO 
LUIZ TAUU., Assessor Legislativo, Área de Assessoram.ento Le-
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gislativo, Nível m, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso ill, alínea c, da Constituição 
da República Federal do Brasil, combinado com os arts. 186, inci
SO III, alínea c, e 67, da Lei D0 8.112, de 1990, bem assim com os 
arts. 34, § z•, 37 e 38, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com pro
ventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto 
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 16 de março de 1994.- Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

(•) Republicado por haver saído com incorreções no DCN D de 18-3-94. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 29, DE 1994 (*) 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no -USo da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2° da Resolução D0 42, de 1993, 
e de acordo com o que consta do Processo n° 004.273/94-0, resol
ve nomear ACLAIR ALVES para exercer o cargo, em comissão, 
de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Fede
ral, com lotação e exercício no Gabinete do Líder do PRN. Sena-

dor Ney Maranhão. 
Senado Federal, 16 de março de 1994.- Maooel Vilela de 

Magalhães, Diretor-Geral. 

("')Republicado por haver saído com incorreções no DCN n de 18-3-94, 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 30, DE 1994 (*) 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7°. § 2°. da Resolução n° 42. de 
1993. e de acordo com o que consta do Processo n° 004.~29/94-0. 
resolve nomear OSVALDO ALVES DE ANDRADE para exercer 
o cargo, em comissão. de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal. com lotação e exercício no Gabinete do Sena
dor José Eduardo. 

Senado Federal. 17 de março de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

(*) Republicado por haver saído com incorreçãr. no DCN-ll, de 18-3-94. 
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1-ATADAS"REUNIÃO,EM 3DEJUNHODE1994 
1.!. -ABERTURA 
1.1.1 - Comunicação da Presidência 
Inexistência de quorum para abertura da sessão. 
1.1.2. -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.2-ENCERRAMENTO 
1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO 
1.3.1- Oficio 

N" 181, de 1994, da Liderança do PTB, referente à substi
tuição de membro em Comissão :Mista, destinada a apreciar e dar 
parecer ã Medida Provisória n° 511, de 27 de maio de 1994, que 
"dispõe sobre o exercfcio das atribuições institucionais da Advoca
cia-Geral 4a União em car~ter emergencial e provisório, e dá ou
tras providências. - - -

1.3.2 - Requerimentos 

N° 38-5, de- 1994,- de· autoria do Senador 'MauríciÕ Corrêa. 
solicitando licença autorizada para ausentar-Se doS trabalhos da 
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EXPEDIENI'E 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES . 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll-V A MAlA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZCARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUilNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Casa, oos dias 05, 06, rn e de 13 a 19 de junho do corrente ano. 
N° 386, de 1994, de autoria do Senador Flaviano Melo, soli

citando licença autorizada dos trabalhos_ da_ Casa, nos dias_02, 03, 
04, 05, 06, 09, 13, 16, 25, 27,30 e 31 de maio do corrente aoo. 

N" 387, de 1994, de autoria do Seoador V almir Campelo, 
solicitando que seja considerada sua presença nesta Casa, nos dias 
16,19, 23, 26,27 e 30 do mês de maio próximo passado. 

N"388, de 1994, de autoria do Seoador Marco Maciel, soli
citando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
16, 24 e 27 de maio próximo passado. . · 

DIÁRJO DO CONGRESSO NAOONAL 

Impresso sob respcnsabilidade da Mesa do Seuado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral ----==- 23,53 URV 

_ Tiragem: 1.200 exemplares 

N" 389, de 1994, de autoria do Seuador Roualdo Aragão, 
solicitando que sejam ccnsíderados, como licença autorizada, os 
dias 06, 09, 10, 11, 13, 16, 27, 30 e 31 de maio último. 

· N" 390, de 1994, de autoria do Seuador Darcy Ribeiro, soli
citando que sejam abooadas as faltas nos dias 2, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 
18, 23, 25, 26, 27, 30, 3! de maio do corrente. 

2- MESA DIRETORA 
3- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES 

Ata da 5a Reunião, em 3 de junho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues . 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE-
NADORES: . 

Chagas Rodrigues - Jarbas Passirinlio:.. -Ney Maranhão -
V almir Campelo 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 4 Srs. Senadores. Entretanto, 
não há, em plenário, quorum regimenral para abertura da sessão. 

-1 

Nos termos do § 2° do art. 155 do Regimento Interno. o ex
pediente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presi
dência, íridependennetemente da leitura. 

Nestas condições, vOu encerrar a presente reunião. desig
nando ~-a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

.Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n~ 42, de 1993 (n° 247/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ALVORADA DO SERTÃO LTDA. para explorar serviço de 
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radiodifusão sonora em onda média na cidade de São João do 
Piauí, Estado do Piauí, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- r pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 
2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 43, DE 1993 

(IIlCiuído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 43, de 1993 (n° 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA: para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em .freqüência modulada na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

· Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

. , 
- 1 o pronunci~mento: Relator: Senador Alvaro Pacheco; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 

pela regulaiidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposi~":.::. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do·· 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 



2700 Sábado 4 . DIÁ.R!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de !9Y4 

Legislativo n° 44, de 1993 {n° 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em .freqüência. modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Eareceres, proferidos em . Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação: 

-. 1 o pronundamentm .Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

4' 
PROJETO DE DECIU:TO LEGISLATIVO N' 45 DE 1993 

(lnclüído em Ordem do Dia nos termos do art. 3.75, VIIT, do 
Regimento lnter.no) 

Votação, em turno único, do Projeto de· Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (ii0

. 253/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgczda à RÁDIO' 
CAPINZAL. LTDA. para éXptorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda· média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição' à 
Comissão de Educação. 

- 1° .pronunciamento: Relator: Senador Amir. Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
p)::oposição. 
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5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 . 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto · 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, , em substituição à 
Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, · 
favorável ao projeto; _ 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, . 
pela regularidade dos atos e . procedimentos concern~ntes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem·do Dia, nos teroios do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputádos);· 
que aprova () ato_ que renova a permissão da RÁDIO JORNAL, 
DO BRASIL LTDA., para explorar. _serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorávcl ao projeto; 
i : 

- r pronunciamento: pela regularidade dos atos e . 
procedimentos concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

/ 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

/ 

Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câm~a 4os Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão qa RADIO 1;./TORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiÓdifusão sonora em 
freqüência modulada na. Cidade de ,Ósório,. Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação. . 

/ . 
- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 

favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

~ 8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 52, DE 1993 

(lncl/fd {~ Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
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Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de· Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenãrio, em 
substituição à Comissão de Educação: 

- r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: · Relàtor: · Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos term~s d~_ art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar · serviço de 
radiodifusão sonora··· em onda média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 
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10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deforida à RÁDIO , -

CULTU.l?A DE TIMBO LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em . turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E 
TY TAPAJÓS LTDA., para explorar serv_iço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n°.297/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de _ radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

- fO pronunciamento: Relator: Senador João França, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmarâ dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. 
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tendo· 
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

14 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°J2, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova. o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar . serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

15 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

--- - · Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA L TDA para explorar serviço de radiodifusão sonora 
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em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS L TDA para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vn;:I, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE , 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins . 
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exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais; teiido 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

18 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 58, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vill, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de ·Decreto 
Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao SISTEMA -RB DE 
COMUNICAÇÃO L IDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Itumbiara, Estado 
de Goiás. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

19 
A 

PROJETO DE LEIDA CAMARA No 34, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto·de Lei da Câmara n° 
34, de 1994 (n° 2.535/92, na Casa de. origem), que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Desenhista, tendo · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 
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20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 16, de 1994 (n° 2.246/91, na Casa de origem), que regulamenta 
o art. 236 da Constituição Federal, disponáo soóre serviços 
notariais e de registro, tendo 

Parecer sob n° 132, de 1994, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável com 

emendas n°s 1 e 2-CCJ, que apresenta. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania sobre as emendas apresentadas perante a 
Mesa). 

20 
PROJETO DE LEI DO SENAPO No 146, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 146, de 1992, de autoria da Senadora Júnia Marise, que dispõe 
sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de, Minas 
Gerais na área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 
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O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) Está encerra- Sala das Sessões, 3 de junho de 1994. -Senador 
da a reunião. Flaviano Me1o. 

(Levanta-se a reunião às 9h20min.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO 

OFÍCIO 
Ofício n• 181194 

Brasilia, I • de junho de 1994. 
Senhor Presidente 
Em aditamento ao Oficio n° 176/94, indico a V. Ex•. para 

integrar a Comissão Especial Mista destinada a aprec!ar e dar pa
recer à Medida Provisória n• 511, de 27 de maio de 1994, que 
"dispõe sobre o exercício das atnbuições institucionais da Advoca~ 
cia-Geral da União, em caráter emergencial e provisório, e clã ou
tras providências", o Deputado Rodrigues Palma em substituição 
ao Deputado Nelson Trad, como titular, e o Deputado Leopoldo 
Bessone em substituiçãO ao Deputado Roberto Jefferson. como su
plente. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex• protestos de elevada esti
ma e distiuta consideração. - Deputado Nelson Trad, Uder do 
PTB na Cãmara dos Deputados. 

REQUERIMENTOS 

REQUERIMENTO N" 385, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 40, parágrafo único, alínea 
a, do Regiroento Interno do Senado Federal, licença para aúsentar-. 
me dos trabalhos da Casa, respectivamente, nos dias 5,6,7 e de 13 
a 19 de junho do corrente, para acompanhar o Excelentíssimo Se7 

nhor Presidente da República em missão no Rio e no Exterior (Co
lômbia e Equador). . . . 

Nesses termos, 
Pede-se deferimento. 
Sala das Sessões, 3 de junho de 1994 .. - Senador Maurício 

Corrêa. 

REQUERIMENTO N" 386, DE 1994 
Excelentlssimo Sr. Senador Humberto Lucena, dignissimo 

Presidente do Senado Federal. 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Interno, 

seja considerada como licença autorizada a minha ausência dos 
trabalhos da Casa, nos dias 2, 3, 4, S, 6, 9, 13, 16, 25, 27,30 e 31 
de maio do corrente, por motivos político--parfidários. 

REQUERIMENTO N" 387, DE 1994 
-Senhor Presidente: 
Cumprimentando-o com gl'a!!_~_~preço,_ di:iijO-Ine a Vossa 

Excelência para solicifar-lhe, nos termoS regimelltaiS, O obséquio 
de considerar minha preseoça nesta Casa, nos dias 16, 19, 23, 26, 
27 e 30 do mês de maio próximo passado, tendo em vista que, du
rante todos esses dias, estive em plena atividade no meu Gabinete 
Parlamentar. 

Cordialmente. 
Sala das Sessões, 3 de junho de 1994:'- Senador Valmir 

Campelo. 

REQUERIMENTO N" 388, DE 1944 
Na forma do disposto no art. 13, § 1", do Regiroento Inter

no, requeiro que sejam consideradas licenças autorizadas minhas 
ausências aos trabalhos da Casa, nos dias 16, 24 e 27 de maio pas
sado, quando estive participando, no Estado -de Pernambuco, de 
atividades político-administrativas. 

Sala das Sessões, 3 de junho de 1994.- Senador 
Marco Maclel 

REQUERIMENTO N" 389, DE 1994 
Nos termos do artigo 13, § 1 •, do Regiroerito Interno do Se

nado Federal, requeiro sejam consideradas como ausências autori
zadas, os dias 6, 9, IO;ll, 13, 16, 27,30 e 31 de maio último, 
tendo em vista a nec~sidade d_e minha permanência no Estado de 
Rondônia, em virtude da fealização_de Conv_enção Partidária; na 
qualidade de Presidente do Diretório Regional do PMDB. 

Sala das Sessões, 1" de junho de 1994. -Senador Ronaldo 
Aragão. 

REQUERIMENTO N",390, DE 1994 
Senhor Presidente, nos termos do art. 13, § 1 o do Regimento 

Interno do Senado Federal. requeiro sejam abonadas as faltas a 
m.i.tu atribuídas nos dias 2, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 27. 
30, 31 de maio do corrente ano, em razão de estar nesses dias tra

-taildo :de assuntos partidários no meu Estado. 
Sala das Sessões, 31 de maio de 1994. - Senador Darcy Ri

beiro. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATADA 52" SESSÃO, EM6DE JUNHO DE 1994 
!.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE--
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
- N" 219, de 1994 (n° 423/94, na origem), restituindo antó-

grafos de projeto de lei sancionado. . _ 
-Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha 

de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

- N° 218, de 1994 (n° 422/94, nii ci:ígelii);oe-:3 do corrente, 
referente à indicaÇão do Senhora Tbereza Maria MaChadO QUintei-__ _ 
Ia. Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cu
mulativamente~ com a função de Embaixadora do Brasil jun_t~ ! 
República da Austria, exercer a função de Embaixadora do Brasil 
jnnto à República da Eslovênia. · 

1.2.2 - Requerimentos 

N> 391, de 1994, de autoria do Senador Irapuan Costa Jú
nior, solicitando que seja.iil ConsideradOs, comO licença autorizã.M 
da, os dias 2, 6, 9, 13, 16, 18, 23, 27, :lO e 31 de maio último. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

N° 392, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo. seliM 
citando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 6 de 
jnnho de 1994. Votaçiiol!diada porfa!ta de quorum •.. 

~ 393, de 1 g94, de autoria do Senador Gerson Camata, soM 
licitando que sejam considerados, como licença-3.Utorizada, os dias 
6, 9, lO, 11, 13, 16, 17, 23,27 di de inliio último. Votação adia
da por falta de quorum. 

N° 394, de 1994, de autoria do Senador João França, solici
tando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
27, 30, 31 de maio e 1° e 3 de junho do corren_te-_ano. Votação 
adiada por falta de quorum. 

N° 395, de !994, de autoria do Senador Cid Sabóia de Car
valho, solicitando que seja considerado, como licença autorizada, 
o dia 30 maio último. Votação adiada por falta de quorum. 

N" 3%, de !994, de au!Dria do Senador César Dias, solicitando 
que sejam -considerados, como licença autorizada, os dias 25, 26, 27, 

30 e 31 de maio último. Votação adiada por falta de quorum. 

W 397, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel, soli
citando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 3 de 
jnnbo de 1994. Votação adiada por falta de quorum. 

N° 398, de 1994, de autoria do Senador José Samey, solici
tando que sejam cO:tisiderados, cOmo licençã. autorizada os dias 3 e 
18 de maio último. Votação adiada por falta de quorum. 

W 399, de 1994, de antoria do Senador Josê Samey, solici
tando autorização para afastar-se dos trabalhos da Casa, no perio
do de 3 a 12 do corrente mês. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senbor Presidente da República, da Madida 

Provisórian° 517, de 31 de maio de 1994, que dispõe sobre a base 
de cálculo da contribuição_ para o Programa de Integrâção Sçx;ial
PIS devída- pelas pessoas juridicas a que se refere o § 1 o do 3rt. 22 
da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências;· 
designação da Comissão- Mista_ e estabeJecimento de calendário 
para a tramitação da matéria. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
ProviSória n° 518, _de .31 de maio de 1994, que dispõe sobre pror
rogação dos prazos preVistos no art. 17 da Lei n° 8.620/93 e no ari. · 
69 da Lei n° 8.212/91; designação da Comissão Mista e estabeleci~ 
mente de calendá.."Í.o pa.<''il. a tramitação da matéria 

· - Recebimento do OfíCio n° 2.038/9-t_ de -30 de maio últi
mo, do Presidente do Banco Central, solicitando esclarecimento 
quanto à aplicação da Resolução no li, de 30 de janeiro de 1994, 
do Senado Federa!. 

-Recebimento do Aviso n° 410/94, de 31 de maio último, 
da Presidente do Tribunal de Contas da União, encaniinhando Re
latório das Atividades daquele Tribunal, referente ao )0 trimestre 
de 1994, acompanhado das Atas das Sessões do mesmo período. 

o- Recebimento de expediente do MinistrO da Aeronáutica, 
sobre a indicação do Tenente-Bijgadeiro-do~Ar, Carlos de Almei
da Batista, para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, 
em substituição ao Tenente -Brigadeiro-do-Ai; George Belbam da 
Moua. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VTI..ELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SJL VA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLOR!AN AUGUS'ID COliTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Impresso soh responsabilidade da Mesa do Senado Fedem! 

ASSINATURAS 
Semestral -------~ 23,53 URV 

Tiragem: 1.200 exemplares 

SUMÁRIO DA ATADA32'SESSÃO, 
EM 20 DE ABRIL DE 1994 SENADOR MEIRA FILHO -Transcurso do cinqüentená

rio do "Dia D", desembarque das tropas aliadas na Normandia, du-
rante a 2' Guerra Mundial. RETIFICAÇÃO 

SENADOR ÁUREO. MELLO - Liberação; por parte do - Na publicação do Sumário, feita no DCN, Seção II, de 21 
Ministro dos TranspOrtes, de verbas para o asfaltarnento dos tre.- de abril de 1994, na página 1933, 2' coluna, no item 
chos Porto Velho- Humaitá e Manaus- Careiro, na rodovia Ma- 2.2.2 - Requerimentos, relativo ao Requerimento D0 215, 
naus- Porto Velho. de 1994, 

1.2..5 --Comunicação da Presidência Onde se lê 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos .... os dias 13, 21, 25~ 28, 30 do mês de março do ano em 

do art. 17 4 do Regimento Interno. . _ .. _ __ _ curso. 
1.2.6- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão Leia-se 
1.3 -ENCERRAMENTO .... os dias !8, 21, 25, 28, 29 e 30 do mês de março do ano 
2 -RETIFICAÇÕES emcurso. 

TES 

-Ata da 32' Sessão, realizada em 20-4-94 
- Ata da 3411. Sessão. realizada em 25..-4~94 
3 - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
- N" 3, de 1994 (Republicação) 
4 - ATOS DO PRESIDENTE 
- N" 73, de 1994 (Republicação) 
- N" 222, de 1994 
5 -ATO DO DIRETOR-GERAL 
- N"' 35 e 61, de 1994 
6 -MESA DIRETORA 
7 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

SUMÁRIO DA ATA DA 34• SESSÃO, 
EM 25 DE ABRIL DE 1994 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Sumário, feita no DCN, Seção II, de 26 
de abril de 1994, na página 1980, I' coluna, no item 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República, 
Onde se lê: 

N" 172, de 1994 (n• 315/94, na origem), de 20 do corrente, 
estib.lindo ... 
Leia-se 

N• 172, de 1994 (n• 315/94, na origem), da 20 do corrente, 
restituindo ... 

Ata da 52 a Sessão, em 6 de junho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

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

César Dias- Chagas Rodrigues- Epitácio Cafeteira- João 
Calmon - João França - Josaphat Marinho - Magno Bacelar -
Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Mauro Benevides - Rachid 
Saldanha Derzi- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 12 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciã.mos nossos trabalhos. 
OOSr. 1° SecretáriO ·proceaerá-à-leilura do Expediente. 

É lido o seguiDte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N" 219, de 1994 (n• 423/94, na origem), de 6 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n" !60, de 1993 (n• 
2.983/92, na Casa de origem), que dá nova redação ao caput do 
art. 11 da Lei Delegada n• 4, de 26 de setembro de 1962, e dá ou
tras providências, sancionado e transformado mt Lei n° 8.881, de 3 
de junho de 1994. 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha do nome indi-
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cado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquies
cência. 

MENSAGEM N" 218, DE 1994 

(D0 42m4, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constitui~ 

ção Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1°, do Re~ 
guiamento aprovado pelo Decreto n° 93.325? de 1° de outubro 
de 1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 d_o Anexo I 
do Decreto n• 99.578, de lO de outubro de 1990, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, 
da Senhora THEREZA MARIA MACHADO QUINTELLA, 
Ministra de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, 
cumulativamente com o cargo de Embaixadora do Brasil junto 
à República da Áustria, exercer o cargo de Embaixadora do 
Brasil junto à República da Eslovênia. 

Os méritos da Embaixadora Thereza Maria Machado Quin
tella, que me induziram a escolhê~la para o desempenho dessa ele
vada função, constam da anexa informação do Ministério da.o;; Re
lações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

CURRICULUM VJTAE 

THEREZA MARIA MACHADO QUINTEl.LA 
Rio de Janeiro/RJ, 27 de maio de 1938. 
Filha de Moacyr Machado e Clélia Mendes Machado. 
Licenciatura em Letras Neolatinas, Instituto Santa Úrsula. 
CPCD,IRBr. 
Terceira-Secretária, 6 de outubro de 1961. 
Segunda-Secretária, merecimento, 3 de novembro de 1%5. 
Primeira-Secretária, merecimento, 30 de junho de 1972. 
Conselheira, merecimento, 14 de julho de 1977. 
:Ministra de Segunda Classe, merecimento, 26 de junho de 

1980. 
:Ministra de Primeira Classe,.merecimento, 17 de dezembro 

de 1987. 
Asssistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assnntos 

Econômicos, 1961. 
Otefe, interino, da Divisão de Tta:nsportes e Comunicações, 

1963. . 
Assistente do Chefe da Divisão de Transportes e Comunica~ 

ções, 1963. · 
Assistente do Chefe da Divisão da Ásia e Oceania, 1967. 
Assessora do Chefe do Departamento de Organismos Re-

gionais Americanos, 1977. 
Chefe da Divisão da ALALC, 1978. 
Chefe da Divisão de Imigmção, 1979. 
Chefe da Coordenadoria Técnica, do Departamento de Co-

mnnicações e Documentação, 1980/82. 

1975. 

Diretora do Instituto Rio Branco, 1987/91. 
Baia B!anca, Vice-Cônsu!, 1964'65. 
Baia B!anca, C&sul, 1965/66. 
Baia Blanca, Encarregada, 1964e 1965. 
Bruxelas, CEE, Segunda-Secretária, 1969172. 
Bruxelas, CEE, Primeira-Secertária, 1972173. 
Montevidéu, ALALC, Primeira-Secretária, 1973177. 
Montevidéu, ALALC,' Encarregada de Negócios, 1974 e 

Londres, Cônsul-Geral, 1982186. 
Londres, Representação junto aos Organismos Ecõnôin.icoS 

Multilaterais, Ministra Conselheira, 1986. 
Viena, Embaixadora, 1991192. 
Viena, Representante Residente junto à AlBA, 1991192. 
Viena, Representante Permanente junto à Unido, 

1991/92. . 
Viena, Representante Permanente junto aos órgãos das Na~ 

ções Unidas ali sediados, 1991/92. 
XIV Assembléia Geral da OACI, Roma 1962 (mem-

bro). 
Comissão de Estudos Relativos à Cemai, Rio de Janeiro, 

1963 e 1964 (representante-suplente do MRE). 
JI Reunião de Consulta do Acordo sobre Transportes Aê

reos Brasil-Espanha, Rio de Janeiro, 1964 ( delega9a)-
Seminário da ONU sobre a Participação das Mulheres na 

Vida Pública de seus palses, Moscou, 1970 (representante). 
Reunião -Preparatória das Negociações Coletivas da 

ALALC,Montividéu, 1974 (delegada). 
I, II, ill e IV Renniões de Negociações Coletivas da 

ALALC, Buenos Aires, (1974), Qnito (1974), Montevidéu (1974e 
1975), (delegada). · .. 

XIV, XV, XVI e XVIII Períodos de Sessões.Ordinárias da 
Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 
1974, 1975, 1976 e 1978 (delegada). 

Reunião do Comitê com Representantes dos Governos, 
Montevidéu, 1975 (delegada). 

Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC 
(CNAALALC), do MRE, Brasflia, 1978179 (Secretária Executi
va). 

Conferência Mundial de Revisão e AvaliaçãO dos Progres
sos Alcançados na Década das Nações Unidas para a Mulher, Nai-
róbi, 1985 (chefe da delegação).- -

XXXVIII Rennião Anual da Comissão Intemacicnal da Ba
leia, Maimõ, Suécia, 1986 (chefe da delegação). 

SessãO EspeCial da COlnissão das N'ã.ções Únidãs sobre 
a situação da Mulher, Nova York, 1987 (chefe da delega
ção). 

XVI, XVTI, XVIll e XIX Reuniões Anuais de Diretores de 
Escolas Diplomáticas e de Institutos de Relações lntemacionais, 
Viena, 1987, Genebra 1988, Washington 198!l e Cairo, 1990. (re
preSentante). 

XXXll, XXXIV e XXXV Sessões da Comissão das Na
ções Unidas sobre a SituaçãO da Mulher: Viena, 1988, 1990 e 
1991. 

II Rennião de Diretores de Escolas Diplomáticas da Améri
ca Latina, Buenos Aires, 1988. 

XXIV, XXv e XXVI Assembléias Gerais de Delegadas da 
Comissão Interamericana de Mulheres da OEA, Washignton, 
1988, 1990 e 1992 (delegada titular). 

· IV Conferência Geral da UNIDO, Viena, 1991 (chefe da 
delegação). 

XXXV e XXXVI ConferêÍJ.:::ias Gerais da AIEA, Viena, 
1991 e 1992. 

IX e X Sessões da Junta de Desenvolvimento fudustrial da 
UNIDO, Viena, 1992 (chefe da delegação). 

Viena, Embaixadora, 1994. 

Publicações: 
''Teoria da Integração Econômica" - ColeÇ-ão Gersoo. Au

gusto da Silva, Escola de Administração Fazendária, Ministério da 
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Fazenda, Brasília, 1982. 
"0 Tratado de Montevidéu 11

- Coleção Gerson Augusto da 
Silva, Escola de Administração Fazendária, Ministério_da Fazen
da, Brasília, 1982. 

Condecorações: 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendãdor, Brasil. 
Ordem do Mérito de Brasília, Comendador, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré. 
Medalha Mérito Santos Dnmont. 
Ordem Nacional"Al Mérito11

, Grã-Cruz, Equador. 
Ordem de Bernardo O'Higgins, Grã-Crili, Chile. 
Ordem do Tesouro Sagrado, Caval~iio •. !apão. 

A Embaixador;!._ Thereza Maria Machado Quintella, encon
tra-se neste data no exercício de suas funções -de Embaixadora do 
Brasil junto à República da Áustria. - Gil dá Maria Ramos Gui-
marãest Chefe do Departamento do S_erv_iço Exterior. -

(À Comisssão de Relações Exteriore~ e Defesa 
Nacional) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão_lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 391, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regiln:ento ln
temo do Senado Federal, sejam considerados C()IDO licença es
pecial os dias 2, 6, 9, 13, 16, 18, 23, 27, 30 e 31.d_e maio passa
do, quando me ausentei dos trabalhos da Casa em visita ao meu 
Estado. 

Brasília, 1' de jnnbo de 1994._.,- Senador lrapuan Costa 
Junior. 

REQUERIMENTO, N' 392, DE 1994 

Nos termos do§ 1 o do art. 13 do Regimeiito Internó, requei
ro seja considerada como licença autorizada o dia 6 de junho do 
corrente, por motivo de Encontro Politico no Estado do Paraná. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protes
tos de elevado apreço e consideração. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1994. - Senador José 
Eduardo. 

REQUERIMENTO N' 393, DE 1994 

Nos termos do art. 13, parágrafo 1°, do Regimento Interno 
do Senado Federal, solicito que as faltas às sessões dos dias 6, 9, 
10, 11, 13, 16, 17, 23,27 e 31 domê~de maio, sejamcoosideradas 
como licença autorizada, por causa de compromissos políticos em 
meu Estado, decorrentes, principalmente, das reuniões e Conven
ção Partidária, destinadas à escolha dos candidatos às eleições des
te ano. 

Brasília, 3 de junho de 1994- Senador Çerson Camata. 

REQUERIMENTO N• 394,DE 1994 

da os dias 27, _ 30, 31, 1° e 3 de junho do .corrente ano, perío
do em que estive cumprindo atividades -partidárias em meu 
Estado. 

Sala das Sessões, 20 de maio de 1994~ - Senador João 
França. 

REQUERIMENTO N' 395, DE 1994 

Senhor Presidente, 
O Senador infra-assinado, nos termos do que dispõe o arti

go-13, § 1°, do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, de~ 
pois de ouvido o Plenário, seja considera.ch, --como licença autori
za:da, a ausência da sessão do dia 30 do mês de maio do corrente 
ano, uma vez que o requerente, na mencionada data, participOu de 
-compromissos partidários no Estado do Ceará. 

-Sala das Sessões, 3 de junho de 1994. -Senador Cid Sa-
bóiade_Carvalho. - - ~ 

REQUERIMENTO N' 396, DE I994 

Senhor Presidente, 
No~ tenlli;s do art. 13, § 1°, do ReWriJ.erito J:riteino-dO Seria

do Federal, solicito sejam considerados licença a\!.tóri:Zaaã 0-s~día_s 
25, 26, 27, 30 e 31 do_mês_de_ maio, em virtUde de reuniões politi
co-partidárias, Convenção Regional do PMDB e debate sobre revi
são constitucional na Universidade Federal de Roraima, realizadas 

- no petíod.o em questão, no Estado de Roraima. 
Brasília, 1 o de junho de 1994. - Senador César Dias. 

REQUERIMENTO N' 397, DE 1994 

Nos termos do art._l3, § 1°, do Regimento futerno, re
queiro que seja considerada coroo licep.ça autorizada minha au
sência aos trabalhos da Casa, nesta data, .em virtude de partici
par, no Estado de Pernambuco, de compromissos político~ad
ministrativos. · 

Sala das- Sessões. 3 de jUnho de 1994. - Senador Marco 
Maciel. - · ~ 

REQUERIMENTO N' 398, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Se

nado Federal, requeiro que sejam consideradas como licenças 
autorizadas os -dias 3 ·e 18 de maiO, quando estive afaS(ado dos 
trabaThos da Casa, a frm de atender compromissos políticõ~Par
tidários. 

Sala das Sessões,- Senador Josê Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (chagas ROdrigues) - A votação 
dos requerinientós lidos fiCa adiada por falta de quorum. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secie-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 399, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Tendo sido convidado, como membro do Interaction Coun

cíl, a participar da Reunião Plenária a realizar-se-em Dresden
Alemanha, peço a V. Ex• na forma do art. 40, § 1°, para compare
cer ao referido eventO e autorizar minha ausência do País no perio

_do de 3 a 12 do corrente. 
Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena- Sala das Sessões, 6_ de junho de 1994. - S_enadÇ)r José Sar-

do Federal. splicito que sejam considerados como licença autoriza- ney. 
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lll1 UMHO NI\TIONS Pl.o\Z~ '! 7TJI rtOO~ 
KlW YQRK, NE\V YOR.l< 1001 ;·uSA 

TfL· (212) 68i·.22-43/1946 • lHEX. o4.228620P'NY 
"':'HHAX (Z12) OG1·iS10 

HciMU'I Schmldt, Cfl~l"'~" 
Fcclo.:•;~lllt#pul-tk r;(~"''''"' 

••lr.f:<.' Fuluda, HOI'IOf.try Charrm1n 
~ ... 

Mo1fia d~ lOVfdts Pint.tJ\IIs~. Ot:purr Chlr~·wn 

Puo't·"""' 14 Maroh 1994 
"~~~:~d;'" L>ear Mr. sarney, 
~t:~Gl 1\lfonsrn 

A.,., 'li: i~ 
Gtuiio .'-ndr~i .. , 
Con:z6n C. Aquino 

pt,,!ipp;.,K 

O,.C..t.r Arl;~~ ~nCI'Iel: 
C~ltocf 

Klrti 1\idl;i Bi~U 

"-r 
Lord c.~n.r;:~ .. of Ca•tMf 

LloV,c.;i kiro~~ 

t.cq~s Ch.tP,f>-'oelml~ 
fr.v.c.c 

\1i{:uo:l ~ 1.1 ~~d·id Hv,.,.,.oo 
-·~ ~~.:ne. rock 
!ly ...... 3 ..... 

::;e~ald R. Ford 
l ,.,,..cf S1,1;~ of .~~ro 

\'\oJh.o~m Fr•~ot:r 
........ ~.~~ ... 

W~~~cl':. 
lal~ Crs.c:;~•d' d'E;uing 
~Uol\t• 

.tikNil s. Corbac~ ... ~ 
~lim 1-b..r; 
L~l-1"01' 

~,.,r.erh Klul"'d, 

""""'' 
«K~Y~ 
~"~·>Pi'WI 

"~~~---t.lf't.)' 

·~~uu "-t:UO>I!lKIU 
I"O:a..,. 

Cf'O~'\I.IIl~tCI do N•l'ol;imt-ruo 

~:~" ObiU~"jo 
hl:"ll'dOsman .......... 
li~r Putrana l!lon-ero 
c:u~ .... ,.z.;. 

1imon P~a 
llor:»: 

•:J: :~~" 
r~.~~~~ 
t.~-· 
:tofto Suirez ..... 
e~:c.ftT....&.ILI 

bl.!llnen 

·~-

TO<lay I am plea~d to send you rnrormatron about the loglstloal and 
organlsatlonal ar_(angements. ror ttle w.·~lrth .sess.lon o r the tmerALtlvu Coun,u, 
whl<h wlll be held rrom f!o"IO June JP94 /n Qresden.'$~érr>af)Y: 

The agenda for the session Is as foltows: 

1. Revíew o!the poiitica.l, econorl1ic and soclaJ srruation ofthe world 

2. The future roTe of the global multilateral orga.'1isations 

3. Metamorphosis of c.entrally pfanned economies tnto 
entrepreneurlal m".r'i<.et economles (the role or the- State vs. the 
rol• or the In.:\r'k,pt) 

4. Adoption of the flnaJ statement. 

AHached you flnd the: programme for the Dresden sesston. The ope-ning 
will take place on J.l\!11tJ22~~.QQ p.m The dlplomatlc corps. German 
d[gnltarlt::t ctiU.I lhe na:tion4f &nd lnternAtiond pren e.re b-cfn~ ln,.·i(cd to thi:;. 
event. The sesslon wru condude on 1 O ]une 1994 in the ear1y aft~rnoon. 

ln Dresden, you WiJl be aç.comrrn.'<.idt~l.!_dl t:ltht!l lhe Hilton Hotel or thc 
Marltlm Hotel Benewe. lhe Maritim Hotel Bellevue wlll also be the venue for 
oll worltlng meetings, v.hne the o;:.ening meetlng w!ll take place in lhe new 
Parllament bund!ns of Saxony. 

Regarding your travei. Lufthansa has offered a substan~al dlscount 
(25%) and lhe Secretarial may wnclude a slmflar arr angement with Delta. I am 
therefore requestlns aU par;iclpants to avan themsetves of these arrangements 
,and I have lnstruct~ the Secretarlat to proceed accordln.ctlY. ln AprD. the 
Seaetarl>t wUI send you • suggested Hlght schedule on lhe assumptlon that 
you ptan to arrive in Oresden on 6 or 7 June t 994 and that you wm teave 
Cre,den ln the •ve-nins or 1 O Jttn~ nr durin,a: 11 June 1994. Kindly Jet Mr. Han.s 
d'Orville, the Coordlnator of the Counc:U. Jcnow Jf you wlsh to travel on different 
dates. Your tlcket wDI be lssued ln New York and sent to you by courler mail. 

H.E. Mr. Jose Sorney 
SQ.S 309 - Bloco D - Apt. 504 
70362 Bra.sma. D.r. 
l!lt.AZIL 



2716 . Terça-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii) Junho de 1994' 

I"'AV-23-1994 13•4tl FR01 INlERACl ICU CW<C I Lo N. V lO 0115~13111&05 P.01 
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CoUNCIL 

6.21 U:-.illtO NA11QN:, P'LAlA • 7UI HOOR 
NEW YORK, NI:W YORK 10017 VS.O. 

lEI.~ (211) 687·2243/11)4b • Tf.lf.X- 411JIIE:I10PNY 
TEUrAX: (i12J 8~7-4810 

l-ldmot Sclof'rlid\. Cf!o~irnwn 
'' •"··~' r:..., .. bt .. ~c.,. ... ""~" 

Tot~CC> Fu!.:Kla. UUS'or•'Y O..tirman 

"'" 

U.E. 11t<. 

17 May 1994 
~ri~ de lo11r&:-s r,nl.lltoilp;o, l)epvn Ch,.irperwn 
Pcl11t~l 

... rw:fr~ v.Jn Af.t 
tt.:clh!:ri,.Q 

ll: .. úl hlrU't~fn 

""~"'n.~ 
Giulio A..-.d·eotti 

""' Ccii'.Jrón c. Ac:;vino 
nwr . .,p:~ 

Oscar Nia' SJ:'>tht-.t 

''""'·''h ... t 
Lord CaU<ogh,a,r, of C<~rdíh 
c .. ;,~,r ~r;:~J....., 

J.), ct..co- ('h"');..,." n('•"'...,, •.. ,,"~ 
MiPJ!:I de l• Mlod• id 1-4u!~O" 

MI-'H'P 
Crra!d R. Fo'd 

l'nir~t! !'l,otcj. ri '\.~"~C:·it.'l 

M•lcoh1 fr&'-':r 

Kurt Ftorgler 
s ... trt~;,nd 

Valtry GiK<!fd d'btJ~i!l~ 
F••"C".e 

"~il.hail S. CO'b<!~rh('\· 
~~:...,..~ 

)elrn1~" 

l~~""' 
k'~nnclh K.avnd,.. 

l•,..'7'-" .. 
lc-.: KucnY
:.·~~~· .... ~· 

T1dcu~ Mv.owiec"l 
~L11id 

Olus.egu11 Ob.b.lnjo 
l'r:ir,~. .... 

' Mõ~~~ r.st<tl .... l)<,"''t'O 
{oln'l"'hi,. 

Shimon ~re5 
b~.rcl 

luhT~Woo 
ltcP\'1J1M;o(~., 

IoM s.....,. •··di 
Piento E11ioct 'frudeo~u 
c"""' 

()bilm<d..n 
5\0'\'"'"' 

lradlouJ Morsc, lfOI'J(.lr.2f)' Mernkr 
un:toot ~o( I'IIM"ÕC' 

To: All pa.rticipinti in the Drcsdcn.· Scssíon of tbc lntcrAction CooncU 
7-IO_Iou• 1994 

Plcas_c (ind a11<lcl1~d n proposed itint;rary on Lufthansa for your tra,·cl 
·fo'Drc,den. I would b< tnost grntcful íf)'OU oould ad,·is-ç me at your carliC..t 

- 'ebnv~nicncc "hc-thcr this schcdutc is agrC'I!':\btc to )'OU or v•hr:1h~r ynu voou1d 

lik.e to travcl a.t diffcrcnt dates or foliow a diffttcnt routing. 

As you To..now thc ticl<:cts wilt bc issucd .throug.b th~: St;.(,;rctatidt a.111J ~~11t 
to you by c9uricr majJ. 

Should )'OU wish to makç your own travcl arrangcmcuts plcasc ::,;d,.'isc 
me according_l)', togcther with your travei schcdulc, so that you may bc 
'propcrly mtt iD Drcsdcn. ln nu:b <Case, rtilnbur!;c-anent of the <".O!lts of the 
tl<ket will only b< possible up to lhe amount which Lufll>ansa would cha.r~c 
lhe Seerewiat aflor applying a 30% discount. 

Looking foi'\\'&rd to hcaring from ~ou soon, I rcmain, 

With bçst rcc,Mds, 

Jau cl/ (}wlÚ~í_ 
Hans d'Orvlllc 
Co~rdinator 
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Should you wlsh to ma.ke your own travcl arrar>zements, klndly let Mr. d'OrYDie 
know at your ear!iest convenlence. However. the Secretarial wm only be ab!e to reimburse 
you up to the cost whlch would have been lncurred had the travei been arr<lnged by lt. 

lhe documentatlon for the sesston wfil be deltvered to you, together wlth the tlcket, 
by late May. lt witl compríse the agenda and the programme and a repor! by Mr. Andríes 
van Agt on tne resurrs ora Hign-Jevel Group h e wm chair ín May on ·me ruture role or tne 
global multOateral organtsatlons• • 

. Durtng lhe sesslon, slmultaneous ínterpretation servlces wDI be provlded and, to lhe 
extent feasíble, some documents wm be translated tnto other Janguages. 

Jf you want certatn Journalists, newspapers and media be informed about the 
Dresden sessíon and your particípation, l<lndly let Mr. d'Orvme have thetr names and 
addresses. The Secretaria! wíll then forward to them pertinent pre55 releases and 
tnformatlon material. 

Shonld you h.we ~~roy quP•tions or nE'ed l'urther lnformatlon or assistance. ple.ase do 
not hes!tate to contact Mr. d'Orvilte in New York. 

1 look forward meeting you •oon a,g~in. With b<1-st personal reg•rds, I remaln, 
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TWELFTII SESSION 
ThH.RAClJON COUNCn. 

1·10 lune 1994 
Drts<l<n, Ctnnany 

19 April 1994 

PRO\'ISIO:\"AL PROGR.\:\l\lt Al'\D WORK PLAN 

Noon 

4 p.m. 

6.30 p.m. 

Wedne<dav. I June 1994 

9.00 a.m. • 12.30 p.m. 

12.30 • 2.30 p.m. 

3.00-6 pm. 

8.30 • lO p.m. 

Meeting of Stccrina Commit~e 

C<rcmonial Opening Meetina 
Pkn6ty H.ll, 'N•u•l S4chsi><her Landr..a 

Rcecption ho>tcd by Prime Mini• ter o! Saxony 
H E. Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 

First worldng mccting 
(ikm I - Re,•iew of thc Politiçal, Eoonomic and So-eia! Situation 
of tht World) 

Maritím Hotel Bellcvue 

·. Lunchcon 

Secoo.d ~·orldng me"tins. 
(item 2 - Thc Future Role of• the Global Multilateral 

' Organí<a:ions) 
Marit!n1 Hotel Bcllevuc 

E,·ening mtcting (if required) 
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9:00 a m. • 12.30 p m. 

12.30 • 2.30 p.m. 

2.30 - 6.30 p.m. 

7.30 p.m 

!lp.m. 

friday, lO June 1994 

~ IU.~U a.m. • I p.m. 

4 p.m. 

• 2. 

Third worling moeting 
(item 2 continued and item 3 • MtUmo~p~osis of Ccntrally 
Planned Economies Imo Entn:pn,;nçurial Markçt l:.ç.o.oomie.s ~ thc: 
Role of tl1e State ,.,_ lhe Role of lhe Markct) 

Maritim Hotel Bellen•c · 

Luncheon 

Fourtb working meeting 
(it<m 3 çontinucd) 

Maritim Hotel B~llc,·ue 

Recc:p:ion/dinntr hostcd b)' the Ma)Or of Dresrl'en 
The Hon. Dr. Htrbtrt Waaner 

Cart<ns:W, Schlo•• Albrecht,btrg 

Boat ride on Elbe river 

Final v.urliu~ mectins and ..doption of finAl fõtn.t~m•nt 
Maritim Hotel Bellevue 

Stecrirlg CommitT~t 
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeri- Ath 16-6-94-PrazofmaldaComissãoM!sta; 
mento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e De- Ath 30-6-94- Prazo no Congresso Nacional. 
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos O SR- PRESIDENTE (Otagas Rodrigues) - O Senhor 
termos do§ 3' do art. 40 do Reghnento Jntemo. Presidente da República editou a Medida Provisória n• 518, de 31 
· O SR- PRESIDENTE (Otagas Rodrigues) - O Senbor de maio de 1994, que dispõe sobre prorrogação dos prazos previs-

Presidente da Rep6blica editou a Medida Provisórian' 517, de 31 tos no art.J7 da lei n' 8.620/93 e no art. 69 da Lein' 8.212191. 
de maio de 1994, que dispõe sobre a base~ cálculo da contribui- De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
ção para o Programa de Integração Social - PIS, devida pelas pes- dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim cons-
soas jurldicas 8 que se refere 0 § 10 do art. 22 da Lei 00 8·212• de tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma-
24 de julho de 1991, e dá outras providências. léria: 

De acotdo com as indicações das Lideranças, e nos lermos dos 
§§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1/89-CN, fica assim coustituida a 
Comissão M1sta ineumbida de emitir parecer SObre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

!. Gilberto Miranda L Ronan Tito 

2. Pedro Simon 2. Ruy Bacelar 

PFL 

3. Dario Pereira 3. JU\io Campos 

PPR 

4. Spitacio Cafeteira · 4. Affonso Camargo 

PSDB 

5. f\.fário Covas 5. A!mir Gabriel 

PRN 

6. Aureo Melio 6. Ney Maranbão 

PDT 

7. Lavoisier Maia 7. Júnia Marise 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

!. Reinbold Stephanes !. Dárci Coelho 

PMDB 

2. Odacir Soares 2 Pedro Novaes 

PPR 

3. Jarvis Gaidzinski 3. Avelino Costa 

PSDB 

4. Geraldo Alckmin FilhQ . 4. Djenal Gonçalves 

PP 
S. Raul Belém S. Benedito Domingos 

PDT 
6. Carlos Lupi 6. José Mauricio 

PSD 

7. Paulo de Almeida 7. Edison Fidelis 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matêria: 

Dia 6-6-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 7-6-94- Instalação da Comissão Mista; 
Ath 6-6-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

SENADORES 

Titúlares 

PMDB 

!. Cid Sabóia de Carvalbo 

2. Gilberto Miranda 

PFL 

3. Henrique Almeida 

PPR 

4. Epitacio Cafeteira 

PSDB 

S. Mário Covas 

. 6. Jrapuan Costa Júnior 

PTB 

7. Marluce Pinto 

Suplentes 

!. Onofre Quinan 

2. Alfredo Campos 

3. Guilherme Palmeira 

4. Affonso Camargo 

5. A1mir Gabriel 

6. Nelson Carneiro 

7. Jonas Pinheiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

1. Pedro Correia !. Fâtima Pelaes 

PMDB 

2 Lalre Rosado 2 Nilton Baiano 

PPR 

3. João Rodolfo 3. Amaldo Faria de Sã 

PSDB 

4. Clóvis Assis 4. Aparício Carvalbo 

PP 

5. Raul Belém 5. ªe!l~to Domingos 

PDT 

6. Messias Soares 6. Sérgio Cury 

PPS 

7. Sérgio Aro~a 7. Augusto Carvalho 

De acordo. com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe:: 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

dia 6-6-94- Designação da Comissão Mista; 
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dia 7-6-94- Instalação da Comissão :MisU!; 
até 6-6-94- Prazo para recebimento de emenda. Prazo para 

a Comissão Mista emitir o parecer sobre a a.d.Jillssibilidade; 
até 16-6-94- Prazo final da Comissão Mista; 
até 30-6-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues) ~A Presi

dência recebeu o Ofício n° 2.038/94, de 30 de maio último, do 
Presidente do Banco Central, solicitando esclarecimentos quan
to à aplicação da Resolução n° 11, de 30 de janeiro de 1994, do 
Senado Federal. 

À Comissão de Assuntos EconônllCOS,-para se pronunciar 
sobre os itens 3 e 4 da solicitação. - -- -

O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues)-: A Presidência 
recebeu o Aviso n° 410/94, de 31 de maio último, daPiesidente do 
Tnõunal de Contas da União, encaminhando relatório das ativida
des desse Tribunal, referente ao primeiro trimestre de 1994, acom
panhado das Atas das sessões do mesmo período. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
EconômiCos, paia cOnhecimento. - -

O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues) - A Presi
dência recebeu expediente do Ministro da Aeronáutica, sobre a 
indicação do Tenente-Brigadeiro~do-Ar Carlos de Almeida Ba
tista, para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, em 
substituição ao Tenente-Brigadeiro-do-Ar George Belham da 
Motta. 

À Comissão de Relações Exteriores, para ser anexado ao 
Processado da Mensagemn°191, de 1994. 

O SR. MEIRA FILHO - Sr. Presidente, na fonna regi
mental, peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues)- V-.-Ex• tem a 
palavra. 

O SR. MEIRA FILHO (PP- DF. Para urna breve comuni
cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Sena
dores, esta Casa não pode, absolutamente, deixar de lembrar o fato 
ocorrido no dia 6 de junho de 1994, acontecimento que, sem dúvi
da, mudou o curso da História universal. Foi nessa data qUe as 
Forças aliadas, corajosamente, desembarcaram na Norm_andia, 
criando, nessa oportunidade, a segunda frente de batalha em cam
pos da Europa. 

Pode-se dizer, sem susto e_ sem medo de errar, que esse 
acontecimento abriu caminho para a vitória das ForçaS -ãlhldas so
bre as Forças opressoras do nazismo alemão e do fascismo italia-
no. 

Sr. Presidente, ao registrar o aniversário ·ae:Sse acontecime:D
to, hoje comemorado univ_ersalmente, quero dizer que a atmosfer& 
de liberdade que respiramOs hoje tem muito a ver com ele, em es
pecial, porque também, naquele tempo, desembarcava, na Itália, a 
Força Expedicionária Brasileira, que era incorp:>rada ao 5° Exérci
to Norte-Americano sob o comando do General Mac Arthur Essa 
campanha marcou a do soldado brasileiro, que, com coragem e pa
triotismo, també-'"" lá esteve defendendo a liberdade que hoje o 
mundo desfruta. -

Faço o registrO, porque estava estranhando que a data pas-
sasse em silêncio em nossa Casa. -- -- · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenle. 
O SR. AUREO MELLO - Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma breve comunicação. --
O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 

palavra. 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para uma breve co

municação.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, aproveitando a 
generosidade da Mesa, que me concede a palavra e, ao mesmo 
tempo, a generosidade da segunda-feira, dia em que podemos 

mandar recadÓs para o Estado de origem e reivindicar solUçãO para 
os_ problemas que nos chegam de lá, quero dizer, Sr. Presidente, 
que recçbi _çom muita alegria e invulgar entusiasmo a decisão to
mada pelo Sr. Ministro dos Transportes, que, cauterizando uma 
leishmaniose administratiVa, isto é, uma ferida administrativa in
curável, que é aquela estrada que liga Porto Velho a Manaus,libe
rou determinadas verbas para o asfaltamento dos trechos corres
pondentes a Porto Ve~o--Município de Humaitá, iiClA'mazonas, e 
Manaus-Município do Careiro. Cada um desses trechos correspon
de a 200 qtiilômetros _Il!3is ou menos, restando no meio - porque· 
~le~ ficam nas duas extremidades - cerca de 600 quilômetros para 
serem asfaltados e finalmente completarem a via que permitirá a 
ligação entre ·a Capital de Rondônia e a Capital do AmazonàS, 
dando ensejo ao escoamento dos produtos e das riquezas de ambos 
os Estados. 

Isso, SI. Presidente, com a colaboração do Batalhão Rodo-
viário acantonado em Porto Velho, é tão importante para nós da
quela região imensa e f;ão abandooada, que v_. Ex• talvez nem pos
sa calcular. É fantásticO pai-a o nosso povo, para aquela gente que 
mora ali de teimosa que ê, mas consolida e levanta alto a bandeiro
la do Brasil, garantindo a integri~e tenitorial naquela área desta 
Pátria imenSa e deSfi .PromisSOr País, que -é o nosso. 

Sr. FféSidente, hão vou apelar para o Ministro dos Trans
portes, nosso querido General Rubens Bayma Denys, que mande 
asfaltar os 600km que estão faltando- isto cabe a nós, ao elaborar 
o OrçamentO da República e ao Chefe do Executivo determinar;. 
mas vou lhe fazer um apelo, a fun de que, da mesma maneira que 
liberou essa verba pm:_a~ asfaltar o trecho Porto Velho--Humaitá_ e 
Manaus-Careiro, também o faça p~ os 170 quilômetros de estra
da carroçável que existe entre os campos do Puciari, de Humaitá e 
o Município de Lábrea,. no rio Puros, no Amazonas. Para se çhegar 
a Lábrea e obter o escoamento dos produtos desse município -
que, aliás, é a terra do Governador Mestrinho - são necessários 
oito dias de navegação fluviaL No entanto, se esse escoamento pu
der ser f~ito_ por meio do asfaltamento do trecho Humaitá-Lábrea, 
levará. talvez 24 horas ou menos do que iss_o. 

Sr. Presidente, eu jã desejava fazer esse apelo há muito 
tempo, aguardando a oportunidade de usar a tribuna do Senado, 
que estava cerceada e çlegolada por aquela falsa reforma consti
tuciona_l, que acabou abortando no útero do Congres_so, por
quã.nto foi inoportuna, inadequ~da. intempestiva e inesperada. 
Assim o faço, para qué- o ·sr. Ministro acolha o pedido dos ama
zonens~s. labreanos _e hq.1))aitaenses, dando oportunidade a que 
o-pro-gresso caminhe cada vez mais no Estado do Amazonas, 
tão grande, tão longínquo. tão carente e tão nosso, tão brasilei
ro. Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 

Alexandre Costa - Antonio Mariz - Aureo Mello - Dir
ceu Carneiro - Esperidião Amin - Henrique Almeida - Hugo 
Napoleão - Jarbas Passarinho - João Rocha - Jônice TriStão -
Márcio Lacerda- Me ira Filho- Onofre Quinan - Ronaldo Ara-
gão. -

O SR. PRESIDENTE (Clagas Rodrigues)- A Presidência 
dispensa a Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 
174 do Regimento Interno. 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que amanhã, 
às llh, será realizada sessão solene do Congresso Nacional, 
destin?-!la à promulgação das emendas constitucionais da Re
visão~ 

O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan~ 
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte -
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1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 42, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 42, de 1993 (n' 247/93 na Câmara dos Deputados), 
que apruva o alo que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ALVORADA DO SERTAO LTDA. para explorar serviço de 
radiodifúsiio sonora em: onda média na cidade de Sao Jodo do 
Piau(, Estado do Piauí, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenãrio, Relator: Senador Áureo 
Mello, cm substituição à Comissão de Educaçllo: 

• 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2• pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1993 

(lnc:lu[do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votaçao, em turno único, do Projeto de D~creto 
Legislativo n' 43, de 1993 (n' 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova O- ato que renova a permissão outorgada à 
TELEVISÃO VERDES MARES LTDA. para e:<ploror serviço de 
radiodifos/Jo sonora em freqUência modulada na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

-- t• pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco; 
• 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos c procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

_(Indufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que· aprova o ato que renova a permissão da RADIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifosão 
sonora em freqUência modulada na cidade de Lajeado, EStado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Edui.:iÇAo!-

- I" pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 28 pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 4S DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VID, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto Q.e Decretp 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que renova a concessllo outorgada à RADIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçlo. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- z• pronunciamento: Relator: Senador Jorias Pinheiro, 
pela regularidi!de dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VID, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova _a penniss!Õ outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LIDA para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia modulada na cidade de Araras. Estado de 
SilO Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, , em substituiçi!.o à 
Comissão de Educaçlo: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos c procedimentos concernentes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(lncluldo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissdo da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA.,~ para e:<ploror serviço de radiodifosão 
sonora em freqUência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenãrio, Relator: Senador Áureo 
Mcllo, em substituição à Comissão de Educoçlo: 

- - 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
• 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

7 - ~~·~ ~~.~~~~~~~~ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(lucluldo em Ordem do Dio uos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento lutemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 49, de 1993 (n" 273/93, na Câmara ~os Deputados), 
que aprava o alo que renova a permissão da RADIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusdo sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenãrio, em substituição à 
Comissão de Educoçlo. 
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- 1• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
filvorávcl ao projeto; 

- 1• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos lllos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VID, do 
Regimento Interno) 

Votaça:o, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislalivo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educaçlo: 

- t• pronunciamento: Relator: SenadorNey Maranhilo; 
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII. do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n• SS, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessêJo outorgada à PAQUETÁ 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço ck 
radiodifusiio sonora em onda média na Cidade de F/oriano, 
Estado do Piau~ tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário~ Relator. Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Coritissão de Educa_çlo. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1994 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação~ em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA.. para explorar serviço ck 
radiodifosão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina? tendo 

Parecer favoráve4 proferido em Plenário? Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educaçlo. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(Ioclufdo em Ordem do Dia nos termos do art.. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessdo outorgada à RÁDIO E 

TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço ck radiodifUsão de 
-sons e imagens (lelevisiio) na Cidade de Santarém,- Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educaçio. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova- ó_ ato que outorga permissão à FuNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modtJ.lada. co~ fins_ exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Es.tado do Rio Gr_ande 
do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenãrio, em 
substituição _â: Comissão de Educaçlo. _ 

- 1 o pronunciamento: Relator. Senador João França, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regulariâade dos ates e procedimentos concernentes à prop-osição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(lnclurdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permiss/Jo outorgada à S.A. 
RÁDIO VERDES MAR.E4 para eip/orar serviço de radiodifos/Jo 
sonora em fre(jüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
DirCeu CameifO, em substituição à_ Comissão de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação; em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 12, de 1994 (0° 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova- o ato que outorga permissão à FUNDAÇÁO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifusão sonora em jreqüência modulada na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário,- Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educaçlo: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 29 pronuocia'inento: pela regularidade dos atas e 

procedimentos concernentes à propoSição. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Die nos termos do art.. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados). 
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que aprova o ato que renova a concesslo outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA LIDA para explorar serviço de radiodifusao sonora 
em onda média na Cidade de Aragualna, Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocinio, em substituição à Comissão de E~ucaçlo. 

16 
· PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(lnc:lu(do em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) ' 

Votaç!o, em turno único, dO Projeto de Decreto 
Legislativo n' 19, de 1994 (n'254/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão- '"outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão do 
sons c imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiãs, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário;_Relator: Senador 
Carlos Patrocfnio, em substituição à Comissão de Educaçlo. 

17 
PROJETO DE J)ECRETO LEGI~~'!'IV0_~"_2_4, DE 1994 

(Inclu(do em Ordem do Dia nos termos do art.. 375, vm, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de De_creto 
Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAf para e:«!outar 
serviço de radiodifosilo sonora em freqaincia mpd,:u_lada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Ale"gre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favoràve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucfdio Portela, em substituição à Comissão de Educaçlo. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•.ss, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único;· -do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 58, de 1993 (n' 316/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao SISTEMA RB_ DE 
COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sononl em freqQ~ncia: modulada na Cidade de Irumbiara,. Estado 
de Goiás. (Dependendo de parecer da Comissão de Ednc:açlo) 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 34, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

VotaçAo, ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
34, de 1994 (n' 2.535192, na Casa de origem), que disp3e sobr-' o 
exercício da profissão de Desenhista, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relato-r Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1994 

{Em regime de urgfncia, nos termoi do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Ca.maia 
n° 16, de 1994 (n° 2.246/91, na Casa de origem), que regulamenta 
o art. 230 da Constituição Federal, dispondo sobre se~iços 
notariaís e de registro. tendo 

Parecer sob n' 132, de 1994, da Comissão 
• de Constituiçlo, Justiça e Cidadania, favorável com 

Emendas n°s 1 e 2 • CCJ, que apresenta 

(Dependendo de parecer da ComiSSão- de Constituiçlo, 
Justiça e Cidadania sobre as emendas apresentadas perante a 
Mesa) 

21 
-OFICIO N• S/49, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Oficio n° S/49, de 1994, através do qual o Presidente do 
Banco Central do Brasil encaminha solicitação do Governo do 
Estado de Goi~ para que sejã elevado de 91% par~ I 00% o 
percentual de rolagem de sua divida mobiliário v€1iCiVe/ no I" 
semestre de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão_ de 
Assuntos Econômicos) 

22 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N• 62, DE 1990 

Votaçao, em turno suplementar, do Substitutivo- do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 (n' 3.516/89, 
na Casa de origem), que define crime organizado e dispõe sobre 
meios especiais de investigação e prova nos inquéritos e 
processos que sobre ele versem, tendo 

Pareceres 
• sob n° 432, de 1994, da Comissão Diretora, oferecendo 

a ti:dação do vencido; e - -
• de Plenário, em - sUbstituição à Comissão de 

Cons_!ituiçlo, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), Relator: 
Senador Amir Lando, favorável as emeDdaS n-os I e 3, na forma de 
subemendas que apresenta; pela rejeição da no 2; e-apri:sC:D1arldo, 
ainda, as emendas n°S 4 e 5. 

23 .. - . -
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 4, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmaiã n° 
4, de 1994 (n' 1.026/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
disposto no § 2" do art. I76 da Constituição Federal e altera 
dispositivos do Decreto-Lei n" 227, de 28 _defeyerefi-o_t;je I96]
Código de Mineraçllo, adaptando-o às normas 'constitucionais 
vigentes, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dario P~ em substituição à Coiriissilo de Assuntos 
Econômicos. 
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24 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

Votaçao, em turno único~ do Projeto dC Lei do Senado n° 
27, de 1991- Complementar; de autoríido Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3" do art. 192 _da Constitulçdo 
Federal. que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhllo, em substituição à Comissl!o de· Assuntos 
Econômicos. 

25 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"106, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 106, de 1993 (n' 2.689/92, llá.CàSa de ·origem), que altera 
dispositivos do Código de Processo Civil, relativos à liquidaçdo 
de sentern;a. tendo 

Parecer favorável. sob n' 131, de 1994, da Comissao 
- de Constituiç.lo, Justiça e Cidadania. 

26 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 44, DE 1994 

Discussão, Cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
rf 44, de 1994 (n' 534/91, na Casa de origem), que concede passe 
livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de 
transporte coletivo interestadual, tendo 

Parecer favorável, sob n' 133, de 1994, da Comissão 
• de Assuntos Sociais. 

27 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 12, DE 1994 

Discussao, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
rf 12, de 1994 (n' 3.174/92, na Casa de origem), que determina 
que o modelo de fardamento escolar adorado nas escales 
públicas e privadas não possa ser alterado antes de transcorridos 
cinco anos, tendo 

Parecer favorável. sob n' 128, de 1994, da Comissão 
- de Educação. 

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 146, DE 1992 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 146, de 1992, de autoria da Senadora Júnia Marise, que dispõe 
sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de Minas 
Gerais na área de atuaçao da Superintend~ncia do 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econ3micos) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15hl3min.) 

ATA DA 32" SESSAO, REALIZADA 
EM 20 DE ABRIL DE 1994 

(Publicado no DCN (Seção II), de 10 de maio de 1994) 

RE17FICAÇÃO 

'· .•. 

- - ,_ 

Na página 1972, 2" coluna, na leitura do Requerimento n• 
215/94, . 

OndeseJê: 

... que' sejam considerados como licença autorizada os dia 
18 21 28 29 e 30 do mês de março do ano em curso ... 

Leia·se: 

... que sejam conSiderados como licença autorizada os ~ 
18 21 2S 28 29 e 30 do mês de março do ano em curso. .. 

. ATA DA 34" SESSÃO, REALIZADA 
·EM 25 DE ABRIL DE 1994 

(Publicaçla no DCN (Seção II), de 26 de abril de 1994) 

RETIFICAÇÃO 

Na págiria 1989, na 1" coluna, na connmicação da Presidep.
cia relativa ao Ofício n° 226/94 · 

Onde se lê: 
' . 

... julgar o Mandado de Segurança n• 21.969/160,; .. 

Leia-se: 

_.julgai o Mandado de Segurança n• 21.969-6/160, ..•. · 

(*)ATO DA COMISSÃO DiRETORA 
N"3,DE1994 

. Regulam~la o art. 6" da Resolução n• 42, ele 
1993, e dã outras providências no âmbito do ProcJum: 

A Comissão Diretóra do Senado Faderal, no uso· de sup 
atribuições regimentais e regulamentares, resoive: ~ 

Art. 1° Os servidores efetivos do Centro de Infonnáticai-e 
Processamento de Dados do Senado Federal - Proda.Sen, nos ~ ... 
mos do que dispõe o art. 6° da Resolução n° 42, de 1993, somenie 
podem ser nomeados para ocupar Funções Comissionadas. da eS
trutura administrativa do Senado Federal símbolos FC-lO, FC-® e 
FC08. 

Art. 2° O afastamento de servidores para servir a OOtiO &-... 
gão ou entidade reger-se-á.. exclusivamente, pelo disposto no ait. 
93daLein'8.112,de1990. . ;, 

Art. 3' São mantidas até posterior exoneração, devolúçio 0.. 
término do prazo de autorização, as situações existentes nos te}. 
mos da legislação em vigor. - .,. . t 

Art. 4<> Este ato entra em vigor na data de sua publicação. ~ 
Art. 5° Revogam-se as disposiçéSes em contrário. __ ~ 
Sala da Comissão Diretora, 10 de março de 1994. HuÍnbef. 

••c-;• t 
' (')Republicado por haver safdocom incom::ção noDCN (Scção m, de 29-3·94. 

("',.) Republicado por haver &aldo com inc:otYeÇio nos DCN (Soção _m, de_ ZZ,.2-94:" c 
29-3·94. ' ' 
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to Lucena -Chagas Rodrigues- J úllo Campos - Nahor Junior 
-Carlos Patrocínio 

(**) ATO DO PRESIDENTE N" 73, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6", § 2", da Resolução o" 42, de 1993, re
solve designar LURDISCEIA SANTOS MULHOLLAND, Ana
lista de Informática Legislativa, Nlvellll, Padrão 41, do Centro de 
Informãtica e Processamento de Dados do Senado Federal- PRO
DASEN, para substituir a Chefe de Gabinetedl!Presidência do SF, 
FC-9, no pericdo de !6-2-94 a 7-3-94, durante o~8fãstamento da ti
tular, em gozo de férias. -- -

Senado Federal, 21 de fevereiro de 1994- Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 222, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
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_Q que consta do Pro
cesso n° o;;o8/94-2, resolve aposentar, voluntariamente, NEW
TON JOSE DA SILVA, matricula 0405, Analista de Indústria 
Gráfica Legislativa, Nível !II, Classe Especial, Padrão V/S30, do 
Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CE
GRAF, nos termos do artigo 40, inciso lll, allnea a, da Constitui
ção da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 
186, inciso m, alínea a, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, e artigos 1°, da Resolução SFn° 59, de 1991, e 36,1nCisoS I 
e lll, § 4°, da ResoluçãoSFn• 51, de 1993. 

Senado Federal, 6 de junho de 1994. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 35, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atnbui
ções regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 2° ·do 
Ato no 9, de 1992, do Primeifo.:Seàetário; resolve: 

Art. 1° Designar os servidores ANTÔNIO ALBERTO DE 
CARVALHO (matricula n• 1566) e ESTELINA MARIA MAR
TINS (ma.trlcula n° 3027) gestores, titular e substituto, respectiVa
mente, do Contrato n° 18, de 1994, celebrado entre o Senado 
Federal e a GB Encadernadora Comêrcio e Representações Ltda. 

- Art. Z'Revogam-se as disposições em contráriO. 
Art. 3° Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de abril de 1994. - Manoel Vilela de 

Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 61,_ DE 19\)4 ~ 

O Direta--Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi cooferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo com o q':!" consta do Processo n•OQ9.067/94-9, 
resolve nomear CONCEIÇAO-EDNA FONSECA RESENDE para 
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete 
do Senador Carlos De 'Carli. 

- Senado Federal, 6 de jUnho <Je r994. -~M.óoei-Vileiade 
Magalhães, Diretor-Geral. 
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ANOXLIX-N'60 QUARTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 1994 BRASÍLIA-DF 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N' 2, DE 1994 

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, combinado com o art. 3° do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, promulga a seguinte emenda constitucional: · · 

Art. 1° É acrescentada a expressao "ou quaisquer titulares de órgaos diretamente subordinados à Presidência 
da República" ao texto do art. 50 da Constituiçao, que passa a vigorar com a redação seguinte: · 

"Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, po
derao convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgaos diretamente subordinados à Presi
dência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, 
importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada." 

Art. 2° É acrescentada a expressão "ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo" ao § 2' do har
to. 50, que passa a vigorar com a redaçao seguinte: 

"Art. 50. oou•••--·-..---•••••••••-•-n••••-••••-••••••••••••••••••.o•o••••---••••••••••••u••••••••-••n••••••••••••••--• 

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderao encaminhar pedidos · 
escritos de informaçao a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, 
importando crime de responsabilidade a recusa, ou o nao-atendimento, no prazo de trinta dias, bem 
como a prestaçao de informações falsas." 

Art. 3' Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicaçao. 
Bras!lia, 7 de junho de 1994. -Humberto Lucena, Presidente- Adylson Motta, I 0 Vice~Presidente -· Levy 

Dias, 2' Vice-Presidente - Wilson Campos, 1° Secretário- Nabor Júnior, 2° Secretário - Aécio Neves, 3° Secretário -
Nelson Wedekin, 4° Secretário. 

EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N• 3, DE 1994 

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do art. 60 da Constituiçao Federal, combinado com o art. 3° do 
Ato das Disposições Cónstitucionllis Transitórias, promulga a següinte emenda constitucional: 

Art. 1 o A alínea c dó inciso I, a alínea b dó inciso II, o § 1 o e o inciso II do § 4° do an. !2 da Constituição Fede-
ral passam a vigorar cnm a seguinte redação: 

"Art. 12. .. ........... _ ............ _ .... _ .. ___ ................................................... ____ , ................ . 
I - ............................ ~-··""''"'"'"'"""'"'""""'"''--.......... - ......... _ ............................. - .. 
a) ....................................... - .............................................. --......... --....................... --.. . 
b) ..................... , __ ........ ___ ............ _ ................................ - ............................................. . 
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que venh"Jll a r~>- • 

sidir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira; 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

- _DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll.. VA MAIA Impresso sob respoosabilidade da Mesa do Senado Federal 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo ASSINA TIIRAS 
LUJZ CARLOS BASTOS Semestral -------- 23,53 URV 
Diretor Industrial 
FLORJAN AUGUSID COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Tiragem: 1.200 exemplares 

II - ·--···· ····-····-------·-·---···-····-·-------·-·----·---·--·-·-·---·--·---------·-----------------·-a) ... _____ ............... - .............. ._ ........ __________ , __________________________________ -

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptas e sem condenaçao penal, desde que requeiram a nacionalidade bra
sileira. 

§ 1° Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em fa
vor de brasileiros, serno atribufdos os direitos inerentes ao brnsile.iro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição. 

§ zo ... ._._ .... .__ ............. ________ , ___ , __ , __ , ____ ,_,,_, ____________________ ,, _________ ,, 
§ 30 •. ._ ....... ___ , _____ ,._., .. ;.;.;.; .. ;,_, __ .. ,_,_, ____________ ,;,; ..................... ---·'~~---~-----.. ·'·--.. ----. 
§ 40 .. ._ • ._._.,._._ .. ._ .. ._ ...... _______________ ,, __ .. ~ ............... ._. _______ , _____________ _; ____________ -
I - __ , _____ ; _____ , ...... ______________ .__ ...... ._._._ ......... ._ .... ._ .. ._ . ._ ...... ._ .. ______ ,,_, ________________ _ 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: . . . . _ 
a) de reconhecimento. de nacionalidade origmária pela lei estrangeira; 
b) de imposição de naturalizaçao, pela norma estrangeira; ao brasileiro residente em Estado 

estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercfcio de direitos civis." 

Art. 2° Esta Emenda Constitucional eiltrll em vigor na data de sua publicaçao. 
Brasília, 7 de junho de 1994. - Humbertn Lucena, Presidente - Adylson M!ltta, I 0 V ice-Presidente - Levy 

Dias, zo Vice-Presidente - Wilson Campos, I o Secretário - Nabnr Júnior, 2° Secretário - Aécio Neves, 3° Secretário -
Nelson Wedekin, 4° Secretário. 

EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N" 4, DE 1994 

A Mesa do CongressO Nacional, nos termos do· art. 60 da Constituiçao Federal, combinado com o art. 3" do 
Ato das Disposições Constitucionars-Ttansltõrias, promulga a seguinte emenda constitucional: 

Art. 1 o São acrescentadas ao §_9° do art. 14da Constituiçao as expressões: "a probidade administrativa; amorã- -
!idade para o exercfcio do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e", após a expressao "a fim de proteger", 
passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 14. ·--·· ··---····--........................ ·---·---·--·-·-·-···----·---· .. ·····-··-.. ·--·· ··------·-----·-···--

§ 9° Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessa
çao, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercicio do mandato, considera
da a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do po
der econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na admitústraçao direta ou indireta 

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasflia, 7 de junho de 1994. - Humberto Lucena, Presidente - Adylson Motta, I 0 V ice-Presidente- Levy 

Dias, 2° Vice-Presídente - Wilson Campos, I 0 Secretário - Nabnr Júnior, 2° Secretário - Aécio Neves, 3° Secretário -
Nelson Wedekin, 4° Secretário. 
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EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N" S, DE 1994 

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do art. 60 da Constituiçno Federal, combinado com o an. 3° do 
Ato das Disposições Constitucionaís Transitórias, promulga a segninte emenda constitucional: - · · 

Art. I o No art. 82 fica substituída a expressno "cinco anos" por "quatro anos". 
Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor no dia I 0 de janeiro de 1995._ . . 
Brasflia, 7 de junho de 1994. - Humberto Lucena, Presidente - Adylson Motta, I o Viee-Presidente - Levy 

Dias, 2° Vice-Presidente - Wilson Campos, I 0 Secretário- Nabor Júnior, 2° Secretário- Aécio Neves, 3° Secretário_: 
Nelson Wedckin, 4° Secretário. 

EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N° 6, de 1994 

A Mesa do Congresso Nacional, nos termos do att.60-da Constituiçno Federal, combinado com o an .. 3°.do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, promulga a segninte emenda constitudonal: -

Art. I ° Fica acrescido, no art. 55, o § 4°, com a segninte redaçUo: 

"Art. 55. . .................................. : ........ , __________ , ..... _ .................................................. .. 
§ 4° A renunCia de parlamentar-submetido a processo que vise ou possa levar a perda do 

mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os 
§§ 2°e3°" 

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicaçno. 
Brasília, 7 de ju!lbo de 1994.- Humberto Lucena, Presidente- Adylson Motta, I 0 Viee-Presidente- Levy 

Dias, 2° Vice-Presidente- Wilson Campos, 1° Secretário- Nabor Júnior, 2° Secretário~ A&io Neves, 3° Secretário
Nelson Wedckin,4° Secretário. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO·-------------------------

1-ATADA53'SESSÃO, EM 7 DE JUNHO DE 1994 
LI-ABERTURA --
1.2-EXPEDIENI'E 
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 
-N° 220, de 1994 (n• 427/94, na origem), de 3 do corrente, 

restituindo autógrafos de projeto de lei sancionac)Q. _ 
1.2.2- Leitura de projeto 
- Projetode Lei do Senado n• 36, de 1994, de autoria do 

Senador Carlos Patrocínio, que "prorroga o prazo de que trata á § 
6° do harto. 2• do Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho de 1988, 
com a redação dada pela Lei n° 8.396, de 2 de janeiro de 1992". 

1.2.3 - Requerimentos 
- N" 400, de 1994, de autoria do Senador Racbid Saldanha 

Derzi, solicitando que sejam considerados, como licenç~ autoriza
da, os dias 23 a 27, 30 e 31 de maio, e 1 o a 3 de junho do corrente 
ano. Aprovado. 

- N" 401, de 1994, de autoria do Senador Mansueto de La
vor, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, 
os dias 2, 3, 10, !1, 13, 16, 19, 26, 30 e 31 de maio do ano em cur
so. Aprovado. 

- N° 402, de 1994, de autoria do Senador Cid Saboia de 
Carvalho, solicitando que sejam considerados, como licença auto
rizada, os dias 3, 6 e 7 do mês d<>juubo do conente ano. Aprovado. 

- N• 403, de 1994, de autoria do Senador Mareio Lacerda, 
solicitando que sejam coosiderados, como licença autorizada. os 
dias 18, 23, 24, 26, 27, 30e 31 de maio do ano em curso. Aprovado. 

- N" 404, de 1994, de ari!Oiiá ôo Sellidor Cailós Patroc!nió, 
· solicitàridii que sejam ccnsiderados, como licença autorizada, os 

dias 2, 6, 9, 10, 13, 16, 27, 30 e 31 de maio do corrente ano. Apro
vado. 

- N" 405, de 1994, de autoria do Senador DariO Pereira, so
licitando a transcriçãO, nos Anais-do Senado, do artigo intitulado 
"A aliança PFL-PSDB", de autoria do Senadoi-Marcõ Mãciel, pu
blicado no jornal Folha de S. Paulo, de 17 de maio do corrente ano. 

1.2.4 - Apreciação de matérias 
- Requerimentos noS 386 a 398, de 1994, lidos em sessões 

anteriores. Aprovados.. 
-Requerimentos noS 399 e 385, de 1994, lidos em sessões 

anteriores. Aprovados, após pareceres da comissão competente. 
1.2.5 -Discursos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Realização, em Brasí

lia, do Seminário intitulado 110 Caminho das Águas'', objetivando 
esclarecer o Projeto de Transposição das Águas do Rio São Fran
cisco, com o cc-patrocínio do jornal Correio Braziliense. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Homenagem póstu
ma ao paisagista Burle Marx. Des.e.quilíbrio dos salários em rela
ção ao aumento abusivo dos preços no plano ecoo.ômico do Go
verno. 

1.2.6 - Requerimentos 
- N" 406, de 1994, de autoria do Senador Nelson Wedekin, 

solicitando que sejam considerados, como licença autorizada. os 
dias 2, 6, 9,10, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27,30 e 3Jde maio do cor-
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rente ano. Aprovado. 
- N" 407, de 1994, de autoria do Senador Nelson Carneiro, 

solicitando que sejam çonsiderados, como licença autorizada. os 
dias2,6, 9,10,11, 13,16,17, 23, 24, 27, 30e 31 demaiodoano 
em curso. Aprovado. 

- N° 408, de 1994, de autoria do Senador Moisés Abrão, so~ 
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 27 e 30 de maio do corrente ano. Aprovado. 

- N" 409, de 1994, de autoria do Senador Ney Maranhão, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 2, 6, 9, 10, 13, 16, 23, 24, 27 e 30 de maio do__an<.H}JU curso. 
Aprovado. 

- N" 410, de 1994, de autoria da Senadora Júnia Marise, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
25, 26, 27, 30 e 31 de maio do corrente ano. Aprovado. 

- N" 411. de 1994, de autoria do Senador Josê Richa, solici
tando que sejaln considerados, como licença autorizada, os dias 6, 
9, 13, 23, 24, 30 e 31 de maio do ano em curso. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Decreto Legislativo n° 42, de 1993 (n° 247/93, na

Câmara -dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em àôda média na cidade de São Joãó do 
Piani, Estado do PiauL Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 43, de 1993 (n° 249/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusãO sonarª em ~qüência modulada na cidade de Re
cife, Estado de Pemarnbuoo. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pérmissão 
à Radio Independente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade -de_ Lajeado, Estado-do 
Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n°45, de 1993 (n°253/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Capinzai Ltda., para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Capinzal, Estado_ de 
Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada ila cidade de ,Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993, (n° 264/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Jornal do Brasil Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Litoral Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqiiência modnlada na cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246(93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Grande Lago Ltda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora em onda média na cidade de Santa Helena, Es
tado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 55, de 1993 (n°267/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda., para exp1orar servi-

ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Floriano, 
Estado do Piaui. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida à Rádio Cultura de Tunbó Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonOra em onda média-n_(J._ ci_dad.e de Timbó, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., para explorar serviço de 
ra_9iodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Santaréni, 
Estado do Parã. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova O ato que outorga pennissão à 
Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência --modulada. com íms exclusivamente 
educativos, ria cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativon° 11, de 1994 (n°265/93,na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ã S.A .. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço -de 
radiodifusão sonoii eln freqU:êiléia modulada na cidã.de de Fortale
za, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sorocaba, 
Estado de _São PalJ.lO. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Araguaia Ltda., para·exptorar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na 
Cãniara dos Deputados), que aprova: o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Tocantins Ltda., para·explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Anã polis, Estado 
de Goiás. Votação adiada por falta de quorum_ 

Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93. na 
Câmara dos Deputados), que aprova: o ato que outorga permissão à 
Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí para executar 
serviço de radiodifusão sonora eniTreqüência mbdlilada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo no 58, de 1993 (n° 316/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga penrifsSão 
ao Sistema RB de Comunicação Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqOência modulada na cidade de Itumbia
ra, Estado de Goiás. Retirado da pauta, nos termos do artigo 175, 
e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 34, de 1994 ~(n° 2.535/92. na 
Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profissão· de De
senhista. Votação adiada nos termos do artigo 375, VIII, do Regi
mento Interno. 

Substitutivo do Senadb ao Projeto de Lei da Câmara n° 62:, 
de 1990 (n° 3.516/89, na Casa de origem), que defme crfuie orga: 
nizado e dispõe sobre meios eSpeciais de investigação-e prova nOS 
inquéritos e processos que sobre ele versem. Votação adiada nos 
termos do artigo 375, VIII, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n° 4, de 1994 (n° 1.026/91. na 
Casa de origem), que regulamenta o disposto no§ 2°do harto. 176 
da Constituição Federal e altera -dispositivos do Decreto-Lei no 
227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de Mineração;-aãa.ptan-
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do-o às normas constitucionais vigentes. Votação- adiada nos ter
mos do artigo 375, VIII, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n° 27. de 199r- Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° 
do harto. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobran
ça de juros reais máximos, e dá outras providências. Votação 
adiada nos termos do artigo 375, VDI, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n' 2.246/91, na 
Casa de origem), que regulamenta o harto. 236 da Crostituição 
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Discussão 
encerrada. ficando a votação adiada nos termos do artigo 375, 
VIU, do Regimento Interi:J.o, após-pai-eCer-de plenário contrário às 
Emendas de números 3 a 26, após usarem da palavra os Srs. Aureo 
Mello, Nelson Carneiro, Magno Bacelar e Eduardo Suplicy. 

Oficio n' S/49, de 1994, através do qual o Presidente do 
Banco Central do Brasil encaminha solicitação do Governo doEs
tado _de Goiás, para que seja elevado de 91% para 100% o percen
tual de rolagem de sua divida mobiliária vencível no 1° semestre 
de 1994. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorável 
nos termos do Projeto de Resolução n° 52/94, ficando a votação 
adiada nos termos do artigo 375, VIII, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n' 106, de 1993 (n' 2.689/92, na 
Casa de origem) que altera dispositivos do C6digo de Processo Ci
vil, relativos à liquidação âe sentença. Discussão encerrada, fi
cando a votação adiada nos termos dn artigo 375, vm, do Regi
mento Jntemo. 

Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1994 (n' 534/91, na 
Casa de origem), que concede passe livre às pessoas pOrtadoras de 
deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Discus
são encerrada, ficando a votação adiada nos termos do artigo 
375, VIII, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n' 12, de 1994 (n' 3.174/92, na 
Casa de origem), que determina que o modelo de fardamento esco
lar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ·ser alterado 
antes de transcorridos cinco anos. Discussão encerrada, ficando a_ 
votação adiada nos termos do artigo 375, VIII, do Regimento ln-

temo. 
Projeto de Lei elo Senado n• 146, de 1992, de autoria da Se

nadora Júnia Marise, que dispõe sobre a inclusão do Vale do Je
quitinhonha do Estado de f.dinas Gerais na área-de atuação da Su
perintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE. Dis
cussão encerrada, após parecer de plenário favorável ao projeto e 
à emenda, _tendo usado da palavra a sr- Júnia Marise, ficando a vo
tação adiada nos termos do artigo 375, VIII, do Regimento Interno. 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR EDUARDO SUPUCY - Explicações sobre o 

significado de palavras pronunciadas em seu discurso anteriOr. 
quando da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 16/94, que 
não eram ofensivas ao relator, Sr. Magno Bac_elar. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Homenagem póstuma 
à escultora catarinense E1ke Hering. 

SENADOR JOSÉ EDUARDO - Regozijo pelo sucesso da 
indústria automobilística no mês de abril, batendo recordes de pro
dução, de vendas no mercado interno e de exportações. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Indignação diante 
da grave situação de desamparo das crianças brasileiras. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Situação de calamida-
de do serviço público em nosso Pais. -

- SENADOR NEY MARANHÃO - Apelo do Prefeito de 
Recife, Sr. Jarbas Vasconcelos, ao Senhor Presidente da República 
no sentido da liberação de recursos para o programa de contenção 
de encostas e habitações destruídas pelas chuyas copiosas que ali 
ocorrem. 

TES 

_1.3.2 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.4- ENCERRAMENTO . 
2-ATOS DO PRESIDENTE 
N"' 8, 154 e 156, de 1994 (Republicações) 
N'209,de1994 · 
3-MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 53aSessão, em 7 de junho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Lucídio Porte !la 

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

Alexandre Costa - Aureo Mello - Carlos De 'Carli - Carlos 
Patrocínio - Chagas Rodrigues - Dario" Pereira - Dir_ceu Carneiro 
- Eduardo Suplicy -- Epitácío Cafeteúa - Espeiidião Amin -
~emando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg - Gerson Ca
m.ata- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena
Hydekel Freitas - Iram Saraiva- João Calmon - João França -
João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho - Josê Eduardo -
Josê Richa- Júnia Marise- Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia
Lucidio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco 
Maciel - Mauricio Conêa - Mauro Benevides - Meira Filho -
Ney Maranhão - Onofre Quinan - Pedro Simon- Rachid Salda
nha Derzi- Ronaldo Aragão- Reginaldo Duarte- Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEPIENTE 

. MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N' 220, de 1994 (n' 427/94, na origem), de 3 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 96, de 1993 (n' 3.261/92, 
naquela Casa), <nJe acrescenta ~ágrafo ao art. 20 da I,.ei .n° 7. 716 
, de 5 de janeiro de 1989, que "defme os crimes resultantes de pre
conceitos de raça ou cor", sancionado e transformado na Lei n° 
8.882, de 3 de junho de1994. . . . ... 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 
lido vai à publicação. -

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I o Secre-
tário. 

É lido o seguinte 



2732 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI) Junho de 1994 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 36, DE I994 

Prorroga o prazo de que trata o § 6° do art. zo 
do Decreto .. Lei D0 2.452, de 29 de julho de 1988, com 
a redação dada pela Lei n° 8.396, de 2 de janeiro de 
I992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o A conCessão de ZPE já aprovada até 2 de janeiro de 

1992 caducará se no praio de dois anos, contados da data de publi
cação desta lei, a -administradora da ZPE não tiver iíiitíã'dO~ efeti
vamente, as obras de infra~estrutura de acordo com o croilogtaina 
previsto no projetO de instalação. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor-na daia de sua publicação.--· ~ ~ 
Art. 3° Revogam-se as disposições ein contrário; especial

mente o § 6' do art. 2' do Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 
1988 com a redação dada pela Lei n' 8.396, de 2 de janeiro de 
1992 .. 

Justificação 

O Decreto-Lei no 2,452, cj.e 29 de julho de 1988, auton.zou o 
POder Executivo ~feriar, nas: regiões menos_qe~env_9lvidas do Pais, 
Zonas de Processamento de E_xportação - ZPE, sujeitas a ~regime 
tributário e cambial favorecido, com o intuito priiicipal-de reduzir 
desequilíbrios regionais. As ZPE caracterizavam-se como áreas de 
livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de empresas 
voltadas para a produção de bens a serem comercializados exclusi
vamente no exterior. 

A proposta de constituíção de_ZPE é privativa de Estados e 
MunicípiOs, a qUem dtbe coordenar a construção do distrito'fudus
trial correspondente, isoladamente ou em parceria coril a iniciativa 
privada, através de empresa administradora montada especifica-
menteparaestafmalidade. _ ···-·- -~-- . __ _ 

O Presidente Samey autorizou_ a _criação de quatorze ZPE, 
cuja inStalaÇãO fOi, c"Ontudo, suspensa pelo Govemo·-coll.or, que 
a dotou uma politica diametralmente oposta na matéria. 

Graças à iniciativa do Congresso Nacional foi pióiriUlgãaa-a 
Lei D0 8.396, de 2 de janeiro de 1992, que estabeleceu uma solu
ção de compromisso entre os que~ então, coinbatiaiD'e-os que de
fendiam a institucionalizaÇão das ZPE. Esta ftxou prazos para que 
as administradoras das ZPE dessem início àS obras de infra-e"sfrú-· 
tura, sob pena de caducidade de concessão. Tais prazos são de um 
ou de dois anos, conforme se trate respectivamente de ZPE a se
rem autorizadas ou de ZPE já autOrizadas até aquela data. 

Todavia estas últimas não tiveram condições de iniciar o 
proc_esso, uma vez que continuaram dependendo da normalização 
a ser emanada do Conselho Nacional das ZPE - CZPE, órgão co
legiado federal incumbido de fixar as diretrizes e normas- a serem 
cumpridas pelas entidades c-oncessionárias. O CZPE só foi reorga
nizado pelo Decreto n' 779, de 19 de março de 1993, e o noyo re
gulamento só foi baixado pelo Decreto n' 846, de 25 de junho de 
1993, após decorrido um ano e meio de vigência: da Lei n° 
8.396/92. -

Tomou-se, assim, imperioso revigOrar o pr3zo de dois anos 
para que as administradoras das ZPE já aUtoriZadas possam dar 
continuidade aos seus esforços de reestrub.lração e reprogramação 
de investimentos; Cox;n ~feito, os retrocessOS e iri..defmiçõeS-legais 
e administrativas que prevaleCeram no perlodo de 15 de março cte 
1990 a 25 de junho de 1993 ocasionaram: á. deses:troturação da 
maioria das sociedades mistas que haviam sido c_oostruídas com o 
objetivo de explorar as ZPE. 

Espero, pois, contar com o imprescindível apoio dos meus 
Pares, em especial dos representantes dos quatorze Estados conR 
cessionários de ZPE, para a aprovação do presente Projeto de Lei 

Sala das Sessões, 26 de maio de 1994, - Senador Carlos 
Patrocínio. 

# (A Comissão de Assuntos Eccnômicos Decisãe> 
Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto será 
publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário. 

SiiO lidos e·aproVââOS os segül""iztes -"· 

REQUERIMENTO N' 400, DE 1994 

'Requeiro, nOs termos do§ 1° do a:rt. 13 do Regimento Inter-
no do Senado Federal, seja considerada como liceri.ça autoiizada a 
minha ausência dos trabalhos da Casã nos dias 23 a 27, 30 e 31 de 
maio e 1 o e 3 de junlio do corrente ano em qUC. estive desE;ID.pe
nhando atividades politico-partidárias no meu Estado do Mato 
Grosso do Sul. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1994. - Senàdor RachicÍ 
Saldanha Derzi. 

REQUERIMENTO N'40I, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 13, § 1 o do Regimento Interno, requeíR 

ro _a Vossa Excelência que as ausências registradas em meu nome 
nos dias 2, 3, 10, 11, 13, 16, 19, 26, 30 e 31 de maio de 1994, se
jam consideradas licenças autorizadas, tendo em vista que foram 
todas decorrência de assuntos partidários que exigiram minha pre-~ 
seilça"em meu Estado de Pernambuco. 

Na oportunidade, renovo--lhe meus protestos de elevada es
tima e consideração. - Senador Mansueto de Lavor. 

_REQUERIMENTO N' 402,DE 1994 

Senhor Presidente, 
O Senador_infra-assinado, nos termos do que dispõe o arL 

13, § 1°, do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, depois 
de ouvido o Plenário, seja conSiderada, como licença autorizada, 
as ausências das sessões dos dias 3, 6 e 7 do mês de junho do cor
rente ano, uma vez que_ o requerente, nas mencionadas datas, parti
-cipa de compromissos partidários no Estado do Ceará. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1994. - Senador Cid Sa
boia de Carvalho. 

REQUERIMENTO N' 403, DE 1994 

Nos termos do art 13, § 1°, do Regimento Intemo,_requeiro 
seja considerado como licença autorizada as_ faltas_ ocorridas nos 
diaS 18, 23, 24, 26, 'i:J, 30 e= 31 de rllaio do corrente ano, em virtu
de: de encoD.triu---me atendendo a vários cOmpromissos parlãmeD.ta-
reS, nesta cidade e no Estado de Mato Grosso. · 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1994. - Senador Mareio 
Lacerda. · -

REQUERIMENTO N' 404, DE 1994 

Nos termos do artigfr 13, -§-lo, do R.egjmen1o-Intei-Do, re
queiro seja considerado como de licença autorizada o período de 
2, 6, 9, 10, 13, 16, 27, 30 e 31 de maio do corrente, quando estive 
ausente d_o_s trabalhos da Casa_, por ocasião da realização da Con-
venção Estadual do meu partido político. - -· 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1994, - Senador Carlos 
Patrocínio. - - -

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovados os 
requerimentos, ficam concedidas a:s liceD.ças-SolicitadaS. · ·

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 405, DE 1994 

Nos termos do art. 210, do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do S_ena-do, do artigo intitulado "A aliança 
PFI....- PSDB". de autoria do Senador Marco Maciel, publicado no 
jornal Folha de S. Paulo, de 17 de maio em curso. 

Sala dea Sessões, 6 de junho de 1994. - Dario Pereira. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri

mento lido, nos termos do § 1 o do arL 210 do Regimento Interno, 
será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Em sessão anterior foram lidos os Requerimentos noS 386 a 
390, de 1994, dos Senadores Flaviaoo Melo, Valmir Campelo, 
Marco Maciel, Ronaldo Aragão e Darcy Ribeiro, solicitando, nos 
termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, sejam consideradas 
como licenças autorizadas suas ausências aos trabalhos da Casa 
nos petiodos menciooados. ~-

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento D0 386, de 1994, do Senador 
Flaviano Melo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer_ sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 387. de 1994, do Senador 

ValmirCampelo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento no 388, de 1994, do Senador 

Marco Maciel. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 389, de 1994, do Senador 

Ronaldo Aragão. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 390, de 1994, do Senador 

Darcy Ribeiro. . 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.). 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em sessão 

anterior, foram lidos os Requerimentos de n~ 391 a-398,- de 1994, 
dos Senadores lrapuan Costa Júnior, José Eduardo, Gerson Cama
ta, João França, Cid Saboia de Carvalho, César Dias, __ Marco Ma
ciel e José Samey, solicitando, nos termos do art 13, § 1°, do Re
gimento Interno, sejam consideradas como licenças autorizadas 
suas ausências aos trabalhos da Casa nos períodOs menciooados. 

Os requerimentos deixaram de ser votados naquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento n° 391, de 1994, do Senador 
Jrapuao Costa Júnior. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 392, de 1994, do Senador 

José Eduardo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n' 393, de 1994, do Senador 

Gerson Camata. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimeoto n' 394, de 1994, do Senador 

João França. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento D 0 395, de 1994, do Senador 

Cid Saboia de Carvalho. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 396, de 1994, do Senador 

CêsarDias. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 397, de 1994, do Senador 

Marco Maciel. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 398, de 1994, do Senador 

José Sarney. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
.Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessão 

anterior, foi lido o Requerimento n° 399, de 1994, do Senador José 
Samey, solicitando, nos termos do art. 40, § 1°, alínea a, do Regi
mento Interno, autorização para desempenhar missão, como mem
bro do Interaction Council, na Reunião Plenária a realizar-se em 
Dresden, Alemanha, no periodo mencionado. 

A matéria depeode de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

Solicito ao Senador João Calmou o parecer em substituição 
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
eminente Senador José Same_y é um dos membros da entidade in
ternacional que congrega todos os ex-Presidentes da República. 

Antes de partir. S. Ex .. pediu licença ao Senado Federal para 
cumprir esse programa. 

Depois de examinar toda a documentação_ anexa, o meu pa
recer é inteiramente favorável à concessão dessa licença. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o · 

requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica o Senador José Samey autorizado a desempenhar are

ferida missão. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessão 

anterior, foí lido o Requerimento n° 385, de 1994, do Senador 
Mauricio Corrêa, solicitando, nos termos do art. 40, § 1°, alínea a, 
do Regimento Interno, autorização para, no desempenho de mis
são, acompanhar o Senhor Presidente da República ao Rio de Ja-
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neiro, Colômbia e Equador, nos dias 5, 6, 7 e 13 a 19 do corrente 
mês. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

Solicito ao nobre Senador Magno Bacelar o parecer, em 
substituição à Comissão de Rela.ções Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir pa
recer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
requerimento está embasado nos termos regimentais e coln docu-
mentação completa. - -- -----

0 parecer é favorável 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 

requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica o Senador Mauricio Corrêa autoriZado a desempenhar 

a referida missão. 
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa-

lavra para uma connmicação. -
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala

vra-o nobre Senador Mauro Benevides. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para uma co

municação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, deverá ocorrer ama
nhã, em Brasilia, com o patrocínio da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Coordenação da Presidência da República, do Minis
tério da Integração Regional e do Correio Braziliense:. um semi
nário denominado "O caminho das águas11

, que objetiva discutir, 
com: toda amplitude e abrangência, o projeto da transposição de 
águas do Rio São Francisco. 

Destaque-se, Sr. Presidente, que essa matéria tem sido obje
to da atenção não apenas dos Estados que seriam diretamente be
neficiados- no caso o Ceará, o Rio Grail.de do Norte, a Paraíba e, 
possivelmente, o Piauí -, mas também agora assUme Um interesse 
ainda mais relevante, porque é em plena Capital da República que 
se vai discutir um tema_ apaixonante para nós, nordestinos, uma 
vez que significa, de certa forma, a perspectiva de atendimento 
definitivo de uma exigência decorrente das dificuldades climáticas 
vivenciildas pelo chamado Polígono das Secas. 

Eu mesmo já realcei desta tribuna, Sr. Presidente, um deba
te travado, no mês de fevereiro, em Fortaleza, com o patrocínio do 
Instituto TancrCdo Neves e da própria Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará. Lá estiveram presentes Governadores, Ministros 
de Estado, técnicos~ dirigentes governamentais e lideranças comu
nitáriaS. A própria Igreja se fez presente, através do Bispo de lgua
tn, Dom José Mauro Ramalho Santiago. 

Enfim, iniciavi.:Se ali um trabalho de con:ieientização de 
toda a sociedade nordestina para viabilizar esse projeto, que, cogi
tado há tanto tempo. somente agora parece caminhar para a sua 
concretização. - -- --

0 nosso Ministro da Integração RegioDal, Deputado Aluízio 
Alves, em conferência que proferiu anteOntem, na -ãberturá da 12!1. 
Convenção Norte/Nordeste do Comércio Lojista, no -Centro de 
CoiiV_enções de Olinda, aflrmou que o pr6ximo passO será a aber
tura da licitação para defm.ir as empreiteiras que executarão a pri
meira etapa do projeto. Essa etapa, segundo o Ministro, estimada 
em 600 milhões de dólares, consta de canal de 120 quilômetros, li
gando São Francisco ã. altura do Município de Cabrobó, no sertão 
Pernambucano, ao Rio Jaguaribe, no Ceará. -

Serão beneficiados os seguintes Estados, cortados pelo ca
nal: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, com in-
centivo ã. irrigação no semi-árido. 

O Ministro, diz a notícia, acredita que, até setembro, as 

obras estarão sendo iniciadas. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ esse fato é, sem dúvida ~gu

ma, auspicioso para a nossa Região, ex-atamente porque o projeto 
assume agora uma conotação de irreverSibilidade pela manifesta
ção do próprio Ministro Aluízio Alves e do Presidente Itamar 
Franco, que, ao receber uma comissão de Parlamentares nordesti
nos, no dia 23 de março, demonstrou, com muita clareza, o seu 
propósito, a sua vontade política e, conseqüentemente, a vontade 
do seu Governo de implementar esse projeto no menor espaço de 
tempo ,eossível. 

E certo que, estando a apenas 7 meses do término da sua ad
ministração, o Presidente Itamar Franco· está absolutamente con

- Vic(O-de que ape:rlaS dará OS ~ssos iiiiciai.S -para -a concretiZ:ação do 
Projeto de Transposição das Aguas do São Francisco, cabendo ao 

- seu sucessor, certamente, dar seqüência a esse projetó, que vai, 
sem dúvida, favorecer, no primeiro momento, três unidades fede
rativas que terão oportunidade de se beneficiar com projetes de ir
rigação q_ue viabilizarão economicamente os Estados do Rio Gran
de do Norte, Ceará, da Paraíba e, posteriormente, o próprio Piaui. 

- -- O Sr. Ney Maranhão --V. Exame concede um aparte, no
bre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Concedo o aparte ao no
bre Senador Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão:- Senador Mauro Benevides, V. Exa 
está dando conhecimento ã. Casa de um projeto que irá beneficiar 
todo o Nordeste. Com respeito a esse assunto, sempre que defendo 

. o Nordeste e a irrigação, lembro-me do grande Mnistro de Var
gas, José Américo de Almeida, porque ele dizia: "O Norde_ste não 
precisa de esmola; o Nordes_te precisa apenas viabilizãi O Rio São 
Francisco para molhar suas terras calcinadas pela sec-a, para o Nor
deste tornar-se a Califórnia da América do Sul, abastecer o Brasil 
e exportar para o mundo". Meu caro amigo Líder do Pl'viDB, con
cordo com esse projeto, como diria o nosso matuto lá no sertão, 
"em ponto, vírgula e cê-cedilha",~ com a condição de que as 
obras que temos no Nordest~? sejam_ terminadas. A Adutora do 
Oeste, ~ue beneficiará quase 70 Cidades do Estado de V. Exa e 40 
do Estado de Pernambuco, está parada por falta de verbas; a 
Transnordestina e a Ferrovia Norte-Sul estão praticamente parali
sadas pela mesma razão. Senador Mauro Benevides, quando apre
sentei um projeto sobre a reeleição de Prefeitos. Governadores e 
Presidente da República, tive ocasião de fazer um levalitamcilto 
mediante o qual constatei que as verbas paradas do Oiã.poque ao 
Chui pagariam duas vezes a divida externa. Estou de acordo com 
esse projeto - repito -, desde que as obras do Nordeste que estão 
paradas sejam terminadas. Não posso admitir que o Presiden~ Ita
mar Franco, cujo governo, como representante do ex-Presidente 
Collor neste Senado, tenho apoiado tome atitudes como essa. O 
programa de governo de Sua-Excelência é o IneSmo que o ex-Pre
sidente Collor deixou: a privatização e ã Competitividade. Não 
posso aceitar (]ue, enquanto as -Obras iniCiactaS perman.eçani parali
sadas, se inicie outra: Vamos terminá-las, Senador, pm:a começar
mos essa, que será, talvez, a redenção do Nordeste. É a posição 
deste Senador. 

O SR. MAURO BENEVIDES- NÓbre Senadoi:Ney Ma
ranhão, V. Ex• realmente tem razão quando reClama da paralisação 
de numerosas o_bras na região Nordeste._ ~u mesmo, há cerca de 
vinte dias, ocupef a tribuna do Senado Federal clamando pela ado
ção, por parte do Ministério da Integração Regional, de providên
cias urgentes e inadiáVeis, que Yíabilizassem tiês reSetvatófios no 
meu Estado, que se encontram com as obras sustadas à falta de re
cursos. São: o Açude Fogareiro, em Quixeramobim; o Açuâe Tru
ç:u. no Município de Iguatu, que favoreceria tambétri a Acopiara, 
Jucás e Cariús; e naturalmente acenei com a perspectiva de se ini~ 
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ciarem as obras do Castanhão, cujas dotações foram consignados 
na Lei de Meios de 1993. Em relação a esse último, lamentavel
mente nada se fez, a não ser a elaboração do projeto relaciona<fo 
coma obra. 

Permito-me dizer a V. Ex•, nobre Senador Ney Maranhão 
que o Governo do Presidente Itamar Franco está buscando a viabi~ 
lização desse projeto mediante fmanciamentos externos, a flDl de 
que não se comprometam apenas os recursos orçamentários que, 
como V. Ex• sabe, são ínfi.m.~ são apoucados, são insignificantes. 

Por isso, numa visão -de eStadista, o Presidente Itamar Fran
co, desde o primeiro instante em que lhe foi exposta essa idéia, 
com a menção ao fato de que o projeto representa uma idéia secu
lar, não quis desperdiçar, como Primeiro Mandatário do País, a 
oportunidade de se vincular historicamente à nossa região, expres
sando a vontade politica de promover a transposição das âguas do 
Rio São Francisco. 

V. Ex• tem razão quando reclama das obras inacabadas. A 
proposta orçamentária para 1994, que devemos apreciar nos próxi
mos dias, contempla os reservatórios que acabei de mencionar. 
Quanto ao projeto de transposição das águas do Rio São Francis
co, é necessário, é imprescindível, é mesmo imperioso que conju
guemos esforços a frin de que a etapa inicial do projeto, que envol
ve recursos da ordem de 600 milhões de dólares seja encaminhada 
para efetiva viabilização. 

Se não aproveitarmos a vontade política claramente defmi~ 
da do Presidente Itamar Franco, que enfática e peremptoriamente 
apoiou a proposta por ocasião da audiência que tivemos há cerca 
de 2 meses, mais nos distanciaríamos daquilo que passou a repre
sentar uma expectativa de solução para o problema da seca, com a 
construção desse canal. 

V. Ex• viu que recentemente a cidade de Fortaleza utilizou 
este mesmo processo: o Canal do Trabalhador, com o qual colabo
ramos, com nosso voto, aprovando a mensagem do Presidente Ita
mar Franco que, àquela época, foi da ordem de I trilhão e 200 bi
lhões de cruzeiros, na moeda então corrente. 

Portanto, a minha presença hoje neste plenário, nobre Sena
dor Ney Maranhão, é exatamente para registrar o debate que se vai 
fazer na Capital da República, com o patrocínio de O Correio 
Brazillense, em tomo de um tema que começa a 'Passionalizar", a 
empolgar, a entusiasmar as lideranças de todas hierarquias na nos
sa região. 

Evidentemente não podemos deixar de discutir o problema 
do impacto ambiental, as desapropriações, enfim, algo que possa 
representar positivamente o nosso senso de responsabilidade. Que
remos a transposição das águas do rio São Francisco? Sim, dentro 
de um projeto bem estruturado, bem estudado, como pretendem 
todos os nordestinos, absolutamente conscientes dos seus encar
gos, dos seus deveres para com a região. 

O Sr~ Ney Maranhão- Permite V. Ex_~ um aparte'? 
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex", nobre Se

nador Ney Maranhão. 
O Sr. Ney Maranhão- Senador Mauro Benevides, V. 

Ex•, como eu, é um cabra qt.ie ·conhece os problemas da região. Es
tamos defendendo o mesmo ponto de vista, exatamente o mesmo 
ponto de vista. Agora, veja bem, nobre Senador_Mauro Benevides. 
o seguinte: esse dinheiro que o Governo vai trazer de um banco in
ternacional seria suficiente para concluir as obras paralisadas, que 
precisam de aproximadamente 600 milhões de dólares. A Adutora 
do Oeste é fundamental; não vai levar água para irrigação, mas 
para beber. E as obras estão paradas. Esse dinheiro deveria ser ca
nalizado para essa Adutora, para os açudes que V. Ex• acaba de 
citar, para a Transnordestina, para a Norte-Sul. Veja V. Ex• que 
um governador ou um Presidente da República governam somente 

dois anos, pois um mo é para se arrumar a casa. dois anos sao para 
governar e o quarto ano ê para fazer política. Por isso, Senador, te
mos,_na próxima Constituição, que resolver esses problemas. Não 
posso admitir, não entra na minha cabeça o fato de que o Governo 
não tenha técnicos para verificar quais ·as obras que estão paradas 
no Nordeste, a fim de que o projeto a que V. Ex• se refere seja pas
sado para segundo plano, ou seja, as obras para transposição de 
água do São Francisco. V. Ex• sabe que sou favorável 1000%, 

· como diz José Américo de Almeida, mas desde que as obras para
lisadas sejam terminadas. Cofucident~mente, estamos às vésperas 
de uma eleição. Não posso aceitar que um projeto dessa natureza 
seja iniciado quando há obras prioritárias --o povo do Nordeste 
está morrendo de sede- paradas. Não posso admitir isso~ Sou fa
vorável ao_ projeto, desde que as obras que estão paradas -repito-

__ sejam terminadas. 
O SR. MAURO BENEVIDES -Entendi, desde o primeiro 

momento, a sua colocação precisa, clara e meridiana. V. Ex• apóia 
o projeto da transposição mas deseja subordinar sua execução ao 
atendimento daquelas obras que, paralisadas, vêm gerando insatis
fação em todo o território no qual se situam. Eu mesmo cheguei, 
aditando esclarecimentos a V. Ex• 

Eu mesmo cheguei a aditar esclarecimentos_a V._ Ex•, men
cionando que, no meu Estado, reservatórios como o de Fogareiro e 
o de Truçu aguardam, apenas, importâncias irrelevantes_: o_ de Tru
çu, algo em tomo ck7 milhões.de dólares e o de FogareirO, S mi
lhões de dólares para que as obras sejam realmente ultimadas e 
concretizadas. 

Entenda V. Ex a o seguinte: dificilmente um Presidente da 
República, que vai iniciar o seu Governo, aquele que sucederá o 
Presidente Itamar franco, terá condições de expressar, cOm niti
dez, de forma iniludivel mesmo, a vontade política como o fez o 
Presidente Itamar Franco que, governando apenas dois anos e três 
meses, quer marcar a sua passagem pela Chefia do Pafs com uma 
solução duradoura para o Problema da seca no Nordeste. V. Ex• há 
de convir que SUa Excelência apenas iniciará esse projeto, com a 
obtenção de recursos externos, num total de 600 milhões de dóla
res. Permito-ri:te dizer a V. Ex•, que nesta Casa há Senadores expe
rimentados em lidar com fmanciamentos externos, e os bancos 
credores jamais ofereceriam dinheiro ao Pafs_ se J).âo se debruças
sem sobre os respectivos projetes e neles não enxergassem viabili
dade econômica. Ora, se vamos promover a transposição das 
águas do São Francisco com a intenção deliberada de estimular os 
programas de irrigação na faixa semi-árida do TenitóriO Nacional, 
não há dúvida de que vamos transformar, Senador Ney Maranhão, 
o facies econômico desses três Estados. 

A inigação serã realmente um passo acelerado __ para que 
saiamos da penúria, da miséria, do abandono e tenhamos perspec
tivas muito mais estimulantes em relação ao futuro. 

Por isso, hoje, aqui, louvo a iniciativa do Correio Brazi .. 
liense de trazer a debate esse tema, em plena Capital da República, 
com a participação dos que são favoráveis e doS que são Contrá
rios, analisando todas as alternativas, o impacto ambiental, a viabi
lidade econômica, as alternativas que podem surgir em tomo desse 
projeto, o curso das águas :pa transposição do São Francisco. To
do$ esses aspectos serão discutidos a partir de amanhã e esse semi
nário .s.6 não terá, realmente. mais realce porque entenderam de me 
convidar para ser um dos debatedores. Se não fora isso, a presença 
dos Ministros Beni V eras e Aluízio Alves e do próprio Presidente 
do Correio Braziliense, Dr. Paulo Cabral de J\raújo, que cc-pa
trocina esse evento, acredito que teremos uma oportunidade de 
discutir esse relevante assunto. Seria realmente muito interessante 
que V. Ex•, que é um homem da região, que tem suas idéias for
madas em tomo desse projeto e de outras questões assemelhadas, 

V\ 
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também lá estivesse e lhe fosse franqueada a oportunidade de dis
cutir e de debater para que, ao fmal, conseguíssemos reunir aquilo 
que possa ser a média da. tendência prevalecente entre os que vão 
discutir o tema. 

Por isso, estou hoje aqui, nobre Senador Ney Maranhão, 
Srs. Senadores, Sr. Presidente, com o objetivo exatamente de dizer 
que esse sentimento de transposição das águas do São Francisco 
mais se airaiga no sentimento do povo nordestino. Não há dúvida 
de que no Ceará esse tema tem sido discutido enrusiasticamente. É 
preciso, como destaca V. Ex•, que consigamos enquadrar rudo isso 
nos parâmetros ·que mais adiante não signifiqileni umà desiluSão 
pela inopinada paralisação das suas obras, como essas que V. Ex• 
mencionou no iníciO do seu aparte, na tarde de hoje. 

Portanto, entendo que V. Ex• deve estar presente a esse de
bate, levando a sua experiência, o seu tiroCínio,-o conhecimento 
que V .Ex• possui da realidade nordestina, enf'un, podendo discutir 
c-ooosco e com os que defendem o projeto, ·com os técnicos do 
Ministério da Integração Regional e com todos os convidados para 
o evento, a frm de que tenhamos condições de discutir a transposi
ção das águas do São Francisco, e o· façamos da melhor forma 
possivel, no sentido do aprofundamento patriótico, a frm de que 
não incorramos em lapsos, em faJhas, em senões, que podem in
viabilizar essa grande proposta que despertou o Nordeste e os nor
destinos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar claro, aqui. a 
nossa posição e, também, a dos companheiros do Ceará. Neste 
instante, acredito'que poderia falar em nome do Senador Reginal
do Duarte e do Senador Cid Saboia de Carvalho. Hã no Cearã, no 
nosso Estado, como deve haver também no Rio Grande do Norte 
e na Paraíba, -já em relação ao Piauí tariJ.bém - essa perspectiva 
se torna muito estimulante e exeqúível. 

Estamos confumte em que o Presidente Itamar Franco não 
falhará ao promover o início dessas obras. Sua Excelência já bus
cou os recursos; as informações que temos são realmente positi
vas. Até setembro, de acordo com a previsão do Ministro Aluízio 
Alves, esperamos, efetivamente, iniciar a transposição das águas 
do São Francisco com o delineamento desse canal que vai favore
cer importantes áreas do Tertitõrio-Nacional. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR.. MAURO BENEVIDES - COm imenso prazer, no
bre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador Mauro Benevi
des, compreendo a justeza de sua presença na tnõuna, como tam
bém a oportunidade do debate o -que suscita o Correio 
Brazillense. A propósito porém do problema da transposição das 
águas do São Francisco-, prefiro sitUar o pioblenia exatamente den
tro de critério que tenho seguido reiteradamente nesta Casa. Não 
conhecendo o projeto, não posso, ainda, examiná-lo neste instante. 
Mas o que saliento é que este, como qualquer outro projeto seme
lhante para o Nordeste ou para qualquer região do País, não se 
deva iniciar-se sem a consideração do planejamento geral dos pro
blemas de cada região. A Bahia não reclama nenhum privilégio. 
Admite, reconhece que todos os Estados têm o natural cuidado de 
defender seus interesses e seu desenvolvimento. De maneira que, 
ao V. Ex_• tratar do assunto, o que desejo assinalar é que um proje
to dessa natureza não deve ser posto em execução sem a conside
ração de um plal1Õ geral com relação a toda a região. IncluSive 
atentando em iniéiativas e obras já iniciadas ou paralisadas. Em to
dos os Estados hã problemas que são fundamentais ao deseuvolvi
mento de sua economia e de seu meio social. Na Bahia, por 
exemplo, passam por grandes dificuldades neste momento o Pólo 
Petroquímica e o Centro Industrial de Aratu. São dois suportes da 

economia do Estado e com projeção em larga parte da região Nor
deste. Portanto, o que observo é que iriiCüiiiva da natureza do pro
jeto a que V. Ex• se refere não deve ser posto em execução sem a 
consideração dos planos gerais que digam respeito à região. De 
maneira que as soluções se integrem e não sirvam para riOs dividir 
ou dividir os intereSses peculiares a cada Estado. 

O SR.. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', no
bre Senador Josaphat Marinho, que nos adverte quanto à necessi
dade de examinarmos globalizadamente os problemas que interes-
sam à nossa região. · 

Ainda hoje, em um dos noticiários de televisão, "identificá
vamos a manüestação -de uma entidade da Bahia que se dispunha a 
ingressar com uma ação popUlar, pretendendo se favorecer, salvo 
engano, de uma liminar, de uma medida cautelar em relação a esse 
projeto Ue transposição das águas do São Francisco. Então, arre
ceei-me de que, com uma manifestação inicial dessa ordem, come
çássemos a dividir a região Nordeste. E melhor seria que ela, ten
do sofrido tanto até hoje, se mantivesse unida e fraterna e conse
gUiSse, nnissoi:tainente, a correÇão das disparidades regionais. 

Penso que a observação de V. Ex• é procedente. E ao pró
prio Superintendente da Sudene, que estará presente ao debate de 
amanhã discutindo esse projeto especifico, propomõ-nos a levar
lhe, se V. Ex• lá não estiver, também essa sua idéia central de se 
promover um exame integrado de todas as questões nordestinas, a 
fim de que não se favoreçam alguns Estados, em detrimento dos 
demais. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex• um apart~. no
bre Senador? 

O SR.. MAURO BENEVIDES - Pois não, nobre Senador 
Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Mauro Benevides. 
V. Ex• traz a debate um dos assuntos mais sérios e graves deste 
País. OJ.e~ de o nordestino viver como esmoler pelo Pai_s afora 
em busca de soluções defmitiváS para" Os-seus Problemas. Respeito 
muito a opinião do nobre Senador Ney Maranhão- e tenho notado 
pela imprensa muitas crí.úcas a esse -projeto- -. inaS acredito que 
essa determinação e esSa-vonta:(!e pOlítica do Presidente Itamar 
Franco, de quem não sou correligionário e a qUem mUitas vezes te
nho criticado, possam marcar em definitivo a sua passagem pelo 
Governo. Precisamos de medidas corajosas, decisões permanentes 
e definitivas para o nosso PaíS. Chega de paliativos. Se outros Es
tados - e o Maranhão não tem nada a ver, mas se solidariza com 
os Estados nordestinos, o Estado de V. Ex•, por exemplo, dizendo 
que chega de medidas paliativas- se todos não podem ser atendi
dos, mas que grande parte já o seja e qu~e prove que é possível a 
solução quando há vontade política e determinação dos povos. Pa
rabéns a V. Ex• e cante-como meu apoio. 

O SR.. MAURO BENEVIDES- Expresso a V. Ex', nobre 
Líder Magno Bacelar, os meus agradecimentos por essa sua posi
ção, já agora claramente defmida, a favor desse projeto e sobretu
do pelo estímulo da sua manifestação para que o Presidente Itamar 
Franco mantenha-se aferrado à vontade política que já -expressou 

- -de tomar realidade um sonho acalentado, durante tanto tempo, por 
sucessivas gerações de nordestinos~ 

Fica, aqui, pois, Sr. Presidente, o registro do grande debate 
de amanhã, com os nossos aplausos ao Correio Braziliense que, 
através do seu Presidente, Dr. Paulo Cabral de Araújo, cc-patroci
noU com a SeCretaria de Planejamento e com o Ministério da Inte
gração Regional esse Seminário que eSpero alcance os objetivos 
para os quais foi projetado e possa, de fato, contribuir, de forma 
significativa, para conscientizar, ainda mais, os nordestinos quanto 
à necessidade de se acolher um.a iniciativa desse porte e dessa am
plitude sócio-econômica. --
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Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Conce.do a 

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, primeiro orador ins
crito. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARJNHO (PFL- BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, antes de 
tratar do assunto que me traz à tribuna, quero prestar um tributo de 
justiÇa e saudade a Burle Marx, que faleceu no Rio de Janeiro, no 
último sâbado. A f1gura do grande paisagista qualificou-se no Bra
sil e no_mundo como_o homem capaz de completar os encantos da 
natureza, sem deformá-la. 

No Rio, como em diferentes outras cidades do País, e em 
outras partes do mundo, há trabalhos assinaláveis que qualificam a 
capacidade artística e a sensibilidade do notável paisagista. Tendo 
conhecido o Rio de Janeiro c sua transformação, nele desenvolveu 
algumas de suas obras mais assinaláveis, convindo salientar-se 
todo o panorama da Praia do Flamengo. _ _ 

Mas seria impróprio recordar aqui todas as obras que desen
volveu em benefício da paisagem urbana, no Brasil ou em outros 
países. O que vale assinalar é que foi um homem capaz de desen
volver sua personalidade e sua capacidade artística tendo em c;onta 
sempre os -Contornos da própria natureza. Em nenhum momento, 
idéias alheias ao espírito da boa arte o empolgaram de modo a que 
pudesse ignorar o que deveria respeitar como produto .da natureZa. 

É a homenagem que lhe presto, neste instante, quandO a im
prensa já lhe realçou a personalidade e a obra. 

O Sr. Mauro Benevides_- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARJNHO -Pois não. 
O Sr. Mauro Benev:idcs - Nobre Senador Josapbat Mari

nho, desejo associar-me, e também o faço em nome da Bancada, a 
essa homenagem que V, Ex.• tributa ao grande paisagista Burle 
Marx, que faleceu no fmal de semana no seu Sítio em Petrópolis. 
Fui sem dúvida uma grande figura, a quem não apenas o Pais mas 
a humanidade devem assinalar os serviços. Portanto, associamo
nos a essa homenagem que V. Ex! tributa a Burle Marx. 

O SR. JOSAPHAT MARJNHO -Incorporo. nobre Sena
dor, suas palavras ao pronunciamento que estou desenvolvendo. 

O Sr. Aureo Mello- Permite-me V.Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARJNHO- Com prazer, nobre Se-

nador. __ __ __ , _ 
O "Sr. Aureo MeDo- Peço vênia para dizer, incOrporando 

essas palavras ao discurso de v._ Ex•, que também _a Bancada do 
PRN associa-se às homenagens e às manifestações de saudade 
pelo desaparecimento de Burle Marx. Mesmo nesta Casa, no Sena
do. temos ajardinamentos que foram feitos por ele, atrás dos gabi
netes, e Brasflia inteira teni a presença do gênio, daquele extraor
dinário brasileiro, que extrapolou as fronteiras nacionais e se tor
nou uma figura mundial desse mundo a.111stico paisagístico em que 
ele era o grande mestre. V. Ex• está sendo muit_o__feliz_.e:m_tr~ aO 
plenário este assunto e esta manifestaçãO de peSar. 

O SR. JOSAPHAT MARJNHO - Muito obrigado a V. 
Exa por sua solidariedade e de seu Partid_o. ___ _ 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARJNHO- Com muito prazer. no

bre Senador. 
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Josapbat Marinho, 

interrompo-o para solidarizar-me- não apenas em meu nome pes
soal mas t.a.mbém eQJ. nome da Bancada a qual V. Ex• é um dos 
mais ilustres integrantes- com V. Ex• quando expressa o senti
mento, que não é só de V. &• mas creio que de toda a Casa. pelo 
passamento do ilustre paisagista e - por que não dizer-, mais do 

que isso, pensador das questões brasileiras que foi Burle Marx. 
Tive oportunidade de com ele conviver em sucessivos episódios 
de m.ínha vida pública e sempre vi nele mais do que um paisagista, 
alguém preocupado com as questões ambientais. Ele, para mim, 
sempre foi mais do que isso: ilril.á pessóa preoCupada com propos
tas de desenvolvimento do_ Pais, proJX>stas que harmonizassem a 
nossa vocação ec-ológica com os desejos de construirmos no País 
uma Nação industrial e, portanto, uma Nação desenvolvida. De 
mais a mais, ele contribuiu, e contribuiu muito, ao lado de Lúcio 
Costa e Oscar Niemeyer, para a construção de Brasília, trazendo 
para aqui uma proposta nova que, de alguma forma, transportou-se 
para outras regiões de nosso País e para o exterior, porque eles tra
balhavam integrados, e seus projetes, muitos deles. foram_acolhi
dos em. outros s_itios, que não apenas no território brasileiro. Daí 
por que desejo, também entristecido, associar-me à manifestação 
de V. Ex• e dizer que realmente com o passamento de Burle Marx 
o Brasil ficou menor, mas tenho certeza _de que também de _outra 
parte _ele deixou um excele~Jte exemplo, com o passamento de Bur~ 
le Marx, o Brasil ficou menor. Por outro lado, tenho certeZa de que 
ele deixou um excelente exemplo, que certamente será vividQ pe
los seus c_ontinuadores e, de alguma forma, acolhido pelas autori
dades públicas, fazendo germinar outras iniciativas. Ele formou 
quadros, uma nova geração de paisagistas - mais do que paisagis
tas, conhecedores da nossa flora, que muito podem contribuir para 
o nosso desenvolvimento. Portanto, cumprimento V. Ex" por trazer 
à Casa, neste instante, a lembrança do passamento de Burle Marx, 
para que a morte do ilustre paisagista, do grande ecólogo brasilei
ro. não passasse despercebida por esta Casa do Coogresso Nacional. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex"um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARJNHO -Tem V. Ex' o aparte, 

nobre Senador Nelson Carneiro. 
O Sr. Nelson Cameiro __ ~--Desejo me associar ao seu pro

nunciamento, como certamente farão todos os.Srs. Senadores, com 
imenso pesar pelo falecimento de Burle Marx. Tive a honra de co
nhecê-lo e acompanhei a sua obra. Nós, do Rio de Janeiro, que o 
tiVemos durante tantos anos, sofremos a imensidão da saudade e, 
principalmente, compreendemos o que isso representa para o pro
blema ambiental brasileiro, neste. dia em que festejamos o meio 
ambiente. A_sua passagem pela terra foi marcada por todas essas 
obras aqui referidas, mas, principalmente, pelo amor e dedicação à 
natureza e pelos exemplos que deixou. Especialmente no Rio de 
Janeiro, a sua obra não perecerá. No seu testamento, delineou o fu
tu!o da missão a que s_e impôs e que deixou traços marcantes em 
todos que conheceram gu conh_eç.erão a sua obra_. V. Ex•, _nobre_Se
n~_dor Josaphat Marinho, faz muito bem em incorporar o pesar na
cional aos Anais desta Casa. M:uito obriga4o a V. __ :t;:x•. __ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- As palavras dos nobres 
Senadores Marco Macie! e Nelson Carneiro completam e dão 
maior extensão ãs justas referências que acabei de fazer_ ao paisa
giSta Burle Marx. 

O Si:. Franc~co Rollemberg - Nobre Senador Josapbat 
Marinho, permite-me V. Ex• um aparte? 

O SRJOSAPHATMARJNHO -Ouço V. Ex' 
O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Josaphat Marinho, 

a maturidade nos reserva coisas muito interessantes. Uma delas é o 
nosso enriquecimento espiritual e intelectual, que nos torna mais 
sensíveis, dando-nos uma capacidade maior de captação das coisas 
que nos cercam. Termos amadurecido e vivido_ algum tempo a 
mais do que os companheiros da nossa geração nos dá um prazer 
indizivel, mas, de outro lado, nos dá momentos de tristeza e de so
frimento, como este que agora vivenciatnos. Todos _nós, durante 
nossa juventude e nossa maturidade, acostumamo-nos a reveren
ciar figUras proeminentes do nosso País, nas artes, na literatura; e 
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começamos, na nossa maturidade, a perdê-las, pois elas vão desa
parecendo do cenário nacional. Burle Marx, figura excepcional de 
homem - que, artista, não -criava, mas compunha, ou compunha 
criando -, na sua sensibilidade, não imitando, mas melhorando o 
aspecto visual, tomava mais fluidas as paisagens; isso graças a sua 
capacidade interior de ver uma beleza profunda num cactus, numa 
palmeira, numa cataléia, numa variedade incrível de plantas; neste 
casamento da natureza, da vegetação, da água, da adaptação clima
tológicã das árvores, das plantas, Burle Marx criou o seu mundo; 
fez a sua chácara, a sua área de viver, e, dentro dela, os seus expe
rimentos, espirituais, enriquecedores, formadores da sua personali
dade; e, por tão enriquecedores, tão poéticos, tão bonitos, ele pode 
vendê-los e doá-los ao mundo. E V. Ex• lembra uma obra de arte 
excepcional, o Parque do Flamengo. Quem conhe_çeu aquela re
gião quando este foi criadc, ao vê-lo hoje, há de entender a beleza 
que ele pode fadar àquela cidade, à época já considerada a mais 
bela do Brasil. Burle Marx foi um poeta, um sonhador. Escreveu 
poesias cavando a terra, plantando sementes, semeando árvores, 
fazendo rios, fazendo lagos, e- mais que tudo isso- dando à natu
reza uma beleza diferente, o que é talnbém uma-fciima de amá-la. 
Ele amou a natureza vivendo-a intensamente, não a modificando, 
mas a compondo, casando os seus contrastes, para dos contrastes 
tirar a grande síntese que foi a beleza da sua obra e da sua criação. 
V. Ex• e esta Casa fazem muito bem em homenageá-lo nesta tarde. 
Associo-me a esta homenagem em nome da representação do meu 
Estado e daqueles homens que, chegando a minha idade, já come
çam a captar, talvez porque já andaram muito, as belezas e os eflú
vios que a natureza nos oferece e que a mocidade não nos permitiu 
ver, pela pressa com que galgamos os degraus da vida; só depois 
olhamos para baixo e vemos, como Burle Marx, a natureza em 
toda a sua plenirude. Felicito V. Ex a por essa homenagem. Burle 
Marx merece de todos nós o maior- respeito e ·admiração, pelo 
amor que dedicou a nossa terra, ao nosso planeta. pelo bem que vi
veu, pela estrutura que foi capaz de compor, pela sua própria exis
tência. Eram essas as palavras singelas que gostaria de acrescentar 
ao seu belo pronunciamento e aos apartes enriquecedores - como 
disse V. Ex•- dos eminentes colegas que me antecederam. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- O aparte de V. Ex•, no
bre Senador Francisco- Rollemberg, nos faz salientar que Burle 
Marx tinha a grande virtude de completar a natureza sem pretender 
<l'llhc::t;hl~-1~ nPTn f'V"nlf<>1" n,.n'hnm<> ri.,. <'>'"'"' .....,,.,. l~rl ... rla .. 
~-~~-~-~ •~ ... ....-...... ......, .................. ..........._ .. ......, .. ,_.,.... o ... u.:o "':f'-'<U~ua...._.o. 

Mas, Sr. Presidente, cumprido o dever que todos acabamos 
de cumprir, cabe salientar alguns aspectos do problema da vida 
econômica do Brasil neste instante, sobretudo no que concerne à 
vida do povo, do homem comum. 

É notório que há um agravamento abusivo dos preços em 
todos os setores em que se desdobra o mercado brasileiro. O Go
verno tem reconhecido isso e o vem salientando. Em diversos mo
mentos, a imprensa tem publicado declarações provindas do 

· próprio Governo, no sentido de que há uma elevação excessiva 
dos preços em todos os setores do mercado nacional. Há, sobretu
do. uma elevação abusiva nos setores dos gêneros alimentícios. 
Não há muito, w:ri grande empresáriO desse setor chegou a assina
lar que era preciso que os supermercados aumentassem os preços 
até o momento da entrada em vigor da nova moeda, o real. 

Não era preciso que o empresário o dissesse, qualquer de 
nós que freqüenta as lojas, os mercados, os supermercados, vê, ob
serva e sente o aumento freqüente dos preços-de todos os produtos 
em desproporção assinalável com a melhoria dos salários. Não 
quero atribuir ao Governo indiferença conr relação ao problema. 
Reconheço que, com o desdobramento do Plano, o Governo pre
tendeu controlar a vida econômicã. do País. Revelou, mesmo, preo
cupação, sobretudo quando cuidou das medidas destinadas à 

estabilização econômica e criou critérios ou pidiões para estabele
cer equihôrio entre a elevação de preços e a melhoria de salários. 
Isso se verificou, sobretudo, a partir do instante em que entrou em 
prática a URV. 

É inocultável, Srs. Senadores, que os técnicos do Plano cui
daram de diferentes aspectos, mas esqueceram de que os que pro
duzem. os que industrializam e os que vendem dispõem do poder 
de fixar o preço base ou inicial dos produtos. Sem dúvida que a 
partir da entrada em vigor da URV passou-se à prática de corrigir 
salários no mesmo nível em que se opera a correção dos preços. 

Mas o problema é que os preços - e não apenas os preços 
dos produtos como também os preços dos serviços, inclusive dos 
serviços dos profissionais liberais - são por eles fixados de inicio 
livremente._ Não há como o Governo admitir que os preços, a partir 
da entrada da URV em vigor, se delimitaram apenas segundo um 
limite prefiXado. Hã uma base de preço, o preço inicial dos produ
tos, que depende da vontade, da manobra ou da manipulação de 
produtores. de industriais e de comerciantes. Esses preços é que 
estão elevando u c_~to de vida a uma projeção irrecusavelmente de 
desequilíbrio inadmissível com relação aos salários. 

Vou dar exemplo de um produto que é da mesa de todos, 
inclusive da mesa do mais pobre: o pão francês. O pequeno pão 
francês custa, hoje, 180 cruzeiros reais, enquanto há dois ou três 
meses, custava 30, 40 cruzeiros reais. Como justificar que o preço 
desse pão tenha podido elevar-se a 180 cruzeiros reais? 

De igual modo se verifica no nlercado de medicãmentos. O 
Governo anunciou que iria controlar os preços dos medicamentos 
para evitar a extorsão com relação aos que precisam de tal produ
to, independentemente da sua vontade. Pois bem, um produto- e 
não quero dar exemplo de muitos -, o Antak 150, em jarieiro deste 
ano, custava 1.200 cruzeiros reais;Ctrsli;1ioje, 19 mil cruzeiros 
reais no mercado de Brasília. Como admitir-se? Onde estâ a pro
porção entre os preços e os salários? 

O Sr. Ney Maranhão.:.. Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ccncedo o aparte a V. Ex• 

----O Sr. Ney-- Maranhão - Seitador Josaphat Marinho, V. 
Ex a, como sempre, quando vem à tribuna, traz assuntos de funda
mental importância para o interesse nacional. E o que V. Ex• trata 
nesta tarde de hoje é da maior importância. principalmente para 
aqueles que são assalariados. Repito, neste instante, Senador Jo
saphat Marinho, a frm de incorporá-la ao seu pronunciamento, 
uma frase do grande líder chinês, o chefe da RevoluçãO da China 
Popular, Mao Tsé Tung: "Povo de barriga cheia não pensa em re
volução". V. Ex11 está demostrando como dois e dois são quatro. O 
Governo instituiu a URV para corrigir salários e preços. V. Ex• ci
tou o exemplo do pão. -Contudo, Senador Josaphat Marinho, V. 
Ex• sabe muito bem que o Brasil é dominado pelos cartéis. Eu 
trouxe da Comissão de Economia do Senado americano dados es
tatísticos relativamente aos cartéis e cOmo atriam no -País. Hoje, 
Srs. Senadores, em todos os ·setores da economia do Pais - na in
dústria leve, pesada, agricultura e pecuária- são cartéis que domi
nam a economia e -o mercado. Quatro empresas multinaciciiaiS e 
nacionais sentam à mesa e determinam os preços de seus produtos 
e como devem ser vendidos. Por isSo, o micro, o médio e pequeno 
empresário é quem leva a pior. V. Ex• tem razão e concordo plena
mente quando chama a atenção da Nação para os disparates que 
estão havendo, que não sabemos aonde vão chegar. Quando se fala 
de uma safra de 70 a 80 milhões de grãos, tal assunto é motivo de 
manchete de jornais. Entretanto, V. Ex11 sabe ·que 30% se perde no 
campo, nas ladroagens dos armazéns, nas estradas - que são péssi
mas-, não dando tempo para escoar a nossa· safra. Temos um pro
jeto aqui no senado de equivalência produto e o Governo deveria 
dar prioridade ao micro, pequeno e médio produtor, dentro desta 

-~----~------
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linha de equivalência. No seu Estado, a Bahia, no Município de 
Irecê, maior produtor de feijão do Brasil, o produtor pega o dinhei
ro do Banco do Brasil para plantar mil sacos de feijão, o que acon
tece hoje? Ele toma o empréstimo, paga os mil sacos e fica 
devendo cinco. Então, é essa a solução apresentada para o campo, 
para a pecuária, para a agricultura, a mola propulsora do abasteci
mento de qualquer nação. Sempre cito o exemplo da Olina Popu
lar, país que tem uma população nove vezes maior -do que a do 
Brasil, com terras cansadas, remontando a 3.000 a.C. Este país tem 
um 1 bilhão e 150 milhões de habitantes, contudo, não hã ninguém 
morrendo de fome, nem pedindo esmolas, porque o Governo deu 
prioridade ao campo, pois que ele representa o abastecimento. Es
sas populações marginalizadas, que estão hoje nas cidades brasi
leiras, são foxmadas por camponeses que não tiveram condições de 
trabalhar a terra. por m.icros e pequenos empresários aos quais os 
Governos não -proporcionaram condições de sobrevivência no 
campo; migraram para as cidades e vemos o que está acontecendo. 
Parabenizo V. Ex.• pela posição tomada. Só cego ou quem tem má 
vontade é que não vê. Felicito V. Ex• por este pronnnciamento tão 
importante para a economia brasileira e pelo alerta que dá. ao Go
vemo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço-lhe a ajuda, 
nobre Senador Ney Maranhão. 

Permita-me assinalar que ainda a 25 de maio um jornal, que 
não "ê de escândalos, um jomal conservador e muito sóbrio como 
O Estado de S.Paulo, publicava relação, segundo a qual, em pes
quisa feita, "Setenta e dois produtos revelavam :reajustes acima de 
50% em vinte e dois dias". E que produtos eram esses? Produtos 
de sobremesa? Produtos apenas da mesa farta? Produtos somente 
destinados a quem pode? Não. A relação, ao lado da notícia, os in
dicava: arroz, feijão, açúcar, café, batata, macarrão, came, frango e 
assim sucessivamente. Vale dizer: todos produtos do consumo ge
ral da população. 

Tem o Governo estado atento ao problema? Não o nego. 
Aqui estão as notícias que vou recolhendo da imprensa e 

que indicam a reação do Governo à exploração do Inercado. Numa 
dessas noticias a ca~ça era esta: "Governo pressiona supermerca
dos". Mas não basta pressioná-los, é tempo de preservar o limite 
dos preços, para que se resguarde a tranqüilidade do País. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Exa um aparte, 
nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Tem V_ Ex• o aparte, 
nobre Senador Mansueto de Lavor. 

O Sr. Mansucto de Lavor- Obrigado, Senador Josaphat 
Marinho. Quando foi anunciado o Plano Real, a introdução da 
URV, tive a oportunidade de observar daqui da tribuna do Senado 
que o receio do Governo de não ser acusado de promover um con
gelamento de preços levou a que o Governo congelasse os salá
rios, através da sua conversão em URV pela média, e aí ficaram 
congelados não pelo mais alto, mas pela média, deixando os pre
ços livres, para não ser acusado de que estava patrocinando ou de
terminando um congelamento. Dizia o en1ão Minist.t:o da Fazenda, 
o eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, que esses preços 
livres levariam os produtos a uma redução dos seus valores, na 
época do lançamento, porque o jogo de mercado faria Cõrif qrie os 
preços baixassem. O nosso temor naquela época, como o de todos 
os que avaliavam a situação, era que, salários contidos e preços li
vres, iria dar essa defasagem brutal a que V. Ex• se refere, com to
dos os embasamentos, no pronunciamento de hoje. Agora, não é 
possível lamentar, fazer apelo aos supermercados, porque o que o 
Governo deve é usar a legislação que tem à mão: a Lei Delegada 
n° 04, a lei antitruste, uma série de legislaç-ões que ele poderia 
usar, aplicar a lei contra esses que estão aí caracterizados como có-

metendo crime contra a economia popular. Culpar o Congresso di
zendo que nele está uma lei, um proje.to de lei que deve ser votado 
em iegim.e de urgência, senão vamos ter uma medida provisória. .. 
Oia, iodo o projeto de lei, ainda mais- esse- do Deputado Fábio 
Feldmann. que é complexo, vai exigir uma análise demorada do 
Congresso Nacional. O CongreSso Nacional não pode ser culpado 
por essa onda de aumentos, por esses aumentos extorsivos que V. 
Ex• registra com muita precisão. Esperávamos que realmente hou
vesse aUtoridade e competência no Governo para Saitar, na raiz, es
sas medidas, que eles chamam de defesa, mas que são, realmente, 
de crime contra a economia popular, que estão sendo praticados 
prindpalmente pelos oligopólios e pelas redes de supermercados. 
Unia das lideranças do setor, mais precisamente o Sr. AbHio Di
niz, ChegOu ao ponto até de convocar a categoria económica numa 
preparação para o lançamento do Real, praticando um aumento ge
neralizado dos preços. Esse homem não sofreu, absolutamente, a 
menor reprimenda legal do Governo. Não é apelo, não é propusta 
de acordo de cavalheiro, não. A lei está aí. E se ela vale para os 
trabalhadores, se vale para os pequenos, também vale para eles. Só 

-para não me alongar, parabenizo V. Ex• pela oportunidade, pela 
precisão desse pronunciamento. Esse é o maior problema que te
mos agora e o Governo não se apercebe de que o Plano Real pode
rá ser neutralizado no seu nascedouro, no início da sua terceira 
fase, com essa onda corrosiva que se estabelece através do poder 
econômico contra o Real e contra a contenção da inflação. Parabe
nizo a V. Ex• 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço o aparte do 
nobre Senador Mansueto de Lavor_ e acentuo ainda uma vez: não 
pretendo, sequer, com este pronunciamento, condenar o Governo. 
mas hei de concluí-lo dando alguma sugestão para que o Governo 
não Se iluda mantendo-se na atitude de apelo ao mercado. O roer~ 
cado capitalista não atende a apelo. O mercado capitalista só res
peitaprovidências. 

O Sr. Jutahy Magalliães- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR.JOSAPHAT MARINHO -Pois não. Ouço o aparte 

de V. Ex', nobre Senador Jutaby Magalhães. 
O Sr. Jutahy Magalbãcio -Nobre Senador Josapbat Mari

nho, há muito debatemos essa questão do Plano Real porque ele 
vem sendo programado há muitO tempo. Não sou douto na matéria 
e, por isto,_ fico tentando aprender com os outros. É difícil aprender 
com os economistas porque quatro deles, em conversa com V. Ex•, 
terão quatro defmições diferentes, niiigõéni chega a um acordo, a 
um entendimento. E quase unânime a presunção de que esse plano 
é factíVe.I, é bem feito e bem elaborado. Apenas a maneira como 
executá-lo, os prazos de entrada em execução- Parte I, Parte II, 
Parte DI. Na minha tentativa de aprender, vi os pais do plano fala
rem muito quanto ao momento oportuno do Real entrar em execu
ção. E o que mais chamava minha atenção era a necessidade de 
que a inflação estivesse descendente, que houvesse um periodo de 
três meses com a inflação em queda, que houvesse um ajuste de 
preços no mercado, para evitar isso que V. Ex• demonstra que está 
ocorrendo, que são -os aumentos não em cruzeiros reais, mas em 
úRV; os preçoS estão sendo reajustados--acima da média da URV. 
Então fico me perguntando: será que as lições que aprendi, que 
oUvi, foram esquecidas também? O momento oportuno da entrada 
em vigor da nova moeda é agora em julho, mas não se conseguiu 
ainda atingir o_ que se almejava para poder introduzir o Real. Será 
que o Real deve se inicia:r em julho porque nos últimos 12 meses a 
inflação foi de mais de quatro mil por cento? Se ao fmal de julho 
chegar a 4% ou 5% será uma queda fenomenal. Não nos esqueça
mos que todos os planos - todos -, quando foram aplicados, fize
ram com que houvesse queda total da inflação; chegaram ao chão 
os índices inflacionários; houve até deflação em _alguns casos. De 
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forma que não seiá surpresa se istO ocorrer. Agora, será muito de
sagradável se a inflação for de 3% ou 4% em real, e alguns analis
tas já falam hoje em 8% para o mês de julho. Atualmente, não se 
diz congelar preços; é nome feio dizer congelar salários. Então, 
usa-se o quê? V amos engessar salários; não se engessam preços, 
mas os salários estão engessados. Veja V. Ex*: ao tentarmos com
preender um pouco dessa ec_onomia ficamos em dificuldade, por
que o plano só dará certo quando o dinheiro que está no bolso do 
assalariado render um pouco mais do que antes. Mas salário en
gessado_ e preço livre düicultarão em muito esse milagre. E tenho 
muita preocupação com o_que-poderá acontecer com um plano que 
todos nós, unanimemente, dizemos que está muito-bem elaborado. 
É um Plano factível. Temos todas as c_ondições de reserva cambial 
para fazer com que essa dolã:rização- com nome de real- dê cer
to. Temos essas condições. Mas tenho a preocupação de que não 
se faça nos prazos certos, que haja ·outras influências sobre esta 
terceira etapa do Plano. E se não tivermos a sorte de ver esse Plano 
dar bom resultado, as e_speranças dos brasileiros afundarão junta
mente com ele. Não é possível que algum cidadão brasileiro deseje 
isso, e não será o interesse político que fará com que o Plano não 
dê certo. Pelo contrário, o Plano deve dar certo, precisa dar certo e 
deve s_er continuado, não impOrta quem seja o eleito. Mas se erra
rem de propósito pari ateri.der a interesses eleitoreiros, ai, sim, os 
culpados devem _der punidos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Fala V. Ex" com a auto
ridade de quem. em diferentes momentos, neste plenário, defendeu 
as diretrizes do Governo Itamar Franco; mas faz, neste momento, a 
observação que a generalidade das pessoas revela. Não duvido da 
boa intenção do Governo, ainda que por vezes pareça certa inge
nuidade que a palavra oficial seja no sentido de esperar a ·colabora
ção do mercado para a contenção dos preços. Tal não existe no re
gime capitalista. O regime capitalista vive de lucro, produtor, in
dustrial, comerciante, todos, correta ou incorretamente, visam ao 
lucro, pleiteiam o lucro, querem conquistar o lucro, sem indagar 
dos interesses da sociedade em geral. Esta 6 _a_ verdade histó_rica do 
Brasil e aos demais países de índole capitalista. 

O Sr.l\fauríclo Corrêa- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com muito prazer, que

ro dar o aparte ao nobre Senador, nosso ilustre colega que agora 
volta ao plenário, para nossa satisfação. 

O Sr. Maurício Corrêa --Nobre Senador, agrada-me sem
pre ouvi-lo, não só pelo estilo, pela forma. mas também pelo con
teúdo de suas colocações. Não tive a felicidade de estar presente 
desde o iníciO do seu pronunciamento; alcancei-o quando V. Ex a já 
desenvolvia, creio, o núcleo de seu discurso. Mas ative-me à ques
tão levantada por V~ Ex a sobre a exacerbação dos_ preços impostos 
por determinados segmentos - diria - oligopolisticos. no Brasil. 
Convivi com esse drama. com essa preocupação que nos atormen
ta dia e noite, porque pela Constituição, sob a égide da qual nós 
nos comportamos, não há possibilidade, absolutamente não há 
possibilidade, enfatizo, de qualquer medida de natureza ftScal ou 
controladora por parte do Governo. V. Ex a é um emérito constitu
cionalista, sabe melhor do que eu que a Constituiçã'd, apenas na 
parte da ordem econômica, ressalva ao Estado a possibilidade de 
interferir no controle de preços quando se tratar da existência de 
congelamento dos produtos postos à venda para os consumidores. 
É o caso da aplicação da Lei Delegada, de 1962. Ai oorganismo 
do Estado tem como funcionar. Tratando-se, porém, do mecanis
mo da uniformização de preços, tratando-se do controle da hege
monia do mercado através da prepotência das grandes empresas, 
aplica-se a Lei Antitruste. Essa lei, que foi votada no governo Col
lor, sem dúvida nenhuma. é um instrumento moderno, mas desfal
cado de uma série de necessidades em defesa do_ Estado __ que 

possam combater realmente esses que abusam dos preços. E não 
existe, hoje, no mercado brasileiro, nada mais nocivo, nada mais 
i.mpatriótico do que esSe verdadeiro oligopólio ou cartel que repre
sentam os laboratórios no Brasil. O Govemo __ estudou, examinou 
diversas formas de se combater isso; fiZemos reuniões constantes. 
O Presidente Itamar Franco colocou toda a sua energia, toda a sua 
disposição para ver se _encontrava um mecanismo capaz de conju
rar esta crise que castiga o povo brasileiro; tinha essa vontade de 
que os preços dos remédios fossem, pelo menos, compatibilizados 
com o aumento do custo de vida. mas a sanha, a gana, a cobiça dos 
oligop6Jios de aumento de preços é tão grande _que não hâ patrio
fisino; há sim o interesse de toda natureza. Enquanto o Governo 
procura, através de alguns mecanismos, criar determinados com
portamentos, os cartéis procuram maquiar os produtos de tal forma 
que através da caixa, através do próprio invólucro. criam-se com
posições tais que os aumentos sejam justifiç_~dos. Daí por que, Se
nador Josaphat Marinho, apresentamos, no iníCio deste Govemo, o 
projeto que até hoje se encontra paralisado na Câmara dos Deputa
dos. Por que o Governo ainda não baixou uma medida provisória 
capaz_de tentar equacionar esse problema crucial no Brasil? Exala
mente porque há riscos com relação à sua constitucionalidade. Sa
bem os entendidos que qualquer pena que se imponha através de 
uma medida provisória é passível de correção através do Poder Ju
diciário. Prefere o Governo, portanto, correr o risco da constitucio
nalidade do projeto que submeteu ao Ccngresso Nacional. E ai, 
sim, que as multas e penas evenrualmente agregadas a esse projeto 
sejam por conta da liberdade, da c_ompetência e, evidentemente, 
das prerrogativas do Poder Legislativo. O CADE, que é o organis
mo capaz de julgar, que é o único, digamos, ''poder judiciário" do 
Executivo, está desestruturado- permita V. Ex•, Senador Josapbat 
Marinho, que eu n:ie estenda um pOuco mais neste aparte, em face, 
modéstia à parte, do conhecimento que tenho dessa problemática. 

O SR.JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" não se preocupe! 
O Sr. Mauricio Corrêa - O CADE é Wn Conselho inteira

mente desestruturado. Os conseJheiros são indicados ao Senado 
Federal, são- aprovadoS e- goiam-do mandato. Esta Coi:IstituiçãO-é 
excelente porque não possíbilita qualquer tipo de influência do Po
der Executivo; os conselheiros podem agir com absoluta liberdade. 
Porém, esse órgão não tem estrutura nenhuma, e esse vrojeto que 
encaminhamos ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, 
prevê a transformação daquela- entidade em autarquia. Por quê? 
Toda a vez que o CADE aplica multa, tais e tamanhos são os re
cursos administrativos que, na verdade, a multa nunca é ·cobrada, e 
os laboratórios praticam essas extravagâncias a que V. Ex a acabou 
de se referir. Como exemplo, o remédio conhecido - penso até 
usado. por V. Ex a; portanto, tem muito conhecimento de causa para 
saber que o seu preço subiu demais. Imagine o elenco de todos es
ses medicamentos! Crescem esses_ produtos assustadoramente, o 
que gera um drama para todos nós. O CAD E, portanto, constituído 
em autarquia, não Seria mais um 6i'gã0 público para empregar apa
niguados ou um organismo que servisse ao nepotismo. Preferimos 
riõS ·valer das requisições para quê os próprios procuradores que 
foSsem requisitados dos órgãos da Administração Pública pudes
sem fazer as cobranças pet:ante o Poder Judicial. A Advocacia Ge
ral da União, que hoje é, na verdade, a entidade incumbida -desse 
tipo de procedimento, está abarrotada~ Inclusive. os seus advoga
dos não têm condições de assumir as tarefas do grande trabalho 
que é boje a Advocacia Geral da União em face do afastamento da 
Procuradoria-Geral da Repúblíca. Mas eu diria a V. Ex• que, sendo 
votado esse projeto, teremos um instrumental melhor, porque, se o 
Governo não_ aplicar multas altas e não agir com firmeza, não ha
verá condições de acabar com esses abusos praticados pelos labo
ratórios, embora não sejam_ os únicos, mas são, na realidade, os 
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grandes responsáveis por essa prática. que eu diria, ·crim:inosa. Es
tou de pleno acordo com o pronunciamento de V. Ex', apenas eu 
me permiti, com a· máxima vênia, dizer-lhe que a culpa não é do 
Governo, porque todas as precauções foram tomadas, todas as me
didas foram apresentadas ac -Qmgresso Nacional. Na verdade, 
esse substitutivo que está sendo apresentado pelo Deputado Fábio 
Feldmann, é um trabalho realizado no Ministério da Justiça, sob a 
coordenação do Dr. Francischini, que é um-dos homens que mais 
conhecem, boje, Direito Econômico neste País. Pois bem, esse 
projeto que apresentamos ê a síntese de um grande resultado, de 
entendimentos, de audiências, de consultas aos melhores juristas 
especializados na área, porque não podemos praticar uma violên
cia. Há pouco tempo, baixou-se uma medida provisória, criando-se 
mecanismos inteiramente inconstitucionais com relação à utiliza
ção da cautelar. Eu não fui consultado! Aquele foi um Projeto de 
medida provisória que saiu sem a audiência, do então Ministro da 
Justiça. Qual foi o resultado? O Supremo Tribunal Federal consi
derou inconstitucional. Portanto;-os anteprojetos, os projetas de
vem ter consonância com o Texto Constitucional para evitar 
aquilo que acontecia no Governo do ex-Presidente Collor: a todo 
instante, o Supremo Tnbunal Federal era convocado, e as decisões 
eram sempre contra o Governo. Por quê? Porque os projetes não 
tinham consistência juridica. E a preocupação que existe por parte 
do Governo Itamar Franco é tanto quanto possível- e sempre pos
sível - basear os seus projetos em cima dos cânones constitucio
nais. Por fim, Senador Josaphat Marinho; eu queria acrescentar a 
V. Ex•, ileste instante, que acredito na excelência desse plano, ape
sar das dificuldades, apesar de tudo o que temos enfrentado, da in
compreensão dos que controlam os grandes empórios brasileiros, 
dos laboratórios e daqueles que só se preocupam com o lucro. 
Apesar de tudo, acredito que marcharemos para uma situação 
mais saudável. O que não era possível era continuarmos naquele 
estado critico em que nos encontrávamos sem que o Governo ti
vesse a iniciativa de tomar uma providência. Demorou muito o 
plano. mas é o primeiro, diga-se de passagem, em que as- propostas 
sãt ...v~ocadas sem afrontar o direito do usuário, sem afrontar o li
vre comércio, que deve ser respeitado, sobretudo, pela experiência 
que tivemos no passado. TOOas as vezes que se adotou um projeto 
de choque, o resultado foi este: a inflação aumentou logo em se
guida. Trata-se de um plano que foi discutido com a sociedade 
brasileira. Quantas e quantas vezes o Ministro da Fazenda aqui es
teve! É uma tentativa que, espero, creio, darâ certo. O Senador Ju
tahy Magalhães falou acerca das nossas reservas e das 
possibilidades de o plano dar certo. Mas é necessário que tenha
mos em mente essa preocupação que dirige a consciêtlcia de V. 
Ex•, pois, se não houver, realmente, um pouco de prudência e de 
ação írrme do Governo- por isso precisamos -desse instrumental-, 
não haverá como termos sucesso com essa última oportunidade 
que estamos tendo de diminuir esse caos inflacionário reinante no 
Brasil. Quero cumprimentar V. Ex• e penitenciar-me pela extensão 
deste aparte. Meus parabéns! 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- É um prazer ouvi-lo de 
novo neste plenário, nobre Senador Maurício Corrêa. Pessoalmen
te, sou-lhe muito grato pela colaboraçãO que Clã ao pronunciamen
to que venho formulando. E não direi a V. Ex• que quero culpar o 
Governo, reitero a declaração anterior. No exame desta matéria, 
quero, antes, dar a colaboração. Reconheço a boa-fé do Governo 
nos apelos aos titulares do mercado econômico. Mas é preciso des
pertá-lo para a impropriedade desse apelo. 

Reconheço que os mecanismos legais nem sempre propi
ciam todas as providências. Há, porém, algumas providências que 
podem daí resultar úteis. E é a que vamos chegar, assim espero. 
depois que me hoore com o seu aparte o nobre Senador Meira F'Ilho. 

O Sr. Meira Filho - llustre Senador Josaphat Marinho, es
tou aqui atentamente ouvindo V. Ex•, como sempre, com aquela 
postura de catedrático, de professor. Estou imagiilando que vai 
chegar o momento em que todos nós seremos culpados; todos, 
sem exceção, o que ainda hã pouco dizia o Senador Jutahy Maga
lhães, que até acredita na boa intenção do Governo, assim como 
eu. Também rezo para que o plano do Governo dê certo; tenho tor
cido para que esse plano venha a colocar a economia brasileira 
dentro de um certo equ.ilfbrio. Mas a realidade ai fora é completa
mente diferente da intenção ou da boa intenção -do Governo. Na 
minha casa, quem faz as compras sou eu. Não sei se por formaçãO 
ou por hábito. Pode até ser que seja para faZer econOmia, c-omo 
bem disse algum Colega aqui atrás. Estou com a relação de com
pras no bolso. Comprei 5 kg de arroz. 2 kg de came, 2 dúzias de 
ovOs, sabão em pó, sabão em pedra, 2 pacotes de fubá Mimoso- o 
mais barato da praça ~ I kg de café, 2 kg de feijão, 2 dúzias de la
rarijas. Sabe V. Ex• quanto paguei? Oitenta e nove nllT cruzeiros 
reais! Quando eu estava na ftla, espantado c_om os preços, alguém 
bateu no meu ombro e disse-me: "Por que o senhor, que é Sena
dor, não resolve isso?" Fiquei com vergonha. O que eu deveria 
respouder? Perguntou-me também ~o porquê da falta de quorum, 
da lerdeza das providências em relação aos assuntos que dizem 
respeito ao Brasil, assuntos tão essenciais à Nação. Pergt.lD.tou-me: 
''Por que eles não comparecem? Por que andam falando tão mal do 
Congresso Nacional?" Portanto, Senador Josaphat Marinho, estou 
muito preocupado. Chegará o momento em que teremos que ser 
mais uns com os outros do que uns contra os outros para buscar
mos as soluções de que o Brasil precisa. O Brasil não depende úni
ca e exclusivamente da ação do Governo; depende de todos nós. 
Pior será o dia em que nós, nesta Casa, chegarmos à conclusão de 
que todos somos culpados e de que temos que apressar as nossas 
atividades, temos que apressar os projetes e as soluções para irmos 
em socorro do povo brasileiro. O piór de todos os generais, o pior 
de todos os estrategistas ê algo chamado fome. Quando a fome 
bate li porta de um pai de famllia, quando este não tem o que dar 
de comer aos seus fllhos, torna-se um bandido ou uma bomba que 
pode explodir a qualquer momento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Ex• corrobcaa, jã 
agora com o seu testemunho pessoal de bom comprador, tudo 
quanto estamos sustentando nesta tarde. Não hã equili'brio entre a 
elevação dos preços e a majoração d_os salários. A desproporção 
não é apenas evidente, é gritante. Exatam.ente porque se quer cola
borar, nesta tarde ninguém condena o Governo. Eu, que lhe tenho 
feito tantas críticas, venho hoje trazer as observações de quem 
quer colaborar. 

Salientando tudo isso, assinalo, de outro lado, que há várias 
leis que estão ai em vigor- umas mais antigas-outras mais reCenw 
tes. A Lei n• 8.880, de 27 de maio de 1994, dispõe sobre o Progra
ma de Estabilização Econômica. ·Em linhas gerais, essa lei visou 
muito a buscar um regime de equiliôrio eD.tre a atividade económi
ca e o sistema de vida. Buscou estabelecer pãdrôe!S para-(jue não se 
desenvolvesse o regime de exploração dos que podem contra os 
que não detêm o pOOer ecooômico. 

Em realidade, a vida começou a desdobrar-se nesta base: 
não tem havido maiores protestos a respeito dos salários, porque 
estes estão sendo reajustados de acordo com a URV. Toda a socie
dade está ã espera da entrada em vigor do real; mas, em verdade, 
todos obsertam que o desequihôrio é crescente, a ponto de já se 
admitir que o real entrará em vigor com uma inflação. Tal não de
veria ocorrer. Grande parte do fundamento do Plano foi para extin
guir a inflação. Visando a detê-la, a estabelecer parâmetros para o 
conjunto geral da vida, o Governo criou e pôS em piática a URV. 
Mas a verdade é que os artifícios, as manipulações estão gerando 

------------- ... 
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preços de produtos e de serviços- convém que se assinãle muito 
bem os serviços. porque assim estão fazendo-os profissionais libe
rais -que não_ correspondem aos objetivos da lei, nem da URV. 

Se o aumento se faz, no mesmo Plano, segundo a URV, os 
preços, entretanto, são livremente fixados. O Governo não adotou 
uma medida pela qual detivesse o preço no momento da entrada da 
URV em vigor, para que, a partir daí, qualquer aumento só resul
tasse da aplicação da URV. Os preços originais, O:S preços-base, 
esses ficaram a livre critério de produtores, de industriais, de co
merciantes e de profissionais liberais. Conseqüentemente, todos _ 
eles podem aumentar a base. E sobre essa base, que é variável ã 
vontade deles, incide a URV. 

A conseqüência disso é que o salário se estabilizou na base 
e aumenta apenas segundo a variação da URV, mas os preços de 
produtos e serviços aumentam segundo a vontade dos profissio
nais liberais, dos comerciantes, dos industriais e dos produtores. 

Ora, diante disso, vê·se que essa Lei, de 1994, está sendo 
solapada. O _Governo teve re_ceio de fazer congelamento, que pro
duziu mau efeito em -Circunstâncias equivalentes, anteriormente. 
Não vou aconseJhar o Governo a promover congelamento geral de 
produtos, mas a Lein°7.784, de 28 de junho de 1989, modificou o 
art. 11 da Lei Delegada n° 4, inclusive para permitir que o Gover
no pudesse aplicar multa 11a quem vender ou expuser à venda mer
cadorias, ou comprar e oferecer serviços por preços superiores aos 
oficialmente tabelados, aos ftxados pelo órgão ou entidade compe
tentes, aos" - note-se bem - "estabilizados em regime legal de 
controle ou livremente por variações previstas em plano de estabi
lização econômica". 

Ora, quando o Governo estabeleceu, na lei a que me referi 
antes, o projeto de estabilização da vida econômica. ê evidente que 
não visou apenas aos salários, visou também aos produtos e aos 
serviços. 

Se há quem esteja abusando de preços de produtos e s_ervi
ços, cabe ao Governo adotar a medida legal que for cabível para 
coibir o excesso. Não se trata apenas de aplicar multa aos que es
tão violando o" plano de estabilização econômica. A multa pode ser 
aplicada, mas a multa não resolve o problema da eccnamia popular. 

Se o Governo permitir que esses preços que-estão sendo de
sabridamente aumentados, prevaleçam até o frm de junho, o real 
entra inflacionado; mas, sobretudo - que é o importante -, o ho· 
mem comum, o homem do povo terá enorme desproporção entre 
os preços de todos os produtos e o seu salário na base da nova 
moeda. 

Não há, nesta Constituição, nada que obste o Governo a to· 
mar uma providência capaz de proteger a economia do consumi
dor. Ao contrário, no mesmo artigo da Ordem Econômica em que 
a Carta cogita de livre iniciativa. cogita da defesa e da proteção do 
consumidor. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Senador Josaphat Marinho, V. 
Exame concede um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO-Pois não, nobre Senador. 
O Sr~ Mauricio Corrêa- Senador Josaphat Marinho, con· 

cordo com o que V. Exa disse, mas desde que se obedeça ao orde· 
namento constitucional. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nós vamos chegar lã. 
O Sr. Maurício Corrêa- Permito·me uma ligeira discoiR 

dância de V. EX11
, porque o Governo nãb tem como eS:tabelecer que 

o preço de determinada mercadoria seja 'X". Se assim agisse, ele 
estaria imisCuindo-se na atividade privada do comerciante. Se esti· 
vermos num regime de aplicação da lei delegada, aí é outra coisa. 
Por isso é que houve essa modificação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- A lei delegada não está 
revogada. 

O Sr. Maurício Corrêa - Ela não está revogada, mas tem 
um papel primacial quando há corigelamentó de preços, porque, ai 
sim, o Governo tem um enorme instrumental para fazer cumprir a 
lei. A lei delegada, hoje. tem um cumprimento, digamos, parcial: 
só quando há esse controle de preços é que ela se aplica nas suas 
generalidades. Diria a V. Exa que essa é uma questão intrincada, 
Senador Josaphat Marinho, porque estudamos a fundo, tentamos 
todas as formas possíveis para ver se ericontrávamos um mecanisR 
mo capaz de evitar o_que tem oc_onido. Note bem: o que é aumen
to abusivo de preço? Ou o que é aumento abusivo de lucro? Essa ê 
uma defmição de difícil apuração. V. Ex11 citou muito o dispositivo 

_ que modificou a lei delegada. no tocante ao que se c-onstituiria um 
ilícito- não me lembro bem qual foi a palavra utilizada nessa mu
dança legal-, com relação ao plano de estabilização econômica. A 
Fazenda, às vezes pelo aspecto de seus tecnocratas, procura de 
toda forma encontrar uma solução para evitar que isso ocorra. Nós, 
que lidamos com lei, temos que nos preocupar em não permitir 
que determinadas exigências legais sejam inexeqüíveis como essa 
aí, pois, a meu ver, está eivada e inquinada de_.in.constitucionalida
de. Portanto, o importante ê saber se determinado medicamento, 

_ :que passou do preço A para o preço B, encontra·se na faixa do lu
cro admissíveL Temos que saber o que é ou não aumento razoável 
de ~ço. e _essa é a equação que precisa ser sintetizada num diplo
ma. É isso que o Congresso irá deímir. Resolvido esse aspecto, sa
beremos que, quando um determinado comerciante _vender uma 
mercadoria por um preço acima do patamar normal~ a lei poderá 
ser aplicada com multa, com interdição do estabelecimento e, in
clusive, com proibição de_ participação em concorrências. Mas, 
primeiramente. é preciso saber o que significa esse preço excessi
vo. Defmida essa equação, haverá instrumental para que o Gover-
no possa agir. , · 

O SR. J OSAPHA T MARINHO -_Nobre Colega Mauricio 
Corrêa, para defmir essa equação, o Governo não precisará de uma 
lei nova, mas de decisão política e de coragem administrativa. 

No regime da Constituição de 1946, quando o Sr. Jânio 
Quadros assumiu o Governo, as empresas revendedoras de deriva
dos de petróleo tinham, nos seus tanques, produto adquirido pelo 
preço em vigor no Governo anteriOr. Com a Instrução n° -204 do 
Ministério da Fazenda, os preços deveriam elevar.se, e, como tudo 
que diz respeito a petróleo é sempre c_olocado em grandes propor· 
ções, os preços seriam majorados abusivamente. D então Presiden· 
te, por decreto, determinou que os produtos de petróleo que esti
vessem no poder das empresas teriam que ser vendidos tendo em 
conta o preço de aquisição e nãó OS preÇos qrie- decorressem da 
Instrução n° 204. A medida foi adotada, as empresas se submete
ram, ninguém requereu medida judicia1 e, no CõiJ.gressó, nãO hou· 

_"i.e. protesto. 
-==~É preciso um pouco de decisão. O Governo também tem 

que correr riscos, sem ser arbitrário. Isto, por quê? Porque a livre 
iniciativa não significa economia de abuso, economia de rapina. .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues. Fazendo soar a 
campainha.) -Pediria ao nobre orador que encerrasse suas consi
derações e não permitisse mais apartes. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Estou buscando con
cluir, Sr. Presidente. 

O Sr. Meira Filho --Senador, perdoe-me, mas o que é pre
ciso ê fazer cumprir a lei. A lei está sendo vilipendiada, a lei está 
sendo descumprida em nosso País. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Seriador Josaphat Marinho, com 
o maior respeito que me merece V._ Ex•, gostaria de tecer alguns 
comentários. Embora tenha· me desligado do Goye:fno -do ponto de 
vista da participação, continuo um -seu--defensor. N"ao está aqui o 
nosso Líder do Governo, mas tenho a impressão de que posso falar 
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por S. Ex•. Se V. Ex• me disser, sem ferir a lei, com a autoridade 
que tem, o que deve o Governo fazer para que aconteça o que V. 
Ex• propugna, tenho certeza de que amanhã ou ... depois de amanhã 
o Presidente da República tomará essa atitude. E preciso, no entan
to, saber se o Supreino Tribunal Federal não vai entender que é 
uma providência inconstitucional. A qualquer instante em que o 
Supremo é chamado a se pronunciar, evidentemente que o Gover
no, de bom juízo, tem que cumprir as suas decisões. _Sobre o pas
sado, nada quero comentar com V. Ex a, sobretudo, sobre o 
Governo Jânio Quadros. V. Ex'"" acabou de mencionar que, naquela 
época, nem o Judiciário e"iiem 6Legislativo foram abordados para 
que se evitasse a aplicação daquele determinado princípio. Hoje, 
Senador Josaphat Marinho, apenas o Governo ameaça e já há, no 
Supremo Tribunal Federal, medida acautelatória. 

O SR. JQSAPHAT MARlNHO- O Supremo Tribunal 
Federal só declara inconstitucional o que é ilegítimo~ 

O Sr. Mauricio Corrêa - Em 1946, existia a Carta de 
1946. Hoje, o controle da inconstitucionalidade das leis é feito 
pelo Supremo Tribunal Federal nos dois sistemas que V. Ex• co~
nhece: o que vem de baixo, pelo sistema difuso, e pelo sistema 
concentrado. Temos a Ação Direta de InconstituciOnalidade, pela 
qual qualquer órgão - sindicatos, Ordem dos Advogados, gover~ 
nos - pode exercitar esse direito. Hoje, portanto, é um- risco faZer 
isso. E V. Ex•, com a sua competência. sabe que a COnstituição de 
1988 é extremamente diferente da Constituição de 1946. 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- E bastante difererile. A 
Constituição de 1946 era liberal e a Constituição de 1988 apresen
ta tendências socialistas ou socializantes e, por isso mesmo, prote
ge a economia popular muito mais vigorosamente do que a de 
19& . 

Muito depende. portanto, da energia do Governo. É para 
isso que ele tem- técnicos no campo do Direito e da Economia. 
Cumpre-lhe adotar as providências. Esta Constituição, se protege, 
de um lado, a liberdade de iniciativa, de outro, assegura ao Gover
no a defesa do consumidor. 

Já há o Código do Consumidor e há tcxlas essas leis. Há, 
agora, instrumentos de natureza econômica e técnica que levantam 
preços, fazem estatísticas. O Governo sabe_ quem está elevando 
preços na média da URV, segundo a inflação, e quem os está ma
jorando abusivamente. O Governo tem esses dado_s em mão, há to
dos esses órgãos de levantamento de estatística econômica. Por
tanto, sabe o Governo quem está cumprindo as leis e quem está 
violandp-as. _. _ 

E tempo de o Governo .:.: e eu não estou condenando o Go
verno, estou-lhe dando uma sugestão ... 

O Sr. Maurício Corrêa- Se V. Ex• tiver um ilis1rumeritó 
que eu possa levar ~o Presidente ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas eu estou dando a 
sugestão. 

O Sr. Mauricio Corrêa --Mas como?-Quê SugéSiãõ V. Ex• 
está dando? V. Ex.• está falan_c}O na Coristituição de 1946, que não 
existe mais, numa regra que foi ... 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- Desculpe-me, quem in
vocou a Constituição de 1946 foi V. Ex•. 

O Sr. Maurício Corrêa- Não, eu falei na Lei Delegada de 
1962. 

O SR..JOSAPHAT MARlNHO- V. Ex' também falou da 
Constituição de 1946. 

O Sr. Mauricio Corrêa -~Senador Josaphat Marinho, te
nho impressão de que V. Ex• ... 

O SR.JOSAPHAT MARlNHO- Nãoiruporta. O que im
porta. meu nobre Colega, é que a Constituição de 1988 é uma 
Constituição de tendência socializante; é uma Constituição que vi-

sou - porque é democrática - a garantir a livre iniciativa, mas nos 
limites da ordem justa, nos limites em que a livre iniciativa não se 
tome um processo-de exploração da economia popular, do homem 
do povo, do que não tem donlln.i.o econômico._ Esta Ccnstituição 
garante as providências. 

E eu ia dizendo: as leis estão aí. A lei permite, inclusive, 
aplicar multas aos que "estejam elevando_ preços com relação a 
produtos estabilizados em regime legal de controle ou sujeito a li
mite de variações previsto em plano de estabilização econômica". 

A lei está aí. As leis estão aqui. 
O Sr. Maurício Corr-êa- Permito-me dizer a V. Exa ... 
O SR. JOSAPHAT MARlNHO - Releve V. Ex' que eu 

possa fiXar uma orientação. Desejo que o GoVerno tome essas leis, 
considere os preços que estavam vigorantes na data de entrada em 
vigor da URV e, a partir daí, faça os cálculos devidos - é fácil 
fazê-los porque o Governo tem todas as estatísticas e os instru
m~ntos para levantá-las. Depois o Governo aplique a medida cabí
vel. Se não encontrar nenhum instrumento que autorize essa toma
da de posição, que solicite, urgentemente, ao Congresso Nacional 
medida para tal fmalidade. Para quê? Para que antes de o real en
trar em vigor o GoVerno determine, por lei, que os preços a vigo-=
rar, a partir de 1° de julho, sejam os que estavam vigenteS há trinta 
õu sessenta dias, ou os que representem uma média entre os preços 
atuais e aqueles, jamais os que estão sendo majorados abusiva
mente. 

Se o Governo não tomar essa providência, liquidará seu 
Plano porque a economia popular estará mortalmente mutilada. 

O Sr. Mauricio .Corrêa- Senador Josaphat Marinho, com 
as modificações que foram feitas no Plano, evidentemente que 
essa regra não pode ser aplicada. Não há como aplicá-la. 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- Não há comó aplicar?' 
O Sr. Maurício Corrêa -Se V. Ex• me permitir, reafll'rilo 

a V. Ex• que se qualquer providência for tomada na direção que V. 
Ex• citou, desembarcarão aqui em Brasília o Dr. Saulo Ramos, o 
Dr. Ives Gandra - que já está com uma Ação Direta de Jnconstitu
cionalj.dade prontinha para entrar junto ao Supremo Tribunal Fede
ral - com medida liminar de garantia. Não é assim. Senador. Esse 
ê o ideaL.. · 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO -O Governo não deve te
mer medidas quando procede fundado em. lei. Ele tem a grande lei ... 

O Sr. Maurício Corrêa- Mas fundado em lei como? Não 
existe lei. Aí é que discordo de V. Exa. Eu desafio V. Ex a ... 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO -A própria Ccnstituição 
não pennlte a exploração da economia popular. 

O Sr. Mauricio Corrêa - Eu tenho o maior respeito pela 
inteligência e cultura de V. Exa. Mas_não há, SenadOr Josaphat 
Marinho, mecanismos legais baseado nos quais o Governo possa 
agir para fechar o estabelecimento, para aplicar essas multas. O 
que foi possível fazer foi feito, e estão aí os recurso-s pendentes no 
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, re
cursos administrativos. Nós temos que entender uma coisa:_ há 
uma divergência entre nós sobre a Carta de 1946 _e_a de 1988. A 
Carta de 1946 permitia que o Governo tivesse uma ação maior. A 
Carta de 1988 - com o maior respeito àqueles que se bateram con
tra a sua revisão - precisa ser revista, evidentemente. Os mecanis
mos que estão impedindo o Estado _de funcionar, os pontos de 
estrangulamento são tais que acontece exatamente isso a que V, 
Ex• está-se referindo. V. Ex• acha que babemus legem. Eu acho 
que não babemos. 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- Releve-me V. Ex', o ar
gumento é exatamente o oposto. A Constituição de 1988 é muito 
mais forte e vigorosa do ponto de vista das relações econômicas 
do que a Constituição de 1946. 
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O Sr. Maurício Corrêa -Só quando há tabelamento. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- A ConStituição de 1946 

era uma Constituição liberal. A Constituição de-1988 é Uma COO.s:... 
tituição de teD.dência social ou socializante, e é por isso que estf 
sendo muito condenada por todos os conservadores e reacionários 
deste País. Estão pretendendo exatamente enfraquecer o Estado 
para qu~ se amplie ainda mais o abuso do poder ec-onômico. 

E isso o que está-se dando, meu nobre Colega. Essa Consti
tuição garante a livre iniciativa, maS garante a ·defesa do consumi
dor. E o Código do Consumidor está aí. A Lei Delegada n° 4 não 
foi revogada, ela permite atê o congelamento de preços. -

O Sr. Maurício Corrêa - Evidentemente quando há con
gelamento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -A Constituição não o 
proíbe. Pois não estou nem sequer sugerindo que o Governo faça 
congelamento de preços, mas que o Governo tome a Constituição, 
as leis precedentes, tome a lei de estabilização da vida econômiça 
e estabeleça medidas ou, se acbar que não tem a disposição pr6pria 
para fazê-lo, peça a lei ao Congresso, contanto que os-preços que
estão aí, abusivamente_estabelecidos. não prevaleçam a partir de 1° 
de julho. Atê porque, se prevalecerem, estará provavelmente liqui
dado o Plano do Governo. 

O Sr. Maurício Corrêa - O projeto do Governo está na 
Câmara ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- O abuso do poder eco
nômico não pode pre-valecer sobre o interesse da sodedide brasi
leira. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Senador Josap"bat Marinho ... 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- A Constitu:içlio não per

mite restrição da ordem administrativa- que V. EX:•- está admitin
do - para limitar o poder do Governo. Depende agora da decisão 
do Governo, do seu poder de agir ou de propor ao Congresso, _se 

for necessário. Este Congresso, ein que há tantas divergências, não 
divergirá, seguramente, para dar ao Governo o instrunieitt.O legisla
tivo que for necessário --e em caráter de urgência --pará íniPedlr 
que a exploração que está aí, lavrando abusivamente, prevaleça a 
partir do dia 1' de julho. 

Ninguêm ê pelo fracasso do Plano. Eu, que tanto tenho di
vergido do Governo, só desejo que o Plano possa prosperar em be
nefício da sociedade brasileira. Estou dando uma sugestão exala
mente para impedir que os ínimigos do Plano e da sociedade. b_rasi
leira façam prEwalec-er os seus intentos cri.minosos. 

O Sr: Maurício Corrêa- Entendo que foi um momento 
de, digamos, empolgação do seu discurso quando se referiU aos 
que desejam ou desejariam que o texto da Constituição de 1988 
fosSe modificado como conservadores. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Eu não o inclui e acre
dito que V.Ex• não se pode incluir ... -

O Sr: Maurício Corrêa- Eu me coloco na condiÇão de um 
defensor da Revisão Constitucional, não entendendo que-pertenço 
a esse rol de conservadores. Agora; entendo que nesta Constitui.: 
ção :.. na verdade, V. Ex_• tem razão -, os direitos sociais avança
ram muito, mas ela trouxe muitos instrumentos pesados para os 
ombros do Estado. É o que está acontecendo, ê o que estamos vi
venciando, não só na parte política, na parte dos partidos políticos, 
mas tambêm na ordem econômica. Permito-me divergir de V. Ex• 
neste aspecto. E quero dizer, enfaticamente: -cOnheço o Presidente 
da República, tenho acompanhado Sua Excelência diariamente, te-
nho visto o que o Presidente Itamar Franco vive coi:ri relação a es
ses aumentos de preços. Nós vasculhamos toda a legislação 
brasileira, estudamos a Constituição de 1988, atê consultamos ju
ristas de fora do Governo e chegamos à conclusão de que não há 
solução para isso se não houver modificação na Constituição; se · 

não houver modificação no capítulo relativo à Ordem Econômica. 
O capítulo da Ordem Econômica só permite a intetvenção do Esta
do aplicando multas, prendendo e interditando quando há congela
mento de preços. Não havendo congelamento de preços, não ê 
possível fazer-se isso. Digo a V. Ex• que acredito no seu patriotis
mo, sei do seu enb.Jsiasmo, sei do seu amor ao País, mas o Presi
dente Itamar Franco é um homem que tem, um profundo amor à 
Pátria, e SUa-Excelência não se escusaria de cumprir essa obriga
ção de baixar medidas severas, se isso fosse possível, para acabar 
com esses espoliadores, com esses especuladores que andam por 
aLCreia-v. Ex•, Senador Josaphat Marinho, que se trata apenas de 
uma forma de interpretar os conceitos: V. Ex• entende de um jeito, 
e nóS entendemos de outro. O desejo do Presidente Itamar Franco 
é iealmente o de bater fume no sentido- de punir o abuso dos pre
ços. Estamos esperando, ansiosamente, que o projeto que encami
nhamos à Câniara dos Deputados, propondo a atualização da Lei 
Antitruste, seja votado para que aconteça o que V. Ex_• está preco
nizando. Desculpe-me tê-lo interrompido tantas vezes. O entusias
me,-e o a e-xCelência do discurso de V. Exa obri~-me a tanto. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ê sempre um prazer 
ouvi-lo, nobre Senador. E se, porvenb.Jra, me empolguei, V. Ex• há 
de compreender que não hã quem não se empolgue quando defen
de a economia do povl_? contra a sanha desab~da dos explorac;lores. 

O que disse aqui, enfim, foi que o instrumental legislativo 
aí está. Se o Goveino pode congelar preços, ele pode também to
mar um detern#naQo pe_ri_odo no tempo e ftxá..:lo como aquele em 
qti.e se estabilizará o preço, pari que-vemia a vigorar o Plano a par
tir de 1° de julho. Ou o Governo tomará uma data determinada, ou 
o UoVCmo considerará um período e nele fará uni preço médio, 
que serã o preço que prevalecerá a partir de 1 o de julho. E~sa é a 
providência que o Governo deve e há de tomar, se não quiSer que 
a desabrida exploração rl9 pçxler .econô~co ~quide com: o seu phi-
no. É a sugestão que trago. É uma ~uge~~<?-. . .. , . _ , _ 

Não pretendo influir na decisão do_Govemo, mas PrCtendo 
fazer o pronunciamento em defesa da economia popular. É o que 
a1 fica. O_ Gove~o ~ n~ adotará a providência enérgica se não o 
quiser, atê porque, repito, se julgar que, das leis existentes, nenhu
ma lhe dá faculdade para tanto, basta pedir, em caráter de urgên
cia, a medida adequada ao Congresso, e o Congresso lhe dará, por
que todo o Congresso. acima de divergências, está empenhado na 
defesa da economia popúlar Contia a sanha dos exploradores do 
poder econôm.ico. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos -

Antônio Mariz- Cêsar Dias- Darcy Ribeiro- Guilherme Palmei
ra - -lripuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Jônice Tristão -
Mareio Lacerda- Moisés Abrão- Nelson Carneiro- Nelson We
dekin -Raimundo Lira- V a1mir Campe!o. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pela Sr" 1 • Secretária. " 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 406, DE 1994 

Nos termos do disposto no § I o do art. 13 do Regimento ln
temo, requeiro sejam consi~rados como lic_ença aut_orizada os 
dias 2, 6, 9,10, 16, IS, 23, 24, 25, 26,-27, 30 e 31 do mês de maio 
de 1994, quando estive afastado dos trabalhos da Casa, exercendo 
atividade parlamentar no Estado que represento. 

Sala das Sessões, 31 de maio de 1994. - Senador Nelson 
Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 
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!ária. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pela Sy2- r• Secre~ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 407, DE 1994 

Brasília, 7 de junho de 1994 
Exm0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § I" do Regimento Interno, requeiro 

a Vossa Excelência que as ausências registradas em meu nome nos 
dias 2, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 
1994, sejam consideradas liceJ:]ças autorizadas, tendo em vista que 
foram todas decorrentes de assuntos partidários que exigiram mi~ 
nha presença em meu Estado do Rio de Janeiro.___ _ .. 

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada 
estima e consideração. - Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi-
da a licença solicitada. . . . . . . 

!ária. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela sr- r• Secre:-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 408, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Interno do Sena

do Federal, requeiro que sejam considerados como licença autori
zada os dias 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16,27 e 30 de maio do corrente ano, 
quando estive afastado dos trabalhos· da Casa, a fun de atender 
compromissos político-p"aitidárioS em ineil EStado. 

Sala das Sessões, 7 de junho de 1994. - Senador Moisés 
Abrão. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fiéa conc,edi
da a licença solicitada. 

Sobre a mes.a, requerimento que será lido pela Sr'·1··Secre-
tária: - · · -

É lido e aprovado 'o seguint~ 
REQUERIMENTO N" 409, 1994 

Nos termos d.o_art. 13; § 1° do Regimento Interno, requeiro 
seja considerada como licença autorizada minha ausência dos. tra
balhos da Casa nos dias 2, 6, 9, 10, 13, 16, 23, 24, 27, e 30 do mês 
de maio último, quando estive em Pemambuc.o, em. contato com 
minhas bases eleitorais, tratando·.de issuntós.relativos ao·pleito do 
próximo dia 3 de outubro. 

Brasília, 7 de junho de 1294.~ -Senador Ney Maranhão, 
Líder do PRN. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pela sya 1• Secretária. 

AS. Ex• 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 410 DE 1994 

Senador Humberto Luçena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do arL 13, § 1°, do Regimento Inter-

no, seja considerada licença autorizada os dias 25, 26, 27. 30 e 31 
de maio de 1994, em razão de participação eni debates e palestras 
sobre revisão constitucional, e Convenção do PDT em Minas Ge.
rais. 

Brasília, 6 de junho de 1994. -Senadora Júnia Marise. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi-

da a licença solicitada. -
· Sobre a mesa requerimento que será lido pela Sr' I' Secretária. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N"411,DE 1994 

Requeiio a V. Ex•, nos termos do art 13, § 1°, do Regimen
to Interno do Senado Federal, sejam consideradas como licença 
autorizada as ausências às sessões dos dias 6, 9. 13. 23, 24, 30, e 
31 de maio de 1994, em razão de viagens ao Paraná, para atender a 
compromísSos partidários, anteriorm.6nte agendados. 

. . Brasília, ?.de junho de 1994.- Senador José Richa. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi-

da a licença solicitada. 
Esgotado o tempo destinado ao Ex pedi ente. 
Presentes na Casa 58 Srs. Senadores. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peÇO' a 
palavra para uma questão de ordem sobre a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex' tem a 
palavra para uma que:Stão de ordem. 

. O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para uma 
questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Pro
jeto de Lei do Senado n° 27/91, complementar, estranhamente não 
aparece na Ordem do Dia de boje, quando desde a semana passada 
deveria' ter entrado na pauta. 
· · .. Essa matéria foi consíderada em mora pelo Supremo Tribu
·nal Fedefal. No acórdão em que o Supremo decidiu pela mora do 
Congresso Nacional, dois Ministros votaram no sentido de estabe
lecer o prazo de 120 dias para VOtação dessii_rilatéria~ · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Senador 
Mansueto de Lavor, o item 24.da Ordem do Dia não seria o Proje~ 
to.deLeido Swadon°27/91, complementar, a que V. &•se refere? 

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Presidente, fói uin 
'lapso de minha parte. Por isso, peço a V~ EX:• que desconsidere, 
Coni l:ninb.as escusãs à Mesa, ãs obserVações ãnteriore~: Entretanto, 
elas valem não como questão de ordem ou reclamação à Mesa, 
mas como encaminhamento da matéria. Então, que as minhas pã
lavras sejam consideradas nãõ como reclamação ou pedido de in
formação, mas como encaminhamento da matéria. 

No item 24 da pauta dos trabalhos de hoje, consta matéria 
de discussãO· e võtação obrigatória, por determinação do- Supremo 
Tribunal Federal, que considerou o Congresso em mora por não 
ter feito, em tempo oportuno. a regulalnentação do § 3° do art. 192 
da Constituição. · · 

Em mandado de injunção, impetrado pelo SIMPE - Sindi
cato da Micro e Pequena Empresa do Rio de Janeiro, o Supremo 
considerou o COngresso ei:n mora· e determinou que a matéria fos~ 
se considerada, discutida e apreciada. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' será 

atendido. . . _ 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr: Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala-
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vraV.Exa 
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or

dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, os itens 1 a 18 tra
tam de renovação de concessões de rádio e televisão. Gostaria que 
V. Ex•, antes de submetê-los à votação, fizesse, junto com a As
sessoria da Mesa, uma triagem daqueles processos que estão com 
toda a documentação em ordem. Aqueles que não estiverem, peço 
a V. Ex .. que os retire da pauta para obedecermos à norma votada 
pelo Plenário desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Comunico a 
V. Ex• que a triagem já foi feita até _o ntím.ero 17. Além disso, V. 
Ex• pode também ficar tranqüilo porque, como essas matérias exi
gem quorum qualificado, vamos passar à votação de outros itens 
por ser visível a ausência de quorum qualificado em plenário. 

Não havendo no plenário, como disse, quorum qualificado 
para votação do projeto constante do item 1, a matéria fica adiada. 

Ficam igualmente adiadas as votações dos projetas constan
tes dos itens 2 a 17 que versam matéria correlata. 

São os seguintes os itens Cuja i:PreêiàçãO fica 
adiada: 

1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) · · 

Votação, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 42, de 1993 (n° 247/93 IÍa Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Ser
tão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão _s~~-e!ll onda
m.êdia na cidade de São João do Piauí, Estãd.o do Piauí, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substítuição à COmissão-de- Educação: · 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. -~--

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1993. 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) · ' · ~- - -- - - - --- -- -

Votação, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legislitivo · 
n° 43, de 1993 (n° 249/93 na Câmara dos DepÜtados), que ·aprova 
o ato que renova a permiSsão ou10rgada à Televisão Verdes Mares 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proJX>-
sição. . .. ~~ . 

3 

PROJETODEDECRETOLEGISLATIVON"44;bl:rl993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Intemo) . . .. ~ -. 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para 
expl~ar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição A Comis-

6 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do ait. 375, VIII, 
do Regimentointemo) 

Votação; em tomo único, do Projeto de Decreto LegislativO 
n° 48, de 1993 (n° 264193, náCãmara dos Deputados); que aprova· 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão- sonora ein freqUência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comissão de Ed-ucilÇão: 

- 1 a pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno tínico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato qUe renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, em substituição à C_9Inis-
são de Educação. - -

-1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan~o, favo..: 
rável ao projeto; · 

- zo pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo-
sição. -

8 

PROJETO DE DECREro LEGISLATIVO N" 52, DE 199~ 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. _ 375, Vlll, 
do Regimento Interno) --

Votação, em turno únicd, do Projeto de DecretO Le~shltivo' 
n' 52, de 1993 (n• 246/93, na Cãniara dos Oéputidos), que ãfÍrova 
o ato que renova a concessão outorgada à Ráclio Gran~e. La~o -
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo -

Pareceres favoráveis, prOferidos em plenáriO, ·em substitui-
ção à Comissão de Educação: -

-1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão;. 
- zo pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camârgõ: 

pela regularidade çlos atos e procedimentos co.ç_cement~r;; à propo
sição. 

12 

PROJBTO DE DECRETO LEGISLA TIVOW fo,-DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) _ __ _ _ _ _ 

Votação, em turno único, do ProjetO de Dêcreto Legislativq 
n• 10, de 1994(n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiqdifusão sonora em f:reqúência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

. -:- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
,regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Inclu!do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Pcojeto de Decreto LegisJativo 
n' ll,de 1994 (n' 265/93, na diiuira do5 Deputados), que aprova 
o ato que ienova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüênciá 

9 )llodula_da na .cidade do Fortaleza, Estado do Cearâ, tendo 
Parecer favorável, profel-ido em plen~<?· Rel<itc?r: s:en~or 

PROJETO De DECRETOI.EGISLA TIYO N" 55, DE 199'3 Dirceu' Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 
(Incluído em Ordem do Dia OoS teimes 4o art. _37~. VTJ!, dÇ> _ 14 

Reginiinto Jntemo)· - - · - - ~ - : 
Votação, em tum~ único; do Projeto de Decreto Legislativo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

n• 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova (Incluído em Ordem do Dia nos termos do alt. 375, VIII, do 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empre_e!l~ep.=- _Regimento Interno) 
tos Ltda. para explorar serviço de radiod~sã!O_ son9~ ~m op.da Votação, em tomo único, do Projeto de Decreto Legislativo-
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo, , n° 12. de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador o atq que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Ed~cação. para executar serviço de radiodifusão sonora eln freqüência modu-

lO !ada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 
Pareceres favoráveis, proferidos em plenário, RelatOr: Sena-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 7 • DE 1994 dor Me ira filho, em substituição ã Comissão de Educação:. 
(Incluído em Ordem do Dfa i:tos termOs ao art. ~75. "V1tt. do - - -,1_0 pronunci~ento: favorável ao projeto; -

Regimento Interno} ~za pronunciamento: pela regularidade dos atos e prece-
Votação, em turno único, do Projeto de Decr~to LegislatiyC? di.mentos concernentes à proposição. 

n• 7, de 1994 (n° 308!93, na Câmara dos DeputadoS), que aprova o 15 
ato que renova a outorga deferid,a à Rádio Cultura.de Timb6Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ooda média na ci- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
dade de TII!lbó, Estado de Santa Catarina, tendo (Inclu!do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Parecer favorável, proferido em plenáriO,•Relator: Senador Regimento Interno) 
Meira Filho, em substituição à Comissão- de EdüC:aÇão. -· Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

11 n• 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 9, DE 1994 para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci- _ 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII~ do dade de Araguaína, EStado do TOCantins, ten~ __ 

Regimento Interno) _ - - Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto_ Legislativo Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

n• 9, de 1994 (n' 30V93, na Câmara dos Deputados );que-aprova o 16 

ato que renova a concessão outorgada ã Râdio e TV Tapajós Ltda. PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!Yb N"' 19, DE 1994 
para explorar serviço de radiodifus_~ .. .9e sons e imagens (televi-
são) na cidade de Santarém, EstadOâo Pará, tendo ----~ (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador do~ento Interno} -
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. Votação, em turno único~-do Projeto de Decreto Legislativq_ 
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n° 19, de 1994 (n° 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda.. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (tel~visão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo · 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Cã.rlos Patrocínio, em substituição à Co_missão de Educação. 

17 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII. do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto LegislatiVo 
n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de Fn.siná Superior do 
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na ci:. 
dade de Pouso Alegre, Estado de :Minas Gerais, tendo 

Parecer favorá.vet proferido em plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella. em substituição à Comissão de EdUcaçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nos termos 
do art. 175, e, do Regimento Interno, o item 18 da Pauta é retirado. 

Os it.eriS 19, 22, 23-Er24, que se encontram em fase de vota
ção, ficam adiados nos termos do art. 375, VITI, do Regimento In
terno. 

É o seguinte retirado da Palita 

Projeto de Decreto Legislativo n• 58, de 1993, (n° 316/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o !lo qu_e outorga permis
são ao SISTEMA RB DE COMUNICAÇAO LIDA., para explo
rar serviço de radiodifusão sooora em freqUênCia modul~$. n~_Ci
dede de !tumbiara, Estado de Goiás. 

São os seguintes os itens cuja àpi'eC~ação fica 
adiada: 

19 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 34, DE 1994 
- ..:] 

(Em regime ~:urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi-
mento Interno) · · -

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
34, de 1994(n" 2.535/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Desenhista, tendo 

Parecer favofável, proferido em Plenãrio, Relator Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de AssuntOs Sociais. 

22 

SUB~~=~tg:~~TO DE LEI 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Cãmara n• 62, de 1990 (n• 3.516/89, na Casa 
de origem), que defme crime organizado e dispõe sobre meios es
peciais de investigação e prova nos inquéritos e prOcessoS- que so
bre ele versem, tendo 

Pareceres 

-sob n° 432, de 1994, da Comissãó-Diretora. oferecendo a 
redação do vencido; e 

-de Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (sobre as emendas), Relator: Senador Am.ir 
Lando, favorável as emendas no& 1 e 3, na: forma de subem.endas 
que apresenta; pela rejeição da n° 2; e apresentando, ainda, as 
emendas noS 4 e 5. 

23 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. N" 4, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 4, 
de 1994 (n" 1.026/91, na Casa de origem), que regulamenta o dis
posto no§ 2° do arL 176 da Constituição Federal e altera dispositi
vos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código 
de_ l\1in.eração, adaptando-o às normas constitucionais vigentes, 
tendo _ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dario Pereira. em substituição à Comissão de Assuntos Eco_nôm.1cm;. 

- 24 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~27, DE 1991 
COMPLEMENTAR . . . 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado ll0 

27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3° do arL 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a _cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à ComiSsão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, ago-
ra, à apreciação do item 20: · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi-
mento_Jnterno) - - - -

-Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n° 2.246/91, na Casa de origem), <JUe regulamenta O 

art:-236 da Constitu:ição-Federãl, dispondo sõbre serviÇos notariais 
ederegistro,tendo -- --- --

Parecer sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constituição, 
JUStiça· e Cidadania, favorável com EmendaS noS 1 e 2 --CCJ, que 
apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania sobre as emendas apresentadas perante a Mesa.) 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a fun 
de receber emendas, nos termos do art. 8° da Resolução ll0 119t de 
1993: 

À proposiçãO foram apresentadas as Emendas noS 3 a 26. 
Nos termos do ait. 140, alínea a. do Regimento Interno, de

signo o nobre Senador Magno Bacelar para proferir parecer sobre 
as emendas, em substituição à Comissão de_ COnstituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir pa
recer.) --Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, nos termos regi
mentais, foram oferecidas em plenário vinte e seis Emendiis ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n" 2.248/91, na Casa de 
origem), que "regulamenta o art. 236 da ConStituição Federal, dis
pondo sobre serviços notariais e de registro". 

A seguir, passo a analisar cada uma das proposições afere-
c idas: 

Emenda n° 3, do ilustre Senador Esperidião Am.D:i, para que 
a Ementa diga simplesmente: ''Regula a atividade Notarial e de 
Registro e dá outras providências". 

Não me parece substancial a modificação pretendida para 
intrOduZi-la no prOjetO, sob o pesado õnus de sua volta à Casa de 
origem, com o atraso que isto proVocaria. A emenda apresentada 
pelo nobre Senador parece-me mais precisa que õ cõ:D.Stariie ao
texto original do projeto. Entretanto, julgo o momento impróprio 
para acatá-la. -
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Pela rejeiÇão.-· 
A Emenda n° 4, do nobre Senador Dario Pereira, propõe a 

supressão do art. 8°, que declara ser ''livre a escolha do tabelião _de 
notas, qualquer que seja o domicilio das partes ou o lugar de situa
ção dos bens objeto do ato ou negócio". 

Não creio que se deva modificar este posiciaõ.ãlnentó, so
bretudo se levarmos em conta que existem atos notariaiS qUe -de
correm da estrita confiança do outorgari.te ná pessoa f'ISicádo notá
rio ou tabelião. Cito aperiiis dois-deles: o reconhecimento de filho 
ilegítimo, mediante escritura~ e o ato de fazêtleStãijji!íitO,- mormen
te se for cerrado. A declaração de atos de última VOntade, que en
volvem particularidades e desejos pessoais que exigem sigilo, im
põe a recíproca confiabilidade entre as partes. 

A obrigatoriedade de ser realizada uma prévia distribuição 
dos serviços notariais tira do cidadão esse tipo de conduta, melhor 
dizendo, tira-lhe este direito. 

A regra geral no País- ê a· da1ivre escolha, um oli outro Esta-
do pode haver adotado prática diferente. -

Prefuo permanecer com a tradição brasileira e o posiciona
mento da imensa maioria das disposições contidas nos Códigos de 
Org3nização Judiciária' dos Estados, em ProvimentOS, e--rias Reso
luções dos Tribunais. 

Voto contra a emenda. Sr. PreSidente. 
A Emenda n°-5, do eminente Senador Eduardo Suplicy, pre

vê nova redação para o art. 18, afunde que a legislação estadual 
não abranja apenas os concursos de remoção e· sim tódas as suas 
modalidades. Pretende, alternativamente, que a legislação" já exis
tente seja adaptada ãs normas gerais desta Lei. 

Acredito que as normas do concurso sejam ditadas primor
dialmente pela legislação federal e os Estados e o Distrito Federal 
apenas a suplementem, atendendo às peculiaridades locais. Isto 
tem maiOr" sentido quando sabidamente a legislação estadual have
rá de, necessariamente, ser adaptada a essas normas gerais da lei 
federal. 

Defendo, como consta do projeto da Câm.a.J:a, que apenas se 
conceda ao Estado-membro a faculdade de legisl~. primariamen
te, sobre os concursos de remoção. É que se deve atentar, sobretu
do, para a estrutura hoje reinante, a fun de que nãO sejam cometi
das injustiças irreparáveis. 

Pela rejeição da emeilda, Sr. Presidente. 
A Emenda D0 6, também de autoria do nobre Senador 

Eduardo Suplicy, busca dar nova redação ao art 20 para estabelecer: 
- que somente poderá haver um substituto do titular da de

legação e também considerando que constituirá falta grave do de
legado eventual deficiência por insuficiência de pessoãl; 

- para que também os nomes dos escreventes sejam enca
minhados ao juiz competente;-- -

- substitui juizo competente (com jurisdição estabelecida) 
por juiz Competente (que poderá ser o que exerce funções mera
mente administrativas e burocráticas); 

- estabelece que Q notário ou oficial deverá, sempre, subs
crever os atos que autorizar o escrevente a praticar; 

-quando dos afastamentos d_o titular, o substituto receberá 
70% da renda da serventia e o titular apenas 30%; 

- o substituto não poderá ser cônjuge, companheiro ou 
companheira, parente ou afim até terceiro grim em linha teta ou 
colateral do notário o:u do registrador. 

Passo a analisar esta proposição por partes, Srs. sen:a:dores. 
Quanto à possibilidade de haver apenas um substituto, vai 

ela de encontro à praxe atual, que tem funcionado satisfatoriamen
te. É comum haver o 1°, 2° e, até mesril.o, confóríiie- o volume de 
serviço, um 3° substituto. É matéria do organograma da serventia 
visando melhor atendimento ao público. Esta questão, allada à 

norma que determina a subscrição dos atos dos escreventes, por 
parte do titular da delegação, praticamente acarretará a "imóbiliza
ção das atividades notariais e de registro, causando irritaÇão do pú
blico usuário. 

Os nomes dos escreventes, que se pretende sejam _também 
encanifuhados ao juiz competente, é mãtéria -secundária posto qUe 
a responsabilização, civil e cri.míiial, é do titular. É matéria que, 
futuramente, poderá ser contemplada A nova redação incorre, ain
da,-em mudança substancial de toda a filosofia do projeto. Preten
de que se fale em 1Juiz competente11 e não em "juizo competente". 
A diferença é gritante. Juízo competente diz respeito ao-Magistra
do em pleno exercício de suas funções judicantes, estando lotado 
em uma determ.ínada Vara, sujeito a ampla fiscaliptção de seus 
atos por parte dos efetivOs recursais. É também sujeito, por eles, ãs 
normas da Lei Orgânica da Magistratura. Já o "juiz competente" 
pOderá ser um Magistrado, lotado na Capital, longe do dia-a-dia 
das atividades forenses. O que se pretende, em todo o projeto, é 
trazer a fiscalização próxima de onde os fatos ocorrerão. Por isso 
ri:tt:iSmo, imprescindível que se diga 1Juízo competente". 

Não acredito que o titular da delegação deva, sempre, sub-s-::.
crever os atos praticados por seus prepostos. Isso simplesmente é 
contraditório ao moderno princípio da descentralização dos servi
ços, confon:ne já a.ssinãlado anteriormente. E, na prática, é total
mente inviáVel. 

Relativamente ã proposta de o substituto receber 70% e o ti
tular 30%, quando do afastamento, pergunto: como conciliar esse 
posicionamento à época das férias? A própria Constituição Federal 
(art. 7°, inciso XVll) assegura o "gozo de férias anuais remunera
das com, pelo menos, um terço a mais do que o salário:Õormal". se 
aceita a proposta, estariamos impedindo que o titular tirasse férias. 

Em tese, possui boa motivação o imflediinerito para- que o 
cônjuge, companheiro ou parente possa ser sUbstituto. Entretanto, 
o tema oferece maiores complicações. Seria justo fazer:.se êSta res
trição apenas para os titulares da delegação notarial ou de registro, 
quando ela não existe para quaisquer outras profissões? Todavia, 
trata-Se de questão que, ao lado de outras, poderão ser futuramente 
revistas. 

Nesta oportunidade, julgo conveniente e oportuno relem
brar que o texto ora debatido mereceu_ de_tida análise na Câm.ata 
dos Deputados (por quase cinco-anos) e quase todas as questões 
foram ali suscitadas. A matéria que veio à _análise e po!J.deraç_ão 
desta Câmara Alta é o resultado de um amplo acordo, frrmado por 
todas as lideranças partidárias. Creio não ser adequado, agora, re
petir-se esta e outras proposições que ali forain venCidas~ - ------ --

Pela rejeição. 
-A Emenda n° 7, de autoria do nobre Senador Eduardo Su

plicy, pretende que o gerenciamento administrativo e fmancciro fi
quem suje1tós às normas baixadas ·pelo Poder Judiciário. ~ 

Ora, a Constituição declarou que se tratava de atividade 
exercida em caráter privado. Temos de ser coerentes: ao Judiciário 
caberá apenas a fiscalização. Jamais a normalização. É também 
matéria que foi -derrotada na Câmara dos Srs. Deputados. 

Pela rejeição. 
-· A Emenda n° 8 do .ilustre Senador José Paulo Bisol, dispõe 

sobre ftxação de emolumentos, a cargo de legislação estadual. Este 
ponto foi. certamente, um dos mais polêmicos durante a tramita
ção na Câmara e acabou não sendo contemplado no projeto. O 
consenso sobre essa matéria foi de que se deveria aguardar uma 
regulamentação específica, a teor do § 2" do art. 236 da Caria 
Magna. 

Pela rejeição. -
A EID.enda n° 9, do nobre Senador Eduardo Suplicy, revoga 

o § 2° do art 35 para que, estando a demissão do titular da delega-
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ção sub judice, possa ocorrer o provimento da serventia. 
A questão não é tão simples quanto possa parecer à primei

ra vista. Havendo inquérito, pode ocorrer a demissão do titular, 
com conseqüente perda da delegação e abertura de vaga. Mas, 
caso o titular recorra ao Judiciário, teremos de, em tese, considerar 
a possibilidade de vir ele a ter aquela demissão revogada._ O pro
cesso pode demorar um bom tempo. Se fizermos o provimento da 
vaga. antes de sentença judicial, com trânsito em julgado, o que 
acontecerá com os processos de remoção e de preenchimento de 
vagas resultantes daquele primeiro passo inicial? O titular da dele
gação retoma o_ exercício da sua serventia. Quem o substituiu por 
remoção retorna à origem? E se forem várias as movimentações 
havidas? 

Diante dessas dificuldades, e quando o problema foi posto 
inicialmente, decidiu-se que a fórmula constante do projeto seria a 
menos problemática. Se ela se revelar inoperante ou não for intei
ramente confiável, o tempo ditará as mudanças necessárias. 

Pela rejeição. 
A Emenda n° 10. também de autoria do nobre Senador 

Eduardo Suplicy, pretende que ocorra a aposentadoria compulsória 
elo titular da delegação, quando este atingir setmta anos de idade, 

Se as atividades são desenvolvidas em car_áter privado. 
como aceitar-se tal exigência? Acaso ela está presente nas ativida
des do Sr. Barbosa Lima Sobrinho ou esteve nas de Hebert Moses, 
Auslregésilo de Atayde, elo Dr. Sobral Pinto, ou do ilustre e ines
quecível membro desta Casa o nobre Senador Afonso Arinos? 

A idade não é empecilho para que se trabalhe, desde que 
comprovada a capacidade para tal. No caso específico de notário e 
de registrador, caso ele continue a trabalhar depois dos setenta 
anos e apresente queda de rendimento, poderá ser severamente pu
nido quando das fiscalizações, feitas pelo Poder Judici&-io, e até 
mesmo perder a delegação. 

Pela rejeição. 
A Emenda n° 11, de autoria do nobre Senador Eduardo Su

plicy, visa a modificar a norma hoje em vigor no País que é de que 
o substituto mais antigo assuma a responsabilidade pela serventia, 
quando ocorrer a vacância. A emenda pretende que o Juiz compe
tente indique o nome do substituto. 

Não creio que seja prudente a alteração pretendida. Segura
mente, ocorrerá quebra na continuidade administrativa dos servi
ços e poderá gerar disputas internas, prejudiciais ao usuário. O 
próprio titular, ao designar seus substitutos, escolhe prudentemen
te aquele que deverá responder pelas atividades, conhecendo, bem 
de perto, as suas qualificações profissionais. 

Pela rejeição. 
A Emenda n° 12, de autoria do ilustre Senador Eduardo Su

plicy, a exemplo do sugerido pela Emenda D0 7, tenta estabelecer 
que o Poder Judiciário deverá ditar normas quanto à execução dos 
serviços. Pelos mesmos motivos anteriores, já eXpressos quando 
da análise daquela emenda, sou contrário à modificação. 

Pela rejeição. 
A Emenda n° 13, de autoria do nobre Senador Mauro Bene

vides, pretende que o Poder Público subvencione o fornecimento 
de certidões e assentos nos Ofícios de Registro Civil das Pessoas 
Naturais às pessoas sabidamente carentes. 

A Constituição Federal (art. s•, inciso LXXVI) declara que 
são gratuitos esses registras. Por que onerar o Poder Público com 
esse gasto, quando do concurso p(iblico os candidatos sabem que 
exercerão essas atividades de forma gratuita? 

Pela rejeição. 
A Emenda n° 15, de autoria do nobre Senador Eduardo Su

plicy, pretende que fique expresso, no texto do art. 47, que tam
bém detêm a delegação constitucional "aqueles nomeados por 

concurso público de provas e títulos até a promulgação desta Iei11
• 

É preciso coohecer a evolução deste artigo desde o começo 
de sua tramitação na Câmara dos Deputados. Inicialmente, previa
se que a delegação da titularidade seria da alçada da União Fede
ral, e, assim, havia necessidade de se oferecer tratamento específi
co aos concursos e às nomeações subseqüentes, realizados pelas 
autoridades estaduais. Tanto que parágrafos deste artigo discipli
navam essa matéria. 

Com o grande acordo das Lideranças, o tema passou a ser 
da órbita estadual, não havendo mais necessidade de toda esta re
gulamentação, pois o ato da nomeação proveio de uma fonte que o 
projeto considera legítima. 

Antes de 1988, _a rigor, rião se precisaria dizer que aqueles_ 
nomeados deteriam a delegaçãO constitucional. É o óbvio, e nin-
guém disto duvida. -

Adianto-me ao exame de outra emenda, para declarar que a 
simples supressão -da data contida neste art 47 também não terá 
efeito prático algum. Quem foi legalmente nomeado, seja sob a 
égide das Constituições de 1946, 1967 e suas Emendas, deterá 
sempre esta delegação. E quem o foi após 5 de outubro de 1988 
deveti., ob_ri_gatoriamente, preencher o requisito do§ 3° do art. 236: 
"o ingresso na atividade notorial e de registro depende de concurso 
público de provas e títulos". Quem fez concurso público de provas 
e títulos e_ foi legalmente nomeado nada tem a temer, bem como 
nos Estados onde o mesmo inexistia, a nOmeação na forma da le
gislação existente à. época é perfeitamente legãl. 

Pela rejeição. 
Emenda D0 16, de autoria da nobre Senadora Júnia Marise. 

A matéria já foi anterior;mente explicada, porquanto esta proposi
ção pretende a supressão da data mencionada no citado art. 47 
com e1a ou sem ela, após o ano de 1988, desde que tenha havido o 
ccmcurso público de provas e títulos, ou atendidas as legislações 
estaduais, estarão legalmente habilitados os que_tenham sido legal
mente nomeados. 

Pela rejeiÇão. 
Ei:nenda n° 17 do ilustre Senador José Paulo Bisol. A rigor, 

seria dispensável este artigo 47, cuja supressão--é defendida por 
esta emenda. Mas uma emenda supressiva, a esta altura, implicaria 
a devolução do projeto à Câmara, retardando sua transformação 
em lei. 

Pela rejeição. 
Emenda n• 18, do nobre Senador Eduardo Suplicy. Esta 

emenda pretende que a opção possa dar-se sem prejuízo dos direi~ 
tos adquiridos pelo regime da CL T, exceto naqueles Estados onde 
já foi reconhecido o regime celetista. 

É fundamental que se diga que, pelo artigo elo projeto em 
discussão, já existe a possibilidade de os notários e registradores 
poderem coo. tratar, segundo a CL T, os seus atuais prepostos esta
tutários ou de regime especial, desde que ocorra a devida opção, 
no prazo de trinta dias de publicação da futura lei. 

Também é fundamental reconhecer que se trata de norma 
inscrita em disposições transitórias, ou seja, especificaniente desti
nada a regular uma sib.lação d~rente da defmitiva, proposta pelo 
projeto. Somente assim se poderá entender este art 48, que, diga
se, garante aos que optarem todos os direito~ até então adquiridos. 

Esta norma age, inclusive, em defesa dos interesses dos pró
prios prepostos. Alguns poucos Tnõunais criaram um regime es
pecial, sui generis: o preposto nem é celetista nem estatutário. 
Tem direitos de estatutários, mas não tem_todas as suas garantias; 

- tem direitos de celetista.S. mas também não os têm em toda a sua 
totalidade. Trata-se de uma espécie híbrida, que, com o tempo, 
acabará por se esgotar. Tanto isto é verdade que o § 2°_ desse mes
mo art. 48_ veda_ novas contratações por esse regime especial. 
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Caso seus atuais Ocupantes optem pelã -transfori:naÇão em 
regime celetista, terão seus direitos ·assegurados; caso contrário, 
continuarão como estão. 

O que me parece violência é impor que eles sejam celetistas. 
Pelarejeição. · - ·· -
Emenda D0 19, do nobre Senador Eduardo Suplicy. Pretende 

a supressão do art. 51, que cuida da situação dos que recolheram 
contribuições para um sistema previdenciáriO pr6pno-C oU estadual) 
e agora serão contribuintes obrigatórios da previdência oficial, de 
nivel federal. 

Sendo disposição transitória e destinada a regular uma si
tuação que não se perpetuará, creio que os ternlos deste artigo e 
seus parágrafos estão bem situados. 

Pelarejeição. · 
Emenda n• 20, do ilustre Senador Cid Saboia de Carvalho. 
Emenda n• 21, de autoria do nobre Senador Mauro Benevides. 
Emenda n• 22, de autoria do digno Senador Cid Saboia de 

Carvalho. 
Estas emendas pretendem que a prática, pelos Ofícios de 

Registro Civil das Pessoas Naturais, de lavrar instrumentos trans
lativos de direitos reais, procurações, reconhecimento de fmnas e 
autenticações possa ser estendida a todo o País. O projeto as con
templa apenas ''nas unidades federativas onde já exista lei estadual 
específica. em vigor na data da publicação" desta lei. Contempla, 
assim, a situação, por exemplo, das grandes capitais, onde, na peri
feria, atende-se à população que não tem possibilidade, devido ao 
preço das passagens e à demora, de ir e vir às cidades para cumprir 
esses atos. 

Estas emendas contrariam o próprio núCleo do projeto, que 
consagra a não acumUlação de atividades, desacumulação esta pre
vista no projeto original quando da primeira vacância nas sexven
tias de funções cumulativas, após a promulgação desta lei. 

Por esses motivos, somos pela rejeição. 
Emenda il0 23, do nobre Uder Senador Nelson Cameiro. 
Emenda n° 24, do nobre Senador Aureo Mello. 
Emenda n° 25, também de autoria dri nobre Senador Cid Sa

boia de Carvalho. 
Buscam estas proposições garantir ao Técnico-Judiciário Ju

ramentado, bacharel em Direito, que ingressou por concurso públi
co de provas e títulos no Plano de Carreira do Estado do Rio de Ja
neiro, o direito à titularidade, na mesma sexventia, ·quando da va
cância, desde que estivesse no exercício da função de substituto ou 
responsável pelo expediente, legalmente nomeado. 

O Estado do Rio nunca abriu concurso para provimento do 
cargo de titular. O candidato, com todos os requisitos a~ima men
cionados, iniciava as suas funções em quadro de carieira, podendo 
chegar à titularidade após vários anos. · 

Ocorre que vários deles estãârespondendõ pelo expediente, 
ou são substitutos, e não puderam ser nomeados devido à promul-
gação da Carta de 1988. · 

Esta é uma situação muito delicada, do JXmto de vista mo
ral. Acredito que eles têm toda a legitimidade para postular a efeti
vação como titular. Contudo, juridicamente, à luz do art. 236 da 
Constituição de 1988, tal pretensão é impossível de ser acatada, 
principalmente no momento em que se defende, no País, o direito 
igual para todos e o ingresso em cargos públicos através de con
curso. 

Os casos especiais, as Situações sui generis, as peculiarida
des de cada Estado-membro deverão ser resolvidas sem prejuízo 
dos atos jurídicos perfeitos e das partes neles envolvidas, ou por 
resoluções bomologat6rias dos tribunais oo mais especificamente 
no âmbito das legislações estaduais. À exceção de um único Esta
do, nenhum outro tentou alterar um projeto da profundidade deste, 

que mereCeu tanto estudo e vários acordos de Lideranças na Câ
mara dos Deputados. 

Por este motivo, com o devido respeito aos seus autores, so-
mos pela rejeição.-- - - -

Emenda n° 26. do digno Sen~d.or Cid Sabo~ de Carvalho. 
Busca garantir a titularidade ao substituto que haja exerci

do, por mais de cinco anos, até 31 de dezembro de 1983, a titulari
dade dos sexviços nOtariais e de registro. 

Esta é a matéria que foi contemplada pela Emenda n° 22 da 
antiga Carta e que, pelo teor do art. 236 da atual, não pode ser 
aceita. Hoje, exige-se a prestação de concurso público de provas e 
títulos para que possa ocorrer a delegaçãO. -- -- - -

Pela rejeição. 
Emenda n° ~ 4, do nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 
Do mesmo teor da Emenda n° 13, não pode ser acolhida pe-

las mesmas razões ali expendidas. 
Pela rejeição. 
Repito, nesta oportunidade, aquilo que já havia declarado 

no parecer que, inicialmente, ofereci, quando a matéria tramitou 
pela Comissão de Constituiçiíó, Justiça e Cidadania: 

''O longo tempo de sua tramitaçãó nã Câmara dos Deputa
dos (quase cinco anos), bem como o fato de ter ali merecido o 
mais amplo debate, fazem com que este Relator não promova. 
agora, alguns pequenos ajustes que ainda poderiam aperfeiçoar a 
matéria, mas que provocariam atraso na promulgação -da Lei, eis 
que o projeto teria que voltar à Casa iniciadora. 

Confesso aos Srs. Parlamentares que, durante vinte anos de 
mandato, jamais enfrentei uma matéria com tantO Iobby e discór
dia quanto esta. Tive de mudar o número do telefone da minha 
casa. Encaminhei expedientes a todos os tribunais. solicitando su
gestões. Promovi retm.iões com notários e tabeliãs do Rio Grande 
do Sul para ouvi-los. Chegamos à conclusão de que iam se engal
finhar, porque nem eles próprios, de nenhum Estado, sabiam o que 
queriam. 

Urge que se dê imediata vigência ao art. 236 da Carta Mag
na. O tenipo será o melhor legislador quanto aos aperfeiçoamentos 
editados. 

Quanto às emendas oferecidas, louvo a cuidadosa contribui
ção dos seus autores, mas sou pela rejeição de todas, baseado no 
entendimento de que a matéria está SatiSfã.tõrianiente diSciplinada 
e qualquer alteração substancial prejudicará o andamento do projeto. 

Diante do exposto, opto pela rejeição das Emendas de Ple
nário den~ 3 a 26, ao ProjetO de Lei da Câmaran° 16." 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O Sr. Chagas Rodrigues, ZO Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, qUe é OCupada pelo Sr. Lu
cídio Portel/a, Suplente de Secretário. 

. O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O parecer é pela 
rejeiÇão das Emendas de .õ,cS 3 a 26,- ãPfesentados pirante à Mesa. 

Completada a fase de instrução. passa-se à discussão do 
projeto e das emendas, em turno único. 

Concedo a palavra ao Senador Aureo Mallo, que dispõe de 
!O minutoS para discutir. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sf""'! e Srs. Senadores, sou um 
homem de reconhecer a oportunidade do argumento do nobre Re
lator com relação a essa verdadeira nave espacial, que é a regula
mentação do Projeto de Lei n• 16/94, oriundo da Câmara dos De
putados, que passou, naquela Casa Legislativa. anos seguidos, 
pata que fmalmente, depois de um entendimento entre Lideranças, 
fosse ejeta.do na direção do Senado Federal. 

Entretanto, isso nãO nos tira-c,- illreito-ae procurar-escoimar 
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ainda mais os erros e acrescentar à proposição aquilo que entende
mos sejam os acertos, evitando sobretudo os _atas de injustiça que 
venham a prejudicar velhos direitos adquiridos de- pessoas que, 
pelo seu trabalho e capacidade, façam jus à situação estável nesse 
regime notarial, que é dos mais sensíveis, delicados, pungentes, 
graves, que podem ser debatidos nas Casas do Congresso. 

Tive ensejo, Sr. Presidente, de, através de uma emenda que 
tomou o número 24, destacar um aspecto que, no meu modo de 
entender, deveria ter sido acolhido com a devida_ simpatia e até 
mesmo justiça por parte do culto, provecto e_ eminente Relator, cu
jas qualidades intelectuais somos os primeiros a proclamar. Esta 
emenda, em tudo e por tudo semelhante à outra, idêntica, de auto
ria do nobre Senador Nelson Carneiro, que tomou o número 23, 
diz que "ao Técnico Judiciário Juramentado, bacharel em Direito, 
legalmente investido na função de substituto ou responsável pelo 
expediente, que tenha prestado concurso público de provas e títu
los para ingressar no Plano de Carreira do Estad_o ®_RiO de J anei
ro que regulava os serviços notariais e de registres, fica assegura
do o direito à titularidade, na mesma serventia, quando da vacân
cia, desde que estivesse no exercício dessa função no dia 5 de ou
tubro de 1988", data da proclamação da Constituição Federal. 

Sr. Presidente, esses técnicos judiciários juramentados são 
pessoas que, além do diploma de bacharéis, prestaram o seu con
curso devidamente para, nas eventualidades de afastamento ou até 
remoção dos notários, substituírem_ os mesmos legalmente. E essa 
foi uma medida especial para o Rio de Janeiro. Não é uma genera
lidade para todo o País; é uma singularidade em que o técnico ju
diciário juramentado_tem o direito de exercer a função COI!espon
dente ao seu concurso realizado e ao diploma de que é portador, 
porque, se foi um ato determinado ainda no Governo do Sr. Carlos 
Lacerda, no Rio de Janeiro, esta Lei, este atO, é um direito adquiri
do que não pode ser destruído ou pulverizado pelo Senado Federal 
numa contingência assim. 

Tenho visto funcionários deSsa categoria pervagando no Se
nado, como se fossem aves atônitas, pleiteando, Sr. Presidente, 
que essa garantia lhes seja assegurada. No entanto, vem o nobre 
Relator e, de um golpe só, como uma foice que cortasse cerce um 
junquilho, tira essa prerrogativa dos notáveis técnicos_ judiciários 
j]rrament,ados. 

Ora, Sr. Presidente, tal dec_isão é uma decisão que fere, que 
injustiça, prejudica, desfigura e enodoa a face dessa lei, que tem 
que ser pura, transparente, inatacável, na qual a César seja dado o 
que é de- César, e a Deus o que é de Deus. 

Por isso, Sr. Presidente, no momento oportuno pediremos o 
devido destaque à nossa emenda. Em princípio, somos contrários 
ao parecer ora proferido nesta Casa e para o qual não pedimos aco
lhida por parte dos eminentes componentes deste augusto Plenário. 

Eram essas as palavras que desejava proferir. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella)- Tem a palavra o 

nobre Senador Nelson Carneiro, para diScUtir. 
O SR. NELSON CARNEmO (PMDB-RJ. Para discutir. 

Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente, srs e Srs .. Senadores, o 
nobre Relator, num alentado e minucioso_ parecer, levanta uma 
condenação a todas as emenda.sc elaboradas pelos Srs. Senadores. 

Chegamos à conclusão de que, cada dia mais, se vai toman
do desnecessária a existência de uma Casa Revisora, pois, se tudo 
vem da Câmara dos Deputados perfeito, o que temos a fazer aqui? 

O nobre Relator conclui_ que - depois de cinco anos do 
acordo dos Partidos, dos cuidados da _ _Cãmar_a_dos Deputados -, 
tudo vem tão perfeito que nós, os Senadores, não temos o que fa
zer. Temos apenas que aprovar o" que veio da Câmara. 

Não vou neste momento defender a minha emenda, mas o 

exagero com que se cultua aqui a Câmara dos Deputados. Para 
justificar -esse ponto de vistã, com a devida vênia do eminente_ Re~ 
lator, vou referir-me a Uma emenda cuja aprovação, para qualQuer 
um de nós, pareceria inevitável. Trata~se da emenda do Senador 
Eduardo Suplicy. Peço a atenção dos colegas. Não estou defenden
dO ainda a minha emenda, mas_ vejam V. ExaS. que, por esta emen
da, é demecessária a existência do Senado Federal. 

O que diz o art. 39 do projeto que veio da Câmara? 
''Bxtinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de regis-

tro por: 
I- morte; 
n-aposentadoria facultativa; 
m- invalidez; 
IV -renúncia; 
V -perda, nos termos do art. 35. 
O Senador Eduardo Suplicy sugere a perda do cargo quan

do o serventuário complete setenta anos. Trata-se da aposentadoria 
obrigatória. É a expulsória. Até essa emenda não mereceu aprova
ção do Relator, porque é melhor que fique o titular, que já tem 
uma longa tradição e pode viver como eu até os oitenta e quatro. 
noventa ou noventa e cinc-o anos. 

O Relator chegou a lembrar Barbosa Lima Sobrinho, e seus 
abençoados 97 anos. Essa emenda sequer mereceu a aprovação do 
Relator. Evidentemente que é um culto ao que a Câmara aprovou. 
Se a Câmara aprovou. não há o que emendar. 

Sou partidário da terceira idade, inclusive porque já- vivo 
nela há muitos anos, mas se vamoS fazer uma lei para regular di~ 
reitos de terceiros evidentemente que a Administração Pública não 
pode criar uma exceção para quem é cartoiáiiõ: EntãO, estes po~ 
dem ficar até niorrer, porque a aposelitadoria é facUltativa, não é 
aquela a que eu estava me referindo. 

O Sr. Ronan Tito - Senador Nelson Carneiro, V. Ex• me 
permite fazer uma observação? 

O SR. NELSON CARNEmO- Pois não. 
O Sr. Ronan Tito- Até o VatiCano já tem a ''expulsória11 

para os bispos. 
O SR. NELSON CARNEmO - Mas aqui não terá. E por 

quê? Estou convencido de que este é um culto ao que vem da Câ
marã; veio da Câmara, ~ intocável. 

O projeto tem outro motivo: é que interessa a muita gente. 
Então, S. Ex• confessou que não dormia, porque telefonavam para 
sua casa; acordavam~no; que ele nunca sofreu tanta pressão corilo 
nesse projeto. E, para atender aos que querem aprovar logo o pro~ 
jeto, como veio da Câmara, até_ esse artigo foi aceito, sem resistên~ 
cia, pelo Relator. 

Por isso, quero consignar que não é possível aprovar esse 
projeto sem examinar cada emenda. 

Esta é a Casa dos Estados, é preciso que compreendamos 
que cada Estado tem suas peculiaridades num caso que não se está 
criando, pois não se estão inventando os registres civis, que, cm 
cada Estado, têm a sua regulamentação, as suas caracteristicas. 
Quando chega o projeto à Casa dos Estaclos, é natural que cada um 
de nós traga o problema existente no seu Estado de origem para 
ser atendido ou, ao menos, examinado. 

Agora teço comentários à Emenda n° 23, de minha autoria, 
idêntica à do nobre Senador Cid Saboia de Carvalho, de n° 25 e à 
do Senador Aureo Mello. de n° 24. É uma emenda que não vai 
atender a :Minas Gerais, nem a Pernambuco, porque têm a sua le
gislação. Essa diz respeito ao que ocorre no Rio de Janeiro, por 
isso, justo que cada Estado traga a sua dúvida para ser ou não in
cluída na lei geral, que, agora, estamos votando. 

O que diz essa emenda? 
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EMENDA N" 23 

Acrescente-se. em DisJX'SÍ.çõeS TransitôriaS, o se-
guinte artigo: - -

Art.()- Ao Técnico JudiciáriO Juram.Cntado, com 
curso superior,legalmente investido na função de substi
tuto ou respcnsável pelo expediente, que tenha prestado 
concurso público de provas e títulos para ingressar no 
Plano de Carreira do Estado do Rio de Janeiro ... (Porque 
foi isso que o-Carlos Lacerda-Criou. Daí e"m diante, esses 
rapazes e moças ftzeram concurso na forma do que exis
tia no Rio de Janeiro, antes da Constituição ·de- 88. Não 
podiam iniaginat o qUe -a ConstituiçãO diria), ... que regu
lava os serviços notariais-e de registreS, fica assegurado 
o direito à titularidade, na mesma seiveD.tí~ quando da 
vacância, desde que estivesse no exercício dessa função 
no dia 5 de outubro de 1988. 

Portanto, é uma emenda que invoca 88, e a lei veio e disse 
em geral que os serviços públicos serão regulados pelo Governo 
Federal, ressalvados aqueles que, já tendo curso superior e estando 
no exercício da serventia, JX'SSam por morte, ou por ausência. ou 
por renúncia do titular ser aproveitados nessa mesma serventia, 
desde que estivessem em exercício há cinco anos. Mas o Relator 
também não aceitou, porque acreditava ser melhor aprovar o que 
estava na Câmara. 

Evidente que esta é a nossa Casa. Não vou defender os inte
resses do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados, a não ser em 
tese. Mas, aqui, o meu dever é lutar pelas leis do Estado, para ver 
quando elas colidem ou não com a Constituição. É dever do Sena
dor Ney Maranhão lutar pelas qUestões existentes no seu Estado, 
quando elas podem se ajustar ao texto constitucional. Qua.D.do _elas 
agridem o texto constitucional, não. , 

Qual é única desculpa real? E porque _o_ projeto não pode 
voltar à Câmara dos Deputados. Depois de cinc-o anOs na CânWa, 
o lJl'Ojeto chegou aqui em maio e em junho está -sendo aprçciado. 
Vamos aprová-lo às pressas. 

Ora, Sr. Presidente, aquele exemplo que citei da Emenda n° 
1 O, do Senador Eduardo Suplicy, que não me passou procuração, 
mas cuja leitura me despertou, mostra que é preciso rever o pare
cer. O nobre Relator JX'Ssui as qualidades que todos nós conhece
mos e tive a honra de trabalhar com S. Ex• na Comissão de Consti
ruição e Justiça. Corri seu eSpírito -de colaboração, deixou-se in
fluenciar por esse aspecto. A Câmara discutiu o projeto durante 
cinco anos; O Seriado não pode ter nem mais um mês para resol
ver. Não é projeto que não tenha futeressado ao Senado, ao contrá
rio; foram apresentadas mais de vinte emendas_ ao projeto que está 
agora sujeito à apreciação d~ta Casa. 

Penso, Sr. Presidente, que temos duas posições a assumir: 
ou vamos votar uma a uma as emendas, entre elas há a da nobre 
Senadora mineira Júnia Marise e de outros Colegas que aqui estão, 
como a do Senador José Richa. O que mostra que não foi um prO
blema local; Minas Gerais; Paraná, Ceará, vãriós Estados interferi
ram no exame. 

Não é possível que na Casa dos Estados tenhamos este es
crúpulo de não retardar os interesses dos que acompanham o pro
cesso~ passado pela Câmara, e se vote errado, porque quem sabe se 
amanhã Deus não vai peimitir que esses que chegam aos 70 anos 
queiram continuar tabeliãs? 

Vamos fazer como antes da Constituição de 1934, quando 
se fixou o prazo de 70 anos para aposentadoria compulsória. O 
que ocorreu? Havia servidores que não se aposentavam e chega
vam aos 80 ou 90 anos aindi agarrados aos cargos que pratica
mente não exerciam ... Foi preciso que a lei viesse. não para puri.ir 

os que envelhecem, mas para permitir que, tendo prestado seu ser
viço ao Estado, abrissem oportunidades às novas gerações. E todos 
os servidores não alcançados pela cxpuls6ria dela somente escapam. 

- Deputados e Senadores, Porque não estarD.os ocupando vaga 
de ninguém. Quem nos coloca_e_ tira daqui é o povo, diferentemen
te do _que ocorre com os ilustres juizes. Os tribunais superiores, 
quando alguém chega aos 70 anos jâ sabe que é o dia da despedi
da. Se não fosse assim, o nobre Senador Iram Saraiva não istaria 
merecendo o nosso voto para integrar o Tribunal de Contas. 

O Sr. Ronan Tito- Nosso voto e nossos aplausos. 
O SR. NELSON CARNEIRO- E os nossos aplausos, evi

--dentemente. Não vamos deixar que aquele que está ocupando o 
cargo fique ali até os 97 anos. como o eminente brasileiro que é 
Barbosa Lima Sobrinho. 

De modo que, chamando a atenção do Senado, peço, ao me
nos, que não se vote o parecer como está, a favor de rodo, mas que 
se vote cada uma das emendas que possam merecer ou não o apoio 
de Casa. 

São essas, Sr. Presidente, as razões que me trazem a esta tri
buna. na certeza de que o nobre Relator, como sempre generoso, 
preocupado com aqueles que estão esperando essa lei - que já tem 
5 anos-, atenda a nosso apelo. Vamos livrar S. Ex• das pressões, 
vamos dividir as pressões_ com todos nós. Então, vamos fazer u:rna 
lei que deve ser feita também pelos homens que_ represenianl os 
Estados. Representarites dos Estados, o nosso dever é este: é trazer 
os problemas dos Estados, e brigar por eles quando merecerem ser 
acolhidos. 

São essas as razões que me trazem a esta tribuna, pedindo 
desculpas ao Relator pelo calor de uma ou outra palavra, mas eu 
não. tive nenhuma intenção de feri-lo, meu velho amigp, compa
nheiro de trabalho durante tantos anos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra o 

Senador Magno Bacelar. _ . _ 
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para discutir. 

-Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de justüicar 
essas emendas, que se agruparam em número de três. 

ComeÇo dizendo que, em vinte anos de mandato, de vida 
pública, se eu nada tivesse feito, só o privilégio de_ debater com o 
Senador Nelson Carneiro justificaria minha vida pú_blica. 

· O Sr. N elsoD Carneiro ..;.. Muito obrigado. 
O SR. MAGNO BACELAR~ Sr. Presidente, utilizarei as 

palavras do nobre Senador e poeta Aureo Mello:_ "A César o que é 
de César, a Deus o que é_ de Deus". Se os técnicos judiciários do 
Rio de Janeiro tivessem prestado concurs_o público para substituí
rem notários e tabeliãs, eu não ousaria deixá-los fora desta lei. No 
entanto, o que é priviiégio é terem prestado c_oncurso para técnicO 
judiciário e, em função disso- juramentados, eu conclu_o -, pode
rem, três de um único cartório, se beneficiar -oo uma lei. em prejuí
zo de tantos. Como diz o nobre Mestre e_ Líder Nelson carneiro: 
preterir o direito de outros que prestaram ou prestarão concursos 
para o cargo, efetivamente, é prejudicar, é privilégio. --

Quanto à idade, Sr. Presidente, para aposentadoria a lei es
tabelece critérios de atividade privada. 

Imaginem os Srs. Senadores que perda teria este País se o 
povo do Rio de Janeiro cometesse a injustiça -de não reconduzir a 
esta Casa o nobre Senador Nelson Carneiro. Não é o problema de 
idade, num país onde a aposentadoria não remunera dignamente 
aqueles que prestaram tantos anos de serviço. Por causa da idade 
dev-e-se ser punido, Sr. Presidente? Eu também peço vênia ao no-
bre mestre para discordar. __ 

Aquela peculiaridade no Rio de Janeiro, que ressaltou, tam
béin, com muita clareza, o nobre Senador, não é a peculiaridade do 
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Rio de Janeiro- eu tenho a ousadia de dizer -, é a peculiaridade 
de um cartório. Esse lobby eu sofri na carne. Eu não quero ser in
delicado, o cargo não me permite apontá-los neste plenário. 

De fcirma que, Sr. Presidente, nobres Sr-" e Srs. Senadores, 
pelo respeito que tenho a V. Ex.s, pela honra que me propiciou o 
povo maranhense de fazer parte desta Casa, que procurei honrar, 
não pense o nobre Senador, com minhas desculpas, ou qualquer 
um outro, que para endeusar a Câmara dos Deputados, eu me fixa
ria em um projeto ilegal, para reverenciar a Câmara dos Deputados 
- a quem já pertenci também por vinte anos - e pusesse esta Casa 
dos Estados de joelhos. 

Defendi, também. que acordos de lideranças partidárias, na 
Câmara ou no Senado, devem ser respeitados, tanto lá quanto cá. 

Fica aos nobres Senadores o direito de votar contra o Rela
tor, que também tem o direito de defender o que pensa. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella) -Tem a palavra 

V.Exll. 
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RI. Pela ordem. 

Sem revisãO dó oradOr.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, es
tou nesta Câsa há vinte e quã.tro anos e até hoje não tiVe rienhuma 
palavra que pudesse ofender qualquer Colega, ainda -que remota
mente. 

Por isso, quero deixar claro que o calor das minhas ,Palavras 
são a minha caracteristica, mas não alcançariam jamais á pessoa 
do meu querido amigo Relator da matéria; É essa aírrmação que 
quero fazer aqui. -- -

Não figurei entre os qUe ãmanheceram e dormiram pedindo 
o seu apoio. Como todos nós, sempre que apresento Uma emenda 
peço atenção para ela. Somente iss-o. Agi aSSim uma Vez ou duas, 
talvez, mas não bati à sua porta. porque confio sempie na opinião 
dos Colegas. _ 

O meu calor ê o de quem defende, como sempre, as suas 
idéias, sem nenhuma outra intenção. Quero somar-me a todos os. 
Colegas para reverenciar e exaltar a nobreza e o cavallieirismo 
com que S. Ex li. tem se portado nesta Casa e na Câmara -dos Depu
tados. Apenas S. Ex• fez referência aos cinco anos -e às preSsões 
que tinha recebido, citando que batiam à sua porta de madrugada, 
coisa que não flz. Certa.m:ente, S. Exll. não se referia ã mim; não sei 
se os interessados bateram à sua porta. 

O Sr. Magno Bacelar -Permita-me V. Ex• Um aparte? 
O SR. NELSON CARNEIRO-Coocedooaperte a V. Ex' 
O Sr. Magno Bacelar -~Senador Nelson-Carneiro, V. Ex• 

jamais bateria à porta de alguêm dessa fonna, ainda mais à porta 
de uma pessoa tão insignificante quanto eu. V. Exa defende ideais. 
Foi o lobby dos interessados. Tive o cuidado de dizer que jamais 
um Senador da categoria de V. Ex• me abordaria para pedir qual
quer coisa. Pelo contrário, se o ouvisse, eu estaria· tCi:i.do a oportu
nidade de ter uma grande lição. Muito obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. Ex'. 
Sr. Presidente, gostaria que isso não- fosse considerado um 

incidente. Quero reiterar, nesta oporttm.idade, o gr~de apreço que 
tenho por S. Ex• A minha referência, nem sempre tranqfiila, mas 
marcada pelos ardores da minha eterna moctc:Jade. talvez tenha "1 
atingido, sem o desejar, o nobre Colega. -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella)- Concedo a pala

vra ao Senador Eduardo Suplicy para discutir a matéria. 
V. Ex' dispõe de 10 minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir. 

Sem-revisão do orador.) -Sr. Presidente, manifesto o meu respeito 

pelo Senador Magno Bacelar, mas, levando em conta informações, 
apreciações e avaliações a respeito da tramitação desse projeto na 
Câmara dos Deputados, expressarei algumas divergências com re
lação ao conteúdo do parecer de S. Exa sobre a matéria. 

O Senador Magno Bacelar, Relator do Projeto de Lei n° 
16/94 (n° 228 na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre servi
ços notariais e _de registro, alega como razão para não alterar a pro
posição 1 'o longo tempo de sua tramitação na Câmara dos Deputa
dos (quase cinco anos), bem como o fato de ter ali merecido o 
mais amplo de_baten. - -

De acordo com o Relator, isso_ faz com que S. Exll. não pro
mova 11alguns pequenos ajustes que ainda poderiam aperfeiçoar a 
matéria, mas que provocariam atraso na promulgiÇão de lei, eis 
que o projeto teria que voltar à Casa iniciadora11

• 

Utilizar-se do argumento de que qualquer modificação de 
mérito introduzida pelo Senado em proposição oriunda da Câmara 
provocaria o retomo da matéria ã Casa iniciadora é desconsiderar 
uma das funções constitucionais do Senado da República, qual 
-seja, a de discutir, votar, emeD.dar toda e qualquer proposição sub
metida a sua apreciação, se for o caso, notadamente, quando se tra
ta de matéria tão complexa e relevante como essa que regulamenta 
o art. 236 da Constituição Federal. 

De mais a mais, as assim chamadas 11pcqucnas alterações 
redacionais11 introduzidas pelo Relator constituem-se, na verdade, 
em sofisma que esconde verdadeiras alterações de mérito, que, se 
forem aprovadas, provocarão O retorno do projeto à Câmara. 

Senão, vejainos: - - -- -

O Relator introduz modificações no .Parágrafo únicõ do art. 
7°. De acordo com S. Ex~~., o dispositivo faculta 11ao notário reque· 
rer 11o que couber11 ao preparo de seus ates, embora sem ônus adi
cionais11. A expressão 11

0 que couber11, segundo o Relator, "é de 
conteúdo inadeqoado, por indefinição, não possuindo embasamen
to téci:rlco-Iegislativo. Mais adequado trocá~la por "certidões e in
formações11, que são documentos exigidos por lei, inclusive para 
proteger o Erário Público no que se relaciona com o recolhimento 
de impostos11. 

Para melhor compreendermos o real alcance da alteração 
proposta, mister se fãz o cOnhecimento de todo o teor do art. 7°, 
qUe-prescreve: 

Art. '?- Aos tabeliãs de notas compete com exclusividade: 
r -lavrar escrituras e prOcurações públicas; -
II -lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; 
m -lavrar atas notariais; 
IV -reconhecer frrmas; 
V- autenticar cópias. 
Parágrafo único. É facultado aos tabOliãs de notas realizar 

todas as gestões e diligências neceSsárias· ou cOnvênientes acr pre~ 
paro dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maio
res que os emolumentos devidos pelo ato. 

Além do elenco de competências previstas no caput do art. 
7°, como lavrar escrituras e procurações, testamentos, atas nota
:ri.&S~- recOnhecer ftrmas e autenticar cópias, é facultado aos tabe~ 
liãs de notas, conforme estabelece o parágrafo único do mesmo 
artigo, 11realizar todas as gestões e diligências necessárias ou con
venientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, 
sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato". Que 
atos notariaiS ·são esses dos quais se cobram emolumentos? São to
dos aqueles previstos nos incisos f a V do caput. Além deles, o 
dispositivo- facilita aos tabeliãs de notas a realização de todas as 
demais gestêíes e diligências que porventiifa Slb]am nec8sSárias ao 
preparo daqueles atos. Por essa faculdade, expressamente concedi
da, os tabeliãs não poderão cobrar mais nada do público além da
quéle valor correspondente ao emolumento devido pelos atos 
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notariais. 
Ora, ao substituir a expressão ·no que coUber" pela "certidõ

es e inform.a~ões", o Relator introduz a possibilidade de os tabeliãs 
de notas cobrarem emolumentos pela realização das gestões e âili
gências porventura necessárias à preparação dos atos notariais. 
Trata-se, na verdade, de uma deturpação do dispositivo, pois o que 
se está prevendo no parágrafo único do art. 7° é uma faCuldade 
que, por não ser uma obrigação, não gera direitos para o titular dos 
tabelionatos de notas cobrar um plus sobre o valor dos emolumen
tos. Ser for aprovada, a emenda do Relator acarretará o encareci
mento de um serviço que é público~ apesar de ser exercido em ca
ráter privado, desvirtuando a delegação concedida pelo poder pú
blico_ 

O Relator também introduz modificações no caput do art 
16. Segundo ele, trata-se de "evidente erro datilográfico", pois 
11não se trata de concurso de provas e títulos e, sim, de concurso de 
provas de títulos". Tal alteraç[o subverte frontalmente o sentido 
do caput do art 16 que determina: 

Art. 16- As vagas serão preenchidas alternadamente, duas 
terças partes por concurso público de provas e tímlos e uma terça 
parte por concurso de remoção, de provas e títulos, não se permi
tindo que qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, 
sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais 
de seis meses. (grifo nosSo). 

É preciso que fique claro que o notário ou registrador que se 
habilita ao concurso de remoção é titular da delegação, mas esta 
delegação diz respeito a uma serventia específica. Assim, por 
exemplo, se o timlar do ~o de Notas do Município de Ribei
rão Preto, Estado de São Paulo, pretender ocupar a titularidade de 
algum dos escritórios de Noias da Capital, que eventualmente este
ja vago, só poderá fazê-lo por concurso público de provas e tímlos 
ou por concurso de remoção, de prOvas e títulos: Jai:nais por "pro
va de títulos". O que o Relator não percebeu é que a delegação não 
se transfere de uma serventia para outra sem a realização de con
curso específico e que, portanto, nãO liá Como-não exigir "prova de 
qualificação", no caso, ·concurso público de provas e tftulos ou 
concurso de remoção, de provas e tftulos, mesmo que o notário ou 
registrador já os tenha realizado. Registre-se que no caso específi
co do Estado de São Paulo a emenda do Rdator, ie for aprovada, 
significará um retrocesSo,--pois no meu Estado, atualmente, o exer
cício da atividade notarial e de registro depende de habilitação em 
concurso público de provas e títulos ou concurso de remoção de 
provas e títulos. 

A emenda do Relator, se prosperar, acabará beneficiando 
precipuamente aqueles titulares mais antigos que nãO prestaram 
concurso para o· exercício da atividade e que agora pretendem ser 
transferidos para serventias mais bem localizadas e, na maioria das 
vezes, mais ricas, sem a realização do ccncurso específico. 

Por outro lado, ainda em relação- à emenda do Relator, que 
institui o "concurso de provas de títulos", cabe a pergunta: O que é 
"concurso de provas de títulos''? Na minha modesta vida acadêmi
ca s_6 _tenho notícia da existência de concurso de títulos. Quem fa
ria a prova desse concurso? Talvez o Relator possa nos fornecer 
algum esclarecimento ... 

Por todo o exposto, conclui-se que as "pequenas alterações 
redacionais11 promovidas pelo Relator constituem-se em emendas 
de mérito que alteram significativamente a pi-OpOsiÇão, ensejando 
o seu retomo à Casa de origem. 

Não me proounciei contra a alteração substancial do proje
to, tanto que apresentei diversas emendas que aperfeiçoam o texto. 
Entretanto, não poderia concordar que sOb a fachada de emendas 
de redação tente-se introduzir emendas de mêrito, em detrimento 
das demais emendas apresentadas. 

- ------EiS -por que, Sr. Presídente, encaminhe-i -solicitação de desta
q~es _para votação em separado. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Luctdío PorteUa, Suplente de Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr: Humberto Lu
cena, Presidente. 

O SR- MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a 
palavra, pela ordem. 

O SR- MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela ordeiiL 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, infelizmente eu gostaria 
de iniciar dizendo que é próprio do nobre Senador Eduardo Supli
cy acusar as pessoas em defesa de suas teses. Diz o nobre Senador 
que, a pretexto de uma fachada, o Relator da matéria defendeu in-
teresses maiores e não explicáveis. -· 

Com rel8.çã0 ao art: 1 O, eu gostaria de leiD.brãi à Casã. que 
esta matéria foi examinada na Comissão de Justiça e que a expres
são 11exigir o que couber'' ê que indefmia um quadro. Por sugestão 
do nobre e eminente Senador Lucídio Portella, que está presente, e 
do Senador Josapbat Marinho, foi acrescentada a expressão "certi
dões e informações11

, exatamente para limitar as exigências que os 
cartórios poderiam fazer. S. Ex•..:.. e aS-palavras estão gravadas, Sr. 
Presidente - destaca a minha defesa de interesses não confessá
veis. 

Esse foi o entendimento, e ê natural que se erre. Respeito a 
vida acadêmica de S. Ex•, sou apenas um advogado formado na 
Universidade do Rio de Janeiro e não exerci muito a profissão. 
Admito as minhas falhas. Não aceito as insiD.mlções deSrespeito
sas, não a mim, mas a esta Casa. 

Com relação à prova de_ títulos, que S. Ex• traz a esta Casa 
como também um desvio de mérito, fui advertido por um dos tri
bunais- posso recorrer às informações que recebi- de que exis
tiam provas e títulos, e provas de títulos com apresentação do 
documento, a prova de que existem os títulos. Talvez a minha in
significância intelectual tenha também desviado. 
- Sr. Presidente, depois de aprovado o relatório, embora com 

a nossa responsabilidade. não ê mais nosso. Se foi aprovado pela 
ComissãO de Constituição e Justiça, passa a ser da Comissão de 
Coilstifuíç'ão é Justiça. Recusar a designação da PreSidência da 
Casa ou das comissões para relatar é que não é justificável. Eu 
aceitei a incumbência. Não impus. não pretendo e não tenho o bri
lliantismo, mas tenho a huriiildaae de repetir: se eu nada tivesse 
feito na vida pública, a oportunidade de debater com Nelson Car
neiro já justifiCaria minha presença nesta Casa. Respeito e acato, a 
maioria vai decidir. - - -

Não aceito. Sr. Presidente, e faço um requerimento da Casa 
para que se retireín as insinriã.çõeS de que este Senador, a pretexto 
de não querer modificar, está defendendo interesses de quem quer 
que seja. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Continua em 
discussão a matéria. (pausa.) 

Wao havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
___ A votação da matêria fica adiada, nos termos do art. 375, in

ciso VIII. do Regimento Interno. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 21: 

OFÍCIO N' S/49, DE 1994 

(Em-regime de urgência, nos termos do art. 336~ ''b", Ço Re-
gimento Interno) o • 

Oficio n' S/49, de 1994, através do qual o Presidente do 
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Banco Central do Brasil encaminha solicitação do Govem_o doEs
tado de Goiás, para que seja elevado de 91% para-100% o percen
tual de rolagem de sua dívida mobiliâria vencível no 1° semestre 
de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eco
nômicos) 

Nos termos do art. 140, a. do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Onofre Quinan para proferir parecer, em substitui
ção à Comissão de Assunto_s Econômicos. 

Enquanto o nobre Senador não toma a palavra, a Presidên
cia gostaria de fazer um apelo aos Srs. Senadores que se encon
tram na Casa, até agora em número de 52. para que amanhã, a 
sessão ordinãria começando às 14h:30min., a partir de 15h:30min. 
estejam presentes em plenário, a frm de possibilitarmos a votação 
de todos os decretos legislativos relacionados a concessões de ca
nais de rádio e televisão. Agora, pela decisão da Comissão __ de 
ConstituiÇãO, Justiça e Cidadania, será preciso um qulilto dos Srs. 
Senadores para que cada uma dessas proposições seja aprovada. 
Estamos com yários desses projetos de_ decre!-qs _legislativos obs-
truindo a Ordem do Dia. -~ · --

Assim, teremos que ter presentes aqui, pari decidir a maté
ria, o quorum qualificado a que me referi. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Onofre Quin~ para 
proferir o seu parecer. 

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO. Para emitir pa
recer.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, veio a esta Casa o 
Oficio "S" n° 49, de 1994, no qual é solicitada a alteração do per
centual de rolagem da dívida mobiliária do Estado de Goiás, fixa
do em 91% pela Resolução n9 24, de 1994. 

Inicialmente, o Governo daquele Estado submeteu à apre
ciação do Senado Fe.deril_, através do Oficio "S" no 38, de 1994, 
pedido de autorização para a rolagem·de apenas 88% de sua divida 
mobiliária, sendo que a citada Resolução n° 24, de 1994, elevou o 
percentual para 91%, pela aplicação do§ 6° do art. 15 de Resolu
ção n° 11, de 1994, que dá ao Senado Federal o poder de defmir o 
percentual de rolagem adequado a cada caso. ___ _ 

Como o Estado ainda não havia assinado o acordo _de refi
nanciamento de sua dívida junto ao Qoyerno Federai, nos termos 
da Lei n• 8.727, de 5 de novembro de 1993, não foi poss!vel apli
car na plenitude o critério estabelecidq no arL 27. da .~e_sol!Jção n° 
11, de 1994, sendo estabelecido o percentual de resgate de 9%, de 
modo a pemlitir o cumprimento das obrigações f!Xlldas ""'!!lela lei. 

A análise da situação rmailc"eira do Estado de Goiás após a 
asslllatura do mencionado acordo de refmanciamento, efetuada 
pelo Banco Central do Bra~sil, por meio do Parecer DEDIP/DIA
RE-94/678, demonstrou que o percentual de resgate de 9% poderia 
ser reduzido, já que, nos termos do § 2° do mesmo art. 27, a dife
rença entre o somatório dos pagamentos efetuados com o refman
ciamento e o valor equivalente ao limite de 9% da Receita Líquida 
Real, defmide no caput daquele artigo, será utilizada no resgate da 
dívida mobiliária que não possa_ser objeto de rol~g~Pl segundo _as 
normas legais vigentes. 

Cabe ressaltar que_ o limite de 9% da Re_ceita Liquida Real, 
acima mencionado, é calculado mês a mês, já que foi imaginado 
para um cronograma mensal de vencimento da dívida_roobiliária. 
COmo a dívida mobiliária do Estado de Goiás conceD.tra-s_e em um 
único mês, seu limite de comprometimento é caicU.i:ido sobre um 
duodécimo de sua Receita Líquida Real, o que Jhe é altamente fa-
voráve1. -- - -

Assim, entendemos "que a Resolução n° 24, de 1994, deva 
ser revogada, e conc~da autorização, com base na Resolução n° 
11, de 1994, ao Governo do Estado de Goiás para iolagem da divi
da mobiliária do Estado, vencível no 1~> semestre de 1994, nos ter-

mos do seguinte: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 52, DE 1994 
Autoriza o Governo do Estado .dt>: Goiás a elevar o limite fi

xado no art. 4°, ll, da Resolução n° 11, de 1994, e~ emitir, me
diante ofertas públicas, Letras Financeiras do__Tesouro do Estado 
de Goiás - LFTGO, destinadas ao giro de sua dlvide mohiliãria 
vEmcfvelno l 0 semestrede 1994. 

' O Senado Federeal resolve: 
Art. 1° É o Goverrio do _Estado de_ Goiás autorizadO, nos 

termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, a elevar 
temporariamente o limite fixado no art. 4°, TI, da citada Resolução 
com vistas a emitir Le_tras Financeiras dQ Tesouro do Estado de 
Goiãs- LFfGO, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária ven
cível no 1°semestrede 1994. 

Art. 2° A emissão deverá, ser realizada nas seguintes condi-
ções: 

a) quanti~: a ser defmida na data de resgate dos títulos a 
serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° dç> art. 15 da 
Resoluçãon• 11, de 1994; 

b) modalidade: nom.inativa-transferivel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

,.,- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25 de novembro de 
1987: 

d) prazo: cie até um mil, qUatroceittos e sessenta e ui:n dias; 
e) valor nominal: CR$ 1,00 (um cruzeiro real); 
f) características dos títulOs a serem substituídos: 

Título 

651460 

Vencimento 

15-3-94-

Quantidade 

L9S6.ooo:ooo 

_ _ g) _P!~yJsão de colocação e v(mdmento dos títulos a serem 
emitidos: - --

Co-locação 

15-3-94 

Vencimento 

15-3-98 

Título 

6~~461 

Data-Base 

15-3-94 

h) forma de colocação: mediante ofertas puôlicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 10.908,-de 14 de julho-de 
1989 e Lei n• 11.069, de 15 de dezembro de 1989. 

Art. 3° A autorização a qrie se ref~re o art. 1 o deverá ser 
exercida no prazo de duzenlos e setenta dias, contados a partir da 

-data de publicação desta Resolução. 
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi

c-ação: 

Art. 5° Revogam-se as disposições em ccintrârio,_especial
mente a Resolução n° 24, de 1994. 

~o _O SR. PRESIJ)ENTE (Humberto Lucena) :c O parecer 
çonçb1j ~la apre_sentação do ProjetO de Resolução n° 52, de 1994, 
que autoriza o Governo do Estado de Goiás _a elevar o limite_ ftx3.
do no art. 4°, II. da Resolução n° 11, de 1994, e a emitir, mediante 
ofertas públicas, Letras Financeiras do . Tesouro do Estado de 
Goiás- LFTGO, destinãdas ao giro de sua dívida mobiliãria ven
cível em e de setembro de 1994. 

A Presidência esclarece ao Plenárid_::que, dur~t~ -~ discus-
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada, nos termos do art. 375, in

ciso Vlli. do Regimento Interno. 
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O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.,Item 25: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei çla Câmara n° 

106, de 1993 (u0 2.689/92, ua Casa de origem), que altera disposi
tivos do Código de Processo Civil, Nlativos à liguidação de sen~ 
::~~(L, t.;. ..... J.o 

Parecer favorável, sob n° 131, de 1994, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
A matéria ficou sobre a mesa, durante três dias úteis, a fim 

de receber emendas, nos termos do art. 8õ da Resolução n° 11 O, de 
1993. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada, nos termos do art. 375, in

ciso vm. do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Item 26: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da_camara n° 

44, de 1994 (n° 534191, na Casa de origem), que concede passe li
vre às pessoas portadoras de deficiência no sisteina de transporte 
coletivo interestadual, tendo __ _ 

Parecer favorável, sob D0 133, de 1994, da Comissão 
-de Assuntos Socb_ús. 
A matéria ficoU sobre a mesa, durante trés dias úteis, a frm 

de receber emendas, nos termos do art. 8°da_Resolução n° 110, de 
199L 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Passawse à discussão do projeto, em turno únicO. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada, nos termos do art. 375, inciso yiii, 

do Regimento Interno. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ..., Jtem 27: 
DiscUssão, em turno úni<;o, do Projeto de Lei da Câmara n° 

12, de 1994 (n° 3.174192, na Casa de odgem), que determina que o 
modelo de fardamento escolar adotado nas escolas públicas e priw 
vadas não possa ser alterado antes de transcorridos cínço anos, 
tende~ 

P~~Ce; favoráVel, sobn° 128, de 1994, da Comissão 
- de Educação. 
A matéria ficou sobre a mesa, durante três dias úteis, a frm 

de receber emendas, nos termos do art. 8° da Resolução n° 110, de 
1993. 

À proposição não fOram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em fumo único. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada, nos termos do arL 37 5, inciso VIll, 

do Regimento Interno. _ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Item 28: 
DiscUssão,-em tum o único, do Projeto de Lei do Senado n° 

146, de 1992, de autoria da Seuadora Júnia Marise, que dispõe so
bre a inclusão do Vale do_Jequitinhonha do Estado_de_ Minas -Ge
rais na área de atuação da Superintendência do_ Desenvolvimento 
do Nordaste - SUDENE. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

À proposição foi apresentada uma emenda, dentro do prazo 
regimental, pela Comissão de Assuntos Sociais. 

Nos termos do art. 140, c, do Regímento Interno, designo o 
nobre Senador Ronan Tito para proferir parecer em sub_stituição 
àquela Comissão. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, o nobre parecer, de autoria da Senadora JWlla Marise, 
pretende corrigir Utfia injustiça, qual seja a inserção do Vale do Je
quitinhouha na área da SUDENE. 

O V ale do Jequitinhonba é, sem dúvida, uma região rica em 
minerais, no entanto, uma das mais pobres regiões do mundo, do
minada pero latifúndio, com inegularidade de chuvas enormes e 
com uma gente extraordinária. 
~.-~ -- Dizem que o ônus e o bõnus caminham com o homem e 
coma scf:iedade, 

O V ale do Jequitinhonha, com certeza, foi a última região 
de Minas Gerais a receber os benefícios da eletricidade. Por isso, a 
televisão demorou muito tempo a chegar lã. Por essa razão, o Vale 
do Jequitinhonba guardou a sua culb.lra; guardou mais: suas ca-
racterísticas. 

É possível que não tenha, no Brasil, nenhuma região que -te
nha preservado tanto os seus hábitos e a sua cultura como o V ale 
do Jequitinhouha. 

-Quando tive a honra de servir o meu Estado, como Secretá
rio do Trabalho e da Ação Social, no Governo Tancredo Neves, 
tive a oportunidade ímpar de visitir, por diversas vezes, o Vale do 
Jequitinhonha, porque a minha Secretaria era do Trabalho e da 
Ação Social. Estabelecemos, à época, programas de sementes e 
uma série de outros programas da mineração- caninhos, pãs, pi
caretas. Leri:lbro-me, agora, Senadora Júnii Marise, da alegria que 
levávamos, com aquelas migalhas que caiam da mesa farta de 
Belo Horizonte. aó Vale do Jequitinhonha. Vendíamos carrinhos 
de ferro, com picaretas e pás, a preço de custo para aqueles faisca
dores, aqueles mineiros. que estavam ali lavrando o solo, para pa
garem. com o passar do tempo, com o minério. Que alegria! E 
lembro-me, -à noite, às VezéS,- às Cotnemorações havidas, aquelas 
canções que-nos lembravam muito a colônia. Era um misto, Sr. 
Presidente, de música religiosa, müsica negra; tinha aquele sofri
mento, a dor do escravo, a religiosidade que trouxeram os noSsos 
colonizadores e, sem dúvida nenhuma, a cor local. Frei Chico, 
muito conhecido lá, até coletou- essas múSicas todas e as colocou 
num long play; todas as vezes que vou aó eXtetiot, tenho o prazer 
de_ distribuí-las nas embaixadas, por se tratar de algo genuinamente 
brasileiro, genuinamente da nossa índole, da nossa cultura. Mas se 
o Jequitinhonha tem essa beleza na sua-Cultura, o mais bonito e o
mais rico artesanato deste Pais, a par disso tudo, sou obrigado a 
-confessar aqui, até coni üma ponta de vergonha, porque sou minei
ro, que, lá, é um caleidoscópio de doenças- doenças que já foram 
extirpadas da chamada sociedade modema e que ainda pululam no 
V ale do Jequitinhonha. Por outro lado, aquele povo obi-eiro, espe
rançoso; apesar de ser o vale do sofrimento, da angústia, o V ale do 

- -Jequitinhonha é, também. o vale da esperança. 
Lembro-me que, certa vez. peTegrinando coriCo Senador 

Nelson Carneiro no norte fluminense, falávamos, ele sobre o norte 
fluminense, e eu sobre o J equitinhonha. E, agora, vem esse proje
to, o qual tenho a honra de relatar. Quero aqui, não só relatar, faw 
voravelmente, mas com ·entusiasmo, com paixão, e dizer que a 
Senãdora Júnia Marise está plantando uma semente da maior sig
nificação, da maior importância, porque temos regiões que estão 
situadas na área da SUDENE e que, verdadeiramente, não deve
riam estar, porque têm uma certa regularidade de _chuva, o que não 
acontece com o V ale do Jequitinhonha. 

Juscelino Kubits_chek, Sr. Presidente, é do V ale do Jequ"iti
nhonha; é nascido em Diamantina. Ali. começa o V ale, com a ale
gria de Diamantina, com as músicas de Diamantina, com as 
serestas de Diamantina. E ali começa também a rique7.a enorme do 
Vale do Jequitinhonha, rico em diamantes, em rubis e cm tantos 
outros minerais. Todavia, seu povo pobre vive pisando sobre essa 
riqueza faustoSã, precisando de programas para incentivar, por 
exemplo, a industrialização do seu caulim, do feldspato, que abun
dru;nna região. 

No momento em que criarmos condições para que lá pos-
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sam ser montadas indústrias incentivadas, não tenho dúvida de que 
passará a ser o vale da fartura e deixará de ser ó vale do desespero, 
do sofrimchto e, até, o vale da esperança, paSsando a ser o vale da 
realidade. 

Não só relato favoravelmente este projeto, como quero, 
aqui, congrab.Ilar-me com a Senadora Júnia Marise pela extraordi
nária idéia e pela semente que S. Ex• planta, neste momento, no 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto e à emenda. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus
são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 

Em discussão o projeto e a emenda, em turno único. 
A SRA.. JÚNIA MARISE- Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex• a 

palavra. 
A SRA.. JÚNIA MARISE (PDT- MG. Para discutir. Sem 

revisão da oradora.)- Sr. Presidente, SrF e Srs. Senadores, a deci
são da Coni.iSsão de Assuntos Econômicos e do seu Presidente de 
convocar o Senador Ronan Tito para ser o Relator desta matéria 
foi das mais felizes. 

O Senador Ronan Tito, que conhece o V ale do Jequitinho
nha, a sua realidade, a sua riqueza e a sua pobreza, prestou um de
poimento aqui, em seu parecer, da importância, da necessidade e 
da urgência de se votar favoravelmente pela integração do V ale do 
Jequitinhonba na área mineira da SUDENE. 

S. Ex• foi também muito feliz ao lembrar da figura do sau
doso Presidente Juscelino Kubitschek. Há algumas sessões, eu já 
enfocava exatamente a personalidade desse grande Presidente da 
República, que nasceu no Vale do Jequitinhonha, em Dial:nafltina, 
e que foi o responsável pela implantação da SUDENE neste País, 
para atender e, sobretudo, para impulsionar todo o Nordeste brasi
leiro, propiciando os recursos e mecanismos de ações que pudes
sem miDjmjzar e soluciooar a pobreza dos nossos ~nordestinos. 

É nesta hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que também 
queremos revelar ao Brasil que hoje, em :rvfinas Gerais, existe uma 
região que passa pelas mesmas dificuldades - às vezes, até mais 
gritantes -de vários Estados ou regiões do Nordeste. 

Essa a razão da nossa preócU.pação :iieSses quase dois anos 
em que este projeto tramitou aqui no Senado Federal, sistematica
mente trazendo aqui o nosso enfoque, por meio de vários pronun
ciamentos, solicitando a sua aprovação e também a· sanção por 
parte do Presidente da República. 

A importância da aprovação deste projefo para b V ale do 
Jequitinhonha vai representar o primeiro paSso para que aquelas 
comunidades carentes, aqueles municípios que estão sofrendo com 
os problemas da seca, da miséria e da fome possam ter também um 
pouco de esperança no seu desenvolvimento ecoo.ômico-social 

Os jornais do V ale do Jequitinhonha têm estampado maté
rias que certamente calam fun(lo na alma e no coração da nossa 
gente; mostraram recentemente crianças em plena praça, no centro 
da cidade, comendo calango para matar a fome. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma região que· tem rique
zas naturais, com um povo trabalhador, uma população que quer 
se desenvolver e ter condições de sobrevivência por suas próprias 
mãos, mas lá não encontra as Condições necessárias, fã.is- como em
presas; indústrias que possam assim propiciar as condições para a 
demanda de emprego daquela população trabalhadora. 

Por isso, a população do V ale do Jequitinhonha tem sido 
também criativa. Lá temos um artesanato que representa Minas e 
representa o Brasil até no exterior, porque é um artesanato execu
tado pelas mãos criativas e até artísticas daquela população, que 

está hoje dedicando parte do seu tempo na área do artesanato mi
neiro. 

O Sr. Alfredo Campos- V. Ex• me permite um aparte, no
bre Senadora? 

A SRA. JÚNIA MARISE -Com o maior prazer, Senador 
Alfredo Campos. 

O Sr. Alfredo Campos- Senadora Júnia Marise, o meu 
aparte não tem o fito somente de encaminhar favoravelmente a 
tnãfétia deste projeto de lei que V. Ex a, em oportuna hora, traz ao 
Senado da República. Desejo congratular-me, mais uma vez, com 
V. Exa, política, também do nosso Estado, atenta às questões mais 
graves que escravizam, principalmente, o norte do Estado e o Je
quitinhonha. O projeto de lei que criou a Superintendênciã do De
senvolvimento do Nordeste - .SUDENE - pe<:ou, e muito, por não 
ter uma maior abrangência. Esse projeto de V. Ex• vem sanar essa 
lacuna. vem ajudar a resolver um problema social, nãÕ só do norte 
de Minas,_ do V ale do Jequitinhonha, mas servir como exemplo 
para que "outros remendos possam ser feitOS a: eSse prójefo de lei. 
V. Ex•, como Senadora pelo meu Estado, o Senador Ronan Tito e 
eu_ conhecemos muito bem toda aquela região e a pobreza ali exis
tente. Isso atesta o que estão publiCando, hoje, os jornais" de todo o 
País segundo dados do IBGE: a fome que assola o País. por regiõ
es. é o próprio lBGE que diz que a fome que aSsola: -o Vale do Je
quiifuhonha e o norte de Minas Gerais é igual à que assola os Esta
dos do Nordeste, compreendendo a Bahia, campeã da miséria- no 
momento. Aftnno a V. Ex• que a fome do Jequiiii:thonha é igual ou 
pior do que a fome da Bahia e dos outros Esta<los do Nordeste, 
porque é exatamente o Jequitinhonha que separa a pobreza imen
surável do Nordeste da riqueza do Sul e do Sudeste. Não é possí
vel que uma região -incrustada em um Estado tão rico quantCi Mi
nas Gerais possa -contirluár sêndo pobre e miserável, com as difi
culdades que V. Ex• tão bem elencou. V. Exa e eu, jtmtamente com 
o Senador Ronan Tito, haveremos de cç.ntinuar lutando para que 
essas duas regiões - e. neste momento, particularmente, a região 
do Jequitinhooha -, como tantas e promissoras cidades que atual
mente passam dificuldades, possam se reabilitar com a ajuda do 
Governo Federal, do Governo Estadual e do seu próprio povo. Pa-
rabeni7...o_ V. E?'-a - - -

Durante o discurso do _S~ Júnia Marise, o _Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucídio Porte_lla, Suplen
te de Secretário. 

·-o SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) -A Presidência 
pede licença à Senadora Júnia Marise para consultar o Plenário so
bre a prorrogação da sessão por dez minutos, para que a_ oradora 
conclua a sua oração. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão 
por cinco minutos. _ __ _ o 

A SRA.. JÚNIA MARISE - Muito obrigada, Sr. Presidente. 
Gostaria de tecer algumas c-onsiderações a respeito do apar

le _do nobre Senador Alfredo C-ªlll..(XlS. S. Ex• não apenas se solida
riza com esse projeto, mas éinPenha-se neste momento pela sua 
àprovação. Certamente, isso reavívará a esperança e a confiança 
que o povo do Vale do Jequitinhonha sempre dedicou aos Senado
re::f Alfredo Campos e Ronan Tito ·quando os elegeram para esta 
Câmai"a Alta. -- - -

O Senador Alfredo Campos discorreu sobre o mapa da 
fome no nosso PaíS. Se hoje a Bahia é a campeã, estando em pri
meiro lugar no mapa da fome, Minas Gerais, lamentavelmente, 
está em segundo lugar. 

Vejam bem a contradição: somos o segundo PIB nacional e 
o segundo Estado no mapa da fome. Isso representa cerca de cinco 
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milhões de mineiroS, dos quais a grande maioria está localizada 
exatamente no Vale do Jequitinhonba e no ncrte de Minas. Hoje, 
esse quadro de misêria social está sendo considerado um verdadei
ro apartheid brasileiro. 

Por isso, Sr. Presidente, srP e Srs. Senadores, não tenho dú
vida quanto à aprovação desse projeto. Este é o grande momento 
em que o Senado Federal resgata o Vale do Jequitinbonba, a terra 
do saudoso Juscelino Kubitschek. nosso grande Presidente, que to
mou uma decisão iluminada quando implantou a SUDENE para 
atender o Nordeste brasileiro, preocupado que estava com essa im
portante região do Brasil 

O S-enado Federal possibilita, com a aprovação deste proje
to, o primeiro passo para atender aos reclamos da população do 
Vale do Jequitinhonha. Para tanto contnõuiu o ilustre Senador Ro
nan Tito, através do seu substancioso parecer. 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão o 

projeto, em tumo único. (Pãtisã:) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada, nos termos do art. 375, inciso VIIT, 

do Regimento Intemo. -
O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra pela or

dem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Tem a palavra 

V.Ex• 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.)- Sr. 

Presidente, gostaria de transmitir à Casa que five a iniciativa de re
tirar a expressão que o Senador Magno Bacelar considerou ofensi
va à sua pessoa, porque não prejudica aquilo que constitui o con
teúdo do que obse!Vei quando da discussão do projeto sobre os 
cartórios. 

Ressalto que ali estava mencionado que poderia o Senador 
nem ter-se apercebido daquilo que coloquei. Mas a intenção não 
foi ofendê-lo; por isso, encaminhei à Taquigrafia a solicitação de 
retirada da expressão. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - V. Ex• será 
atendido, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Pcouuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. SeW~dores, o Estado 
de Santa Catarina perdeu, este ano, um de seus maiores talentos: a 
escultora Elke Hering. É para reverenciar sua memória que ocupo, 
~oje, a Tribuna desta Casa. 

Elke Hering era uma artista de corpo e alma. Suas escultu
ras em bronze, mármore, madeira e cristal, seus desenhos, suas 
pinturas, suas tapeçarias são, sem dúvida, um legado valios_Q que 
muito honra seu Estado, Santa Catarina, e sua cidade natal, Blu-
menau. 

Eike iniciou seus estudos de pintura com o artista Lorenz 
Heilmair e ajudou-o na execução de grandes vitrais religiosos em 
Blumenau e em Porto Alegre. Estimulada por seu mestre - que 
cedo profetizou que aquela talentosa jovem de 17 anos seria, um 
dia, pintora e escultora-, Elke Hering viajou, em seguida, para a 
Europa e estudou durante dois anos com Anton Hiller, na Acade
mia de Belas Artes de Munique, tendo recebido Menção Honrosa 
no concurso anual promovido por aquela conceituada academia 
em 1959. 

De volta ao Brasil, realizou estágio no ateliê do artista baia
no Mário Cravo Júnior e dedicou-se inteiraniente ao seu trabalho 
artístico, participando intensamente de exposições e mostras orga
nizadas no exterior e em quase todos os Estados brasileiros. 

O currículo de Elke Hering, um dos mais expressivos de sua 
geraçãO, revela a importância qualitativa e quantitativa de sua par-

ticipação no cenário das artes plásticas em Santa Catarina e no 
Brasil. 

Elke Hering teve uma forinação artística rigorosa. Tendo re
cebido uma bolsa de estudos, voltou ã Alemanha, em 1966, para 
freqüentar, em :Munique, a classe do escultor dinamarquês Robert 
Jacobsen, professor da Academia de Belas Artes. 

Artista premiada, cujo trabalho ultrapassa os limites do re
gional, reconhecida em vida pela critica, Elke Hering teve seu 
nome e sua obra enfocados por críticos e estudiosos de arte, em 
textos publicados na literatura especializada em artes plásticas no 
País e no exterior. 

Os vários prêmios obtidos ao longo de sua vida profissional 
renderam-lhe o reconhecimento e a admiração de seus contempo
râneos. Elke Hering recebeu Menção Honrosa da Academia de 
Belas Artes de Munique, Medalha de Ouro do XXII Salão Para
naense de Belas Artes, Medalha de Bronze do I Salão de Belas AI
tos de Campinas, prêmio de aquisição do ll Salão Esso de Artistas 
Jovens, prêmio de melhor escultor da Universidade Federal de 
Santa Catarina, primeiro prêmio de pintura no ll Salão Jundiaiense 
de Arte, referência especial na Pré-Bienal de São Paulo, prêmio de 
aquisição no XXXIV Salão Paranaense, prêmio de aquisição 'na IT 
Mostra do Desenho Brasileiro. entre outros. 

Com diversas exposições individuais, realizadas a partir de 
1964, em várias cidades do País, e com inúmeras exposições cole
tivas. Elke Hering possui trabalhos em instituições culturais nacio
nais e estrangeiras, integraD.do o acervo de colecionadores no Bra
sil e em vários países. Suas obras podem ser vistas pelo grande pú
blico nos Museus de Arte Modema de São Paulo e do Rio de Ja
neiro, no Museu de Arte de Santa Catarina e no Museu de Arte 
Coutemporânea do Paraná. 

O legado valioso que ela nos deixou está, também, abrigado 
em acervos públicos e particulares não só em Blumenau e em mui

-tas cidades de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, no Rio de 
Janeiro, mas também no exterior, em países como Argentina, Ale~ 
manha, Estados Unidos da América, Israel e França. Esse legado, 
S~ e Srs. Senadores, nos pei"miúrá continuar admirando toda a 
sua sensibilidade, todo o seu talento revelado em desenhos, pintu
ras e, principalmente, esculturas. 

Elke Hering foi umi artista corajosa e uma escultora que 
gostava de desafios. tendo esculpido em madeira, bronze e már
more. Enfrentou os obstáculos de trabalhar o cristal, esculpindo, 
nesse material tão complexo e difícil, corpos humanos, moldando 
e torcendo a massa pastosa que sai do fomo a uma temperatura de 
aproximadamente 1.600°C, para criar os músculos das figuras em 
movimento. Sua busca de liberdade expressiva fez dela uma artista 
de vanguarda. 

Por serem mais enfáticas do que as minhas, gostaria de ci
tar, aqui, as palavras do artista chileno Eleodoro Ortíz de Zárate, 
que com tanta sensibilidade falQu sobre o trabalho e sobre ases
culturas de Elke Hering: "A mão fma e fmne, rápida, exata, porta
dora da complexa mensagem estética. Com duros instrumentos, 
vai estabelecendo a forma, o ritmo, o movimento. E ali mesmo, 
nesse encontro quase c:ixúrgico, dá o amor, a vida, a expressão ple
na, antecipando-se ã obra terminada(.~)", obra "transparente de lu
zes líquidas, firmemente ccntidas no nu do torso em movimento ... " 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ao encerrar este breve 
pronunciamento, quero ~amentar profundamente o desaparecimen
to de Elke Hering e deixar registrado nos Anais do Senado Federal 
que a morte dessa artista versátil, que prematuramente nos deixou, 
foi uma grande perda não apenas para Santa Catarina e para sua ci
dade, Blumenan. Seguramente o cenário cultural de nosso País 
também ficou mais pobre com a partida dessa artista tão completa 
e talentosa que foi Elke Hering. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concedo a pala-

vra ao nobre Senador José Eduardo. _ 
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguin

te discurso.) - Sr. Presidente, Sr--" e- Srs. Senadores, venho a esta 
insigne tribuna para comemorar em sua nobre companhia uma boa 
notícia. E, nesses dias difíceis, de crise econõmica, é sempre in.Uifu 
bom encontrar boas novas para comemorar. 

A indústria automobilística brasileira acaba_ de bater mais 
recordes de produção, de vendas no mercado intemo e de 4}Xporta
ções no último mês de abril. Abril é, normalmente, um mês aziago 
para o setor automotor, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e isso ocor
re por vâriós niotivoS. O primeiro deles é que são trabalhados cin
co dias a menos do que nos outros meses, por culpa dos feriados 
acumulados. Outra causa ê a proximidade da data do dissfdio sala
rial dos trabalhadores metalúrgicos do ABC, olide se concentram _ 
as montadoras e tal proximidade ocasiona, geralmente, greves. 

No entanto, felizmente, este último mês foi atípico. O presi
dente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veicules Auto
motores, a ANFAVEA, Luiz Adelar Scheuer, informou que, em 
abril, foram produzidas !23.349 unidades. um número 28,09% su
perior à produção de abril do ano passado. Tal recorde de produ
ção foi batido. apesar das greves localizadas de GM, Scania e 
Mercedes Benz. 

De acordo com as declarações do presidente ôa Anfavea, 
reproduzidas nos jornais, o ritmo de vendas de automóveis no 
mercado interno também tende a se manter em alta. No primeiro 
quadrimestre de 1994, foram vendidas 28,6% niais rihldades do 
que de janeiro a abril de 1993. Se se -considerar aperl.ãS o mês de 
abril, as estatísticas de vendas no mercado interno ~também são 
animadoras, pois foi registrado um aumento de 12,22%, -em rela
ção a abril de 1993. 

As exportações também provocaram boas notícias no setór 
automobilístico em abriL A indústria vendeu, de janeiro a abril 
deste ano, 5,49% mais para o exterior do que no primeiro quadri
mestre do ano passado. Das unidades exportadas, 60% fofam des
tinadas à Argentina, num incremento ao fluxo cotneiéial do Mer
cosul. 

Os trabalhadores tampém têm o que comemorar em relação 
ao desempenho da indústria automotiva nos pri.D:leirõs Quã.lró- me
ses de 1994. O compromisso, assumido pelas montadoras, de criar 
mais quatro mil empregos atê o frm do ano já foi cumprido, de 
acordo com o relato de Luiz A dela!." Scheuer. Somente de março 
para abril, houve um acréscimo de mãO-de-obra da- ordem de 
0,29%. O setor, que empregava 120.625 brasileiros, em março, 
passou a ter registrados em seus quadros funcionais 120.976, em 
abril. 

Sei muito bem que estes ·núinetós podem parecer insignifi
cantes diante do grave problema do desemprego, que tanto assola 
a economia mundial como um todo ·como a brasileira em particu
lar, neste momento. Mas gostaria de lhes lembrar, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que a expectativa era de redução de vagas, e não 
de seu aumento, por causa da recessão e de sua pior conseqüência, 
a redução de oferta de postos de trabalho. 

Felizmente, tal expectativa tem sido revertida graças aos re
sultados obtidos no acordo da Câmara Setorial da Indústria Auto
motiva, celebrado em janeiro do ano passado. A Câmara Setorial 
foi um instrumento criado na gestão anterior para discutii custos e 
preços. DÜrante o governo do presidente Itamar Franco, esse me
canismo passou a ser utilizado como o palco adequado para a ne
gociação de todos os elos da corrente de produção e consUino com 
as autoridades federais e estaduais. -

Os acordos celebrados nesse palco passaram a ganhar a co-

notação de verdadeiros pactos entre trabalhadores e empregadores, 
autoridades fiscais e comerci<intes. Insisto desta insigne tribuna na 
tecla de _que tais pactos setoriais são o caminho mais adequado 
paia a solução de nossas angústiaS, n:ão ós pactos abrangentes, di
ficultados no Brasil pela ausência de interlocutores legítimos capa
zes de garantir sua realização na prática. 

-Participei~ peSsOalnieille, negociando durante dias e noites 
cada item, do acordo fmal da Câmara Setorial de Indústria Auto
motiva; TesteD11JD.b_ei o empenho_ de todos os participantes das reu
niões da Câmara Setorj.al, pedindo vênia para destacar Luiz Adelar 
Scheuer e os outros dirigentes da indústria automobilística, de um 
lado, e Vicente Paula da Silva, da CUT, e Lúcio Belintani, da For
ça Sindical, do lado dos trabalhadores, como também Sérgio Reze, 
Cláudio Vaz e outros dirigentes sindicais das empresas revendedo
ras e fornecedoras de ínsumos. Todos cederam um pouco para que 
o Brasil saísse ganhando. No fim, todos venceram. Por isso, bati
zei o acordo fmal de Pacto de Brasília. 

Até hoje, o Pacto tem lindos filhotes a exibir. Os números 
de produção, vendas e exportação do setor são evidências de seu 
stiCCsso. Todos nós, Sr. Presidente, Srs. Senado~s. temos cons
ciência dos profundos e largos efeitos produzidos pelo setor auto
motivo em outros segmentos da economia nacional. Por isso mes
mo, venho à tribuna do Senado Federal para dar os parabéns a tra
balhadores, industriais, comerciantes e membros do Governo do 
Presidente Itamar Franco por mais esta vitória na luta contra a Crise. 

Nossa luta contra a miséria e a fome é travada riO dia-a-dia e 
não podemos deixar esta batallia sem comemoração. Por isso, es
tou aqui. Por isso; convoco todos a continuar na guerra por mais 
empregos, melhores salários, menos impostos e taxas mais baixas 
de juros. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concedo a pala
Vtã ao Dobre Senador Jutahy Magalhães. 
. O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 

o seguiri.te-discurso.)- Sr. PreSidente, SraS e Srs. Senadores, o prow 
fundo desajuste estrutural que estamos vivendo neste fma.I de sé
culo tem produzido um incontável número de mazelas. Entre eles 
podemos destacar o desemprego, a violência urbana e rural, o cres
cimento desordenado das cidades, a falência quase completa de as
sistência básica aos necessitados. 

Mas nesse quadro todo, tormentoso e desafiador, contun
dente pela sua própria etiologia, o mais grave, o mais pungente e o 
niais avassalador é, sem sombra de dúvida, a situação de desampa
ro a que estão relegadas as nossas crianças. Desassistidas no cam
po, onde se sujeitam a excessiva jornada de trabalho, ou 
perambulando nas "Cidades, onde quase não têm o que comer, as 
crianças brasileiras se coo.~Ia!D no s~~ maior de nossa misé-
ria soCial. - - --- --

"Mas não é só o desamparo ou a carência de provisões essen
ciais ão seu sustento que tornam desoladora essa aflitiva situação 
de patologia social. O que nos angustia, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores; e angustia oS homens responsáveis deste Pais, é a violência 
que se vem pritica.D.do entre esSa legiãO indefesa de infantes, vio
lência quer física, traduzida em maus tratos ou em assassinatOs, 
quer moral, vetbalizada na circunstância humilhante de indigência 
e - até mesmo- de prOstituição- :1 que tiniitas forãm relegadas. -

Evidente que não vim a: esta tiibuna para desvendar aos 
olhos de todos uma situação que todos sabem clamorosa. EVidente 
que não pretendo fazer aqui uma análise sociológica do problema. 
O qUe me interessa - e cieio que interessa a todos nós, políticos -
é o tratamento político da questão. E, para isso; é necessário, olhar 
6 problema de frente, sem retoques ou mistificações abomináveis, 
identificando-o, em toda sua crueza e em sua injustiça brutal. 

São inúmeros os estudos e .reportagens que vêm sendo fei-
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tos nos últimos anos a respeito_do abandono cruel a que a sociedaw 
de brasileira tem submetido as suas crianças. Entidades intemaciow 
nais de largo prestígio têm-se dedicado à investigação profunda 
desse fato doloroso que estigmatiza o Brasil entre os povos civili
zados, ameaçando socialmente_o seu futuro. 

É o caso, por exemplo, da Americas Watche. entidade dedi
cada à defesa dos direitos humanos _com sede nos EstaQos_Unidos, 
que tem orientado investigações sistemáticas sobre a violação dos 
direitos humanos em mais de 70 países. 

De acordo com dados publicados recentemente por essa ins
tituição, 5.644 crianças foiam assassinadas no Brasil entre 1988 e 
1991. E 424crianças foram mortas nO Rio de Janeiro só em 1992. 

Das crianças assassinadas em São Paulo em 1991, 76% es
tudavam ou trabalhavam e, pasme-se, uma quantia equivalente a 
quarenta dólares é o valor cobrado pelo matador pra exterminar o 
menor infrator. 

Associe-se a tudo isso, o fato de que quase 90%_dos crimes 
cometidos contra menores permanecem sem solução como prova a 
pesquisa feita em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, entre os 
anos de 1973 e 1991. 

Está, portanto, mais do que evidenciada a inoperância do 
aparelho estatal diante de tão constrangedor, desumano e revoltan
te quadro. Desrespeitando-se. em_conseqüência. não só o imperati
vo ético que determina cuidar-se bem das crianças como manda
mento constitucional que as contempla em capítulo específico, as
segurando direitos e ccncessões que, na prática, não se coo.fJ.gUT81D.. 

Se a impunidade tem-se constituído uma marca - por que 
não dizer - uma nódoa em nossa história política e judiciária, o 
que não dizer dela quando as vítimas, os menores indefesos à mer
cê da opressão dos fortes, vagando no mundo sem pátria e sem 
rumo? 

É o caso de perguntar-se até quando, até quando o chão des
ta terra tão rica e promissora haverá de ser estercado pela carne e 
pelo sangue de inocentes? 

Serã necessário que, c_om esta idade e com-uma economia 
que, apesar de contingências eventuais, liiclui-se entre as dez 
maiores do mundo, necess_itará o Brasil de _que _entidades interna
cionais abram os olhos de sua gente para com os seus deveres e 
responsabilidades que são essencialmente nossas e diante das 
quais não temos o direito de fracassar ? 

Imagino, sr. Presidente, Srs. Senadores, que todos compar
tilham deste clamor geral, desta indignação fucontiVel, desta revol
ta dolorosa que nos faz, diante dos ootros, de uma inefável pobre
za moral. Por isso mesmb, ao alertar, desta Tribuna, os poderes 
públicos, as nossas lideranças principais e as :riõssãs organizações 
civis, Creio-que o faço como mensageiro de homens de boa fé, de 
brasileiros conscientes de su_as_responsabilidades e de políticos que 
têm a consciência de que a política é a arte de transformar o social, 
elevando o homem na projeção do seu grande destiJ?.o. 

Daí -por que nUtro a esperãilça de que, em breve, com a 
consciência desta responsabilidade compartilliada, haveremos de 
reverter esse quadro, constituindo para nossos menores um mundo 
de menos injustiça e de maior participação, fundado na solidarie
dade, no respeito e na assistência fundamental que lhes é devida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedo a pala

vra ao n__obre Senador Nels_on Wedekin. 
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronunçía o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, -o PreSi
dente que assumir a Chefia do ExecutivO órisileiro, no próximo 
ano, terá uma tarefa importante a executar: moldar uma nova fisio
nomia para o serviço público em nosso País. Se tivéSsemos que 
caracterizar com apenas uma palavra a situação do nosso serviço 

público, hoje, duas opções teríamos: calamitosa oU caótíc3.. Sim, 
Senhor Presidente, Senhoras e_Senbores, a situação do nossQservi
ço público é de v_erda_deira calamidade, de verdadeiro caos: os ser
vidores estão desmotivados, o serviço é ineficiente e, por isso. não 
funciona. 

São vários o_s motivos dessa ineficiência e dessa desmotiva
ção. O primeiro deles é o salarial. O que exíste hoje, em termos de 

_salários, é uma verdadeira aberração. No geral, o salário dos servi
dores_está totalmente_defasado. Essa é uma premissa por si só SUfi
ciente para gerar uma série de problemas. No particular, existem 
muitas aberrações localizadas. Citemos algumas; dentro de um 
mesmo órgão do Mnis_tério _da Justiça, por exemplo, servidores de 
uma mesma categoria fulicional, ocupantes do mesmo padrão e da 
mesma referência, recebem salários diferentes, por força de deci
sões judiciais. No M.nistério da Fazenda, um Analista de Finanças 
e Controle, responsável por auditorias ligadas ao orçamento, rece~ 
be um salário cincO Vezes inferior ao do A11rlitor Fiscal do Tesouro 
Nacional, que exerce função equivahrate, só que no âmbito daRe
ceita Federal. Uma leva bem grande de servidores tem de receber, 
a cada mês, uma complementação fmaiiá:ira para que seus venci
mentos não fiquem inferiores ao salário mínimo. Em contraparti
da, com muitos_ outros faz-se o inverso; subtrai-se de seus venci
mentos aquela impOrtância que excede _ao t_e_to constitucional de 
remuneração do Ministro de Estado. Existem igualmente algumas 
soluções _engenhosas para contornar o problema da remuneração 
inadequada: vão elas desde o pagamento de_ salário cor:rç_spondcnte 
ã. jornada de quarenta horas semanais a quem trabalha efetivamen
te trinta, até a classificação de sen idor de nível médio em cargo de 
nível superior, passando pelo pagamento de gratificações por fun
ções gratificadas-àQUeles que não a eXercem. 

Quiséssemos tornar essa lista ma i~ extensa, -bastaria que nos 
dispuséssemos a pesquisar o qlie acontece em cada um dos órgãos 
da nossa adminiStrãÇãO direta e indireta. Seria difícil encontrar um 
em que essas ou outraS distorções assemelhadas não ocorressem. 

- Entretanto, os problemas do serviço púb1ico não são apenas 
ess_es. Aquela velha imagem do barnabé que, ao soar o sinal para 
terminar o expediente, deixa- peJo meio o que está fã.Zerido e vai 
embora, ainda existe hoje em nossas repartiÇões. Há poucos dias, 
relatou-me um funcionário desta Casa. num postõ de benefícios do 
INSS, aqui em Brasília, um servidor encarregado de dar informa
ções aos interessados sobre o andamento dos processos, ao chegar 
o fnn do horário de atendimentO ao público, sem dar qualquer sa
tisfação a quem quer que seja, fÜi-se embora, deixando na fila seis 
pessoas que ainda esperavam por atendimento. Nesse mesmo setor 
do rnss, processos de averbação de tempo de serviço protocola
dos .em novembro do ano passado, não foram sequer examinados. 

Existem. é verdade. algumas pequenas ilbas de eficiência 
no âmbito do serviço público, localizadas principalmente naqueles 
setores em que a questão salarial deixou_ de_ ser problema. Num 
vasto mundo de inoperância, um exemplo como o da Receita Fi~
deral soa como verdadeira exceção, quando deveria ser a regra. 

Realmente, o panorama das nossas repartições é bastante 
sombrio: muita má vontade, muito descaso, muita insatisfação não 
só com os salários, mas insatisfação também por não se realizar 
algo que seja útil e que tenha sentido; insati_Sfação por não se ver o 
próprio esfOrço rec_onhecido. 

Como conseqüência de toda essa situação e, principalmente, 
dos baixos salários, o Estado é mal servido. No dizer dQ jomalista 

__ Ruy_ F~bi_ano, çm matéria publicada no Correio Braziliense de 10 
- de julho de 1993. 11a má remuneração afasta a mão-de-obra qualifi

cada, que é gradualmen~ absorvida pela iniciativa privada, onde 
os salários são substancialmente melhores. Os que têm competên
cia e ainda não foram absorvidos aguardam essa oporturiidackt e 
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mantêm-se no posto sem motivação, com a clara sensação de in- cons:eguiram desestruturar completamente aquilo de bom que já 
justiça. Restam os ineficieiJ.tes e os aventureiros. E é basicamente existia. Na Receita Federal, órgão essencial às atividades do Esta-
comessamão-de-obra-desencantados, ineficientes e aventureiros do, o estrago foi geral. Reestruturá-la tomou-se uma tarefa ingen
- que o Governo conta para tirar o País do atoleiro. Por isso não te, a duras"'penas tentada nos dias de hoje. 
tira11

• Reconhecemos, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, que 
De acordo com estudo feito pela ENAP- Escola Nacional corrigir o mal feito nij.o é fácil~ Todavia, o fuiiciorialismo público 

de Administração Pl:íblica, a ser divulgado durante o ''Encontro do Brasil ainda tem solução. Basta que se queira encO:Ó.trá-la. Basta 
Nacional: Função Pública, Estado e Sociedade", a reallzar-se·entre que-OS nossos governantes entendam que sem um· funcionalismo 
os dias 25 e 29 próximos, nessa Escola. apenas 11% dos servido- público eficiente e produtivo não será possível ao Brasil soerguer-
res públicos brasileiros prestam atendimento ao público, enquanto se altivo do lamaçal em que se encontra. 
89% executam tarefas burocráticas. Só para que- se tenha uma Para isso, algumas ações são essenciais e_impostetgáveis, 
idéia do que representa esse índice, tais tarefas, na Suécia, "são exe- devendo ser tomadas quase que concomitanteiD.ente. Um primeiro 
cutadas por 38% dos servidores. Na radiografia feita do nosso ser:- passo é fazer ver ao servidor que ele executa Um serviço que tem 
viço público, dois outros dados são extrem.a.mente preocupantes. O sentido, que tem utilidade; fazer com que ele sinta que a execução 
primeiro deles: essa .Illesm.a pesquisa revelou que a média de idade do seu trabalho está setvindo à comunidade e que, com sua criati
dos funcionários públicos brasileiros é de 50 anos, o que permite vidade, poderã colaborar para- a melhoria geral, quer seja da repar-
concluir que o nosso serviço público já está relativamente decrépi- tiçãi:f onde trabalha, quer seja da sociedade como um todo. 
to. O segundo dado igualmente preocupante foi revelado pelo Mi- O princípio geral a ser adotado terá de ser o-da valorização 
nistro-Chefe da Secretaria de Administração Federal, Romildo Ca- do_ servidor público. Essa política abrange desenvolvimento e trei
nhim: estimativas da SAF indicam que existem no funcionalismo namen_to de pessoal, para que ele saiba bem as missões que J!le são 
público cerca de 100 mil servidores sem função" alguma. - afetas e para que as execute da melhor maneira possível. E para 

É essa uma incongruência muito grande, Sr. Presidente, S~ _ _!s_~_o que existe a ENAP. Se, de todo, essa missão se tomar grande 
e Srs. Senadores, enquanto em vários órgãos existem muitas peS- deillais para suas possibilidades, quC s-e celebrem convênios com 
soas que nada fazem, em 011tros há carência de pessoal, principal- universidades ou outras entidades que possam dar a sua colabora
mente em atividades-fms como saúde, educação, segurança, pes- ção nesse programa. 
quisa e assistência social, o que denota que a distribuição do pes- Na medida em que os sefvidores tomam-se i:na.iS eficientes 
soai não segue parâmetros corretos. Ao tempo em que era Ministro precisam sei rei;ÓIÍlpensados por iSso. EsSa compensação passa 
dos Transportes, o Deputado Alberto Goldman chegou a desabafar pelo seu contracheque, ou seja, -implica remuneração justa, o se
sua angústia quanto a ter em seu ministério cerca de seis mil servi- _gundo vértice da valorização do ~_x:vid.Q!. Além de remuneração 
dores que nada tinham o que fazer, da seguinte formã: "Não sei o digna, comum a todos os servidores, é preCiSo que se criem meca-
que fazer com tanta gente! 11

• . nismos que premieln a competência, a eficiência e a produlivida-
Essas distorções parecem não_ estar próximas de um fim. de, O servidor que se esforça, que obtém resultados poSitivos aci-

Basta que nos recordemos dos acontec_ime_ntQs que cercarã.m o e pi- ma da média, não pode ser tratado de mailefra i,êJal ~eles que se 
sódio da transferência do DNER para o Rio de Janeiro, medida contentam com a comodidade que a estabilidade lhes garante. Em 
essa tomada para que os servidores desse órgão que lá ficaram ti- razão disso, o sistema de avaliação do desempenho tem que ser ne
vessem alguma coisa a fazer. eomo- tal decisão não- foi conflinía- éessãriairiimte eficiei::tte; pata que Se reC:ónheça O acerto de quem 
da, esses funcionários lá permanecerãO nada JazeridO, a despeito age corretamente e para que se corrija o erro de queril deixoü de 
de receberem religiosamente õs salários ao cabo de c~ mês. fazer o ()!le é certo. _ . . 

Esse episódio só serviu para deixar a descoberto a ausência Executar um programa dessa envergadura demanda bastan-
de autoridade que impera no Governo, ausência essa evidenciada te tempo, requer muita dedicação, exige compétência paTa (júe se 
em outros acontecimentos que envolveram também QS _funcioná- tomein as decisões acertadas. EsSe _(janíinho poderá, entretanto, ser 
rios públicos. No tocante aos salários pagos pelas estatais a seus abreviado. se o Brasil se setvir, por exemplo. de programas desen
empregados, por exemplo, a Secretaria de Administração Federal volvidos pela ONU nesse sentido e já-postos eril prática em vários 
simplesmente não Coilseguiu receber as informações solicitadas a países da América Latina, como Arg_ep.tina, Vene_Zlle_l~ MéxiCo, 
essas empresas. apesar dos inúmefos adiamentos do prazo de en- Uru_guai e Costa Rica, com resulta,dOs 3.riSpi~_ü:isóS: Por-que o nos-
trega e a despeito de ser o Governo Federal o controlador dessas so País não pode também se beneficiar desse intercâmbio? Em 
empresas. corúexência proferida nã "Comissão de _Serviço Público-da Câmara 

Quando tentou conhecer o número exato de funciOI)ários dos Deputados pelo Dr. Bernardo K.liksberg, Coordenador do 
demitidos no Goveino Collor, a SAF se eXpôs a· outrO veXaiDe, COnselho Lã.ii.D.o-Ãmeríc-aUo de oeseri"Volviniento, ófgão da ONU, 
pois, dos 332 órgãos püblicos existentes- aí incluídas a:s empresas em agosto de 1989, ele deiXou claro que esse programa está à dis
estatais -, 132 simplesmente não lhe deram nenhuma resposta. Em posição do Governo brasileiro e que-teria ieCeítclli i:õfêieSsantes a 
razão disso, o ntímero exato desses servidores ê desconhecido. É serem adotadas por aqui. 
dado como certo o mop,t~te de 108 mil. Acontece que esse núme- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senad9fes, se, por u~ lado. essã e 
ro se refere apenas àqueles 200 6rgãos que atenderam à solicitação uma tarefa ingerite e urgen-te, pot oú-iro~ !eConbeÇõ qUe, riessa fase 
do Governo. Com base nesses números parciais, a SAF fez uma fmal de governo, pouco se poderá fazer para alterar a situação 
projeção para o total e encontrou 180 mil demitidos. Bn_tretanto, atual. J,lara o próximo governo, entretanto. essa decisão terá que 
com base nos mesmos dados, entidades acadêmicas falam em 201 ser prioritária, sob pena de ser vã qualquer política de mudança do 
mil demitidos. governo e da nossa ~iedade. 

Por tudo isso. o Serviço Público passa por uma crise sem Muito obrigado! 
precedentes, crise essa que foi exacerbada pelos arroubos treslou- O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Lembro aos Srs. 
cados do Sr. Fernando Collor, acolitado por ~m ministro de admi- _ S~!J.adores que o Congresso Nacional está convocado para uma 
nistração que nada entendia do funcionamento da máquina- sesSãO-a-reãlizar-se hoje, às 19h, destiiiada ã apreciação de medi
administrativa governamental. Com suas aç()es incOnseqüentes das provisórias e de projeto de lei. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais ha- para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 
vendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"'42, DE 1993 

(Incluído e01 Orde01 do Dia nos ter01os do art. 375, VIII, do 
Regin~ento Interno) 

Votação. em tumo un1co. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 42. de 1993 (n° 247/93 na Câmara dos Deputados). 
que aprova o aro que renova a concessão ourorgada à RÁDIO 
ALVORADA DO SERTAO·. LTDA. para explorar serviço de 
radiodi.fitsão sonora eno onda noédia na cidade de São João do 
Piauf, Esrado do Piauf, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário. Relator: Senador Áureo 
Mello. em substituição à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 43, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento lnterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 43, dç: 1993 (n° 249/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
TELEJ'!S . .fO VERDES MARES LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqiiência modulada na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: · 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco; 
- 2o pronunciamento: Relator: S-enador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 
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3 
-vv 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora emfreqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Cómissão de Educação: -

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator:· Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos ·concernentes à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 45DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos doart. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em . turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAP!NZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa 
Catarina, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição 0 
Comissão de Educação. 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos· termos do art. 375,-VIII; do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), . , 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO 
FRATERNIDADE L TDA para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia modulada na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, , em substituição à 
Comissão de Educação: 

- -------- ------- ----------- -------- r- ----------------

• 1 o pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 
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6 v• 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do I>!=!, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em .freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos _ em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação. 
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- 1 o pronunciamento: Relator; Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

· r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), 

' que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 
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9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUET Á 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda médla na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que "aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda m~dià na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação . 

. ~- ---.--------- - --- ----
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11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, _em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n~301/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova à concessão outorgada à RÁDIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televi~ão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 101 DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
· Regimento Interno) 

Votação, em tumó único, -do -Projeto de Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n°297/93,na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão 
sonÇJra em freqüência · moâulada, com fins _ exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo_ 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador João França, 
favorável ao projeto; 
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/ - r pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno __ único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no U, de 1994 (!1° 265/93, naCâmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. 
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em .freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tendo· 

ParecerJavorável, p~oferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro~ em substituição à Comissão de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
.Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifusão sonora-- em .freqüência modulada na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 

------·-. ~ .. ,. 
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- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação, em t!lmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n<> 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGtJAiA L TDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, 
tendo 

· · Parecer favorâvel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrócíniô, erri subsfifuição à Comissão de Educação. 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994 

.•• '< • - .• ' -

(Inclufdo .em Ordem do. Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

V ptação, em tum~ único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o . ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS L TOA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo 

. Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituiç_ão à Comissão de Educação. 
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17 
PROJETO DE DECRETO LEGIS~ATIVO N° 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VITI, do·· 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único,. do Projeto de Decreto 
Legislativo no 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), 

"' que aprova o ato que outorgcz permissão à FUNDAÇAO DE . . - . . , 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI para executar 
serviço de radiodifusão sonora ein freqüência modulada, com fins 
exclusivqmente educativos, na cidade de Poúso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 58, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 58, de 1993 (n° 316/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga pennissão ao SISTEMA RB DE 
COMUNICAÇÃO L TDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Itumbiara, Estado 
de Goiás. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, 
do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

, A 

o ato que renova a concessão outorgada à RADIO MONTANHES 
DE BOTELHOS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas 
Gerais. (Dependendo de Parecer da Comissão de Educação) 

20 ,. 
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 34, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
34, de 1994 (n° 2.535/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Desenhista, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator Senador 
Áureo Mello, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 
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v 
21 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços 
notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n° 132, de 1994, da. Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s 1 e 2 
- CCJ, de redação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela rejeição das emendas n°s 3 a 26, de Plenário. 

22 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 52, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 52, 
de 1994, que autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar o 
limite fixado no art. 4°, II, da Resolução no 11, de 1994, e a emitir, 
mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Goiás - LFTGO, destinadas ao giro de sua dívida 
mobiliária vencível no 1° semestre de 1994. 
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23 
SUBSTITUTWO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 

A 

CAMARA No 62, DE 1990 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 62, de 1990 (n° 3.516/89, 
na Casa de origem), que define crime organizado e dispõe sobre 
meios especiais de investigação e prova nos inquéritos e 
processos que sobre ele versem,_ tendo 

Pareceres 
- sob n° 432, de 1994, da Comissão Diretora, oferecendo 

a redação do vencido; e 
- de Plenário, em substituição à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), Relator: 
Senador Amir Lando, favorável as emendas n°s 1 e 3, na forma de 
subemendas que apresenta; pela rejeição da n° 2; e apresentando, 
ainda, as emendas n°s 4 e 5. 

24 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 106, DE 1993 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
106, de 1993 (n° 2.689/92, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Código de Processo Civil, relativos à liquidação 
de sentença, tendo 

Parecer favorável, sob n° 131, de 1994, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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25 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 4, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
4, de 1994 (n° 1.026/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
disposto no § 2° d(J art. 176 da Constituição Federal e altera 
dispositivos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967-
Código de Mineração; adaptando-o às normas constitucionais 
vigentes, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dario Pereira, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

26 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 12, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
12, de 1994 (n° 3.174/92, na Casa de origem), que determina que 
o modelo de fardamento escolar adotado nas escolas públicas e 
privadas não possa ser alterado antes de transcorridos cinco 
anos, tendo 

Parecer favorável, sob n° 128, de 1994, da Comissão 
- de Educação. 

27 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 44, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
44, de 1994 (n° 534/91, na Casa de origem), que concede passe 
livre às pessoas portadoras ele deficiência no sistema de 
transporte coletivo interestadual, tendo 
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Parecer favorável, sob n° 133, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 27, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a cobrança dgjuros reais máximos, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido1em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 146, DE 1992 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado no 
146, de 1992, de autoria da Senadora J únia Marise, que dispõe 
sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de Minas 
Gerais na área de atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, tendo 

Parecer, proferido em Plenário,Relator: Senador Ronan 
Tito, favorável ao Projeto e à emenda, em substituição à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 
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30 V' 
PRO.JETO DE LEI DA CÂM~RA N" 195, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de t.ei da Câmara 
n" 195, de 1993 (n" 2317/91, na Casa de origem), que denomina 
"Rodovia Avelino Piacentini" o trecho da Rodovia BR-158 entre 
os municípios de Campo Mourão e Peabiru, no Estado do 
Paraná, tendo 

Parecer favorável, sob n" 127, de 1994, da Comissão 
- de Educação_ 

31 
PRO.JETO DE LEI DA CÂMARA N" 88, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 88, de 1994 (n" 2398/92, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogado~ do Brasil_ 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, .Justiça e 
Cidadania) 

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h45min.) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N' 11194 

Que aposentou WANDER GONTDO DE REZENDE, Ana
lista de Indústria GráfiCa Legislativa, Nível lll, Classe Especial, 
Padrão VIS30. 

APOS'ITI.A(') 

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato da con
cessão de aposentadoria, para incluir os artigos 1°, da Resolução 
SFn° 59/91, e 26, incisos I e ill, § 4", daReso1ução SF n° 51193. 

Senado Federal, 4 de abril de 1994. "- Humberto Lucena, 
Presidente. 

()Republicado per haver saído com incorroçiio no DcN n de 5-4-94. 

ATO DO PRESIDENTE N' 154, DE 1994 (') 

O Presidente do Senado Federal, nq uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
D

0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que con.sta do Pro
cesso n° 0041153/94-4. Resolve aposentar, voluntariamente, a ser
~idora MARIA DOS SANTOS MONIZ, Técnico Legislativo, 
Area de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 
30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 
40, inciso ID, alínea a, da Constituição da República Federativa do 

Brasil_. combinado com os artigos 186, fuciso m, alínea a, 192, in
ciso ll; e 67, da Lei D0 8.112. de 1990, bem assim com os artigos 
34, ~ 2°; 37; e 39, da Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proven
tos mtegrru.s, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de março de 1994. -'Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

(") Republicadoporbaversaídocom incorreções no DcN D de 31-3-94, 

ATO DO PRESIDENTE N' 156, DE 1994 (') 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgitda pelo Ato da Comissão Diretora 
no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que cons_ta do pro
cesso n° Clp4/611194.2. Resolve aposentar, voluntariamente, a ser
-vidora TllREZII'JHA DE JESUS DA ROCHA FON~ECA, Técni
co Legcy1ativo, Area de Apoio Técnico ao ProcesSO tegislãlivo, 
Nível IT, Padrão 30, do Quadro de Pes-Soal do Senado Federal, nos 
termos do artigo 40; inCiSo ffi, alínea a, -da ConstituiçãO da Repú
blica Federativa do Brasil, combinado com 9S artigos 186, inciso 
IIL alínea a, inciso ll; e 67, da Lei n° 8.1!2, de 1990, bem assim 
com os artigos 34, § 2° 37; e 39,.da Resolução (SF) n° 42, de 1993, 
com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso 
XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 29 de março de 1994. - Senador Humber
to Lucena, Presidente. 

Ô Repub!icado per haver saído com incorreção no DCN TI de 31-3-94. 
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ATO DO PRESIDENTE N' 209, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de coofonnidade com a delegação de 
competência que lhe foi outa:gada pelo Ato da Comissão Diretora 
n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso D0 004.752/94-S, resolve conceder reversio7 ao servidor VE-

NERANDO PEREIRA LEMOS, Técnico Legislativo, Áiea de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível n, Padrão 30, dO 
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 25 da 
Lei n• 8.112, de 1990: · 

Senado Federal, 11 de maio de 1994. - Senadot'Humberto 
Lucena, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1-ATADA54'SESSÃO, EM 8DEJUNHO DE 1994 
1.1-ABERTURA .. 

1.2- EXPEDIEN1E 
1.2.1- Of"lclo do 1" Secretário da Câmara dos Deputados 
EnCaminhando à revisão do senado Federal, autógrafos 

dos seguintes projetas: - -- -:_-
Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1994 (u" 3.712/93. na 

Casa de origem), de iniciativa do Presidente _da Repti.blica, que 
transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE em autarquia. dispõe sobre a prevenção e a repressão às in
frações contra a ordem econômica e dá outras providências. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1994 (n• 406/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato qiie OutOrga permissão à 
Rádio Panorama de Catolé do Rocha Ltda .• para explorar serviço 
de radiodifusão em freqüência moduladà. na cidãde de Catolé do 
Rocha, Estado da Paraíba. 

L2.2 - Comunicação da Presidência 
Prazo para a tramitação e apresentação de emendas aos Pro

jetos de Lei da Câmara n• 89/94 e do Decreto Legislativo n• 43/94, 
lidos anteriormente. 

1.2.3- Requerimento 
N" 412, de 1994, de urgência, ao Projeto de Lei Cfu~Cãmara 

n• 89, de 1994 (n• 3712193, na origem), de iniciãth•à' do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a prevenção e a repressão ãs infraçõeS 
contra a Ordem Econômica e dá outras providências. - · 

1.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n° 1.075, de 1993, do Senador Guilherme 

Palmeira, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos 
Anais do Senado, do artigo "O partido da cidadania e a revisão", 
de autoria do Senador Marco Maciel, publicado no jornal Folha 
de S. Paulo, edição de 14 de outubro de 1993. Aprovado. 

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia -
Requerimento n° 412194, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado, 
1.4 -ENCERRAMENTO 

2 -ATADA 55" SESSÃO, EMSDE JUNHO DE 1994 
2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIEN1E 

2.2.1- Requerimento 
ND 413, de 1994, de autoria dos Senadores Eduardo Suplicy 

e Gers-on Camata, solicitando ao Ministro daS· Minas e Energia, in
formações que menciona. 

2.2.2- Oficio 
~ N" 060/94, da Liderança do PDT, referente a substituição de 

membro em Comissão Especial, destinada a anaHsai o Projeto de 
Lei da Câmara n° 73, de 1994. que instituí o Código de Trânsito 
Brasileiro. 

2.2.3- Requerimentos 
N" 414. de 1994, de autoria do Senador Carlos De'Carli, so

licitando que seja considerado como licençã os dias 2, 5, 6, 9, 11, 
13, 16 e 18 de maio de 1994. Aprovado 

N" 415, de 1994, de autoria do Senador Lourival Baptista, 
solicitando que sejam considerados como licençi autorizada o pe
riodo compreendido entre os dias 26 de maio a 7 de- junho do cor
rente ano. Aprovado 

N° 416, de 1994, de autoria do Senador Garibaldi Alves Fi
lho, solicitando que seja considerada como licença autorizada, os 
dias 2, 6, 9. !3, 16, IS, 23, 24,~ 27. :íO e3! de. maio do córfenie 
ano. Aprovado 

N° 417, de 1994, de autoria do Senador Antonio Mariz. so
licitando que sejani considerados como licença autorizada os dias 
2, 6, 18, 23, 27 e 30 do roês de maio do corrente ano. Aprovado 

N° 418, de 1994, de autoria do Seilador Alrnir Gabriel, soli
citando que sejam considerados como licença -autorizada os dias 2._ 
6, 9, 13, 16,•17, 19. 23, 24, 25, 26. 27, 30 e 31 de maio do corrente 
ano. Aprovado. 

N° 419, de 1994, de autoria do Senador Dario Pereici, soli
citando que sejam ·considerados como licença autorizada os dias 
13, 16, 17, 27, 30 e 31 de maio de 1994. Aprovado 

N° 420, de 1994, de autoria do Senador Francisco Rollem
berg, solicitando que seja considerada como licença autorizada os 
dias 6, 9 e I O de junho de !994. Aprovado 

2.2.4 -Comunicação 
Do Senador José Sarney, referente a sua ausencia do País 

durante o petiodo de 3 a 12 do corrente. 
__ 2.2.5 -Comunicações da -Presidência 

- Recebimento, do Banco Central do Brasil, dos Relatórios 
sobre endividamento dos GoVernos Estã.duaís, Municipais e do 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Sena<iQ Federl!l 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIELDASILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA l'AZ JÚNIOR . 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUIINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

Distrito Federal, referentes ao ffiês de ab:õl do co:rrente-ano. -
-Proposta ao Plenário da indicação do Senador Júlio Cam

pos para representar o Centro Gráfico do Senado Federal em even
to a realizar-se na cidade de Milão, Itália. bem como representar o 
Senado Federal em viagem à Olina, a convite daquele País, no pe
ríodo de 4 a 22 do corrente mês. Aprovada 

2.2.6- Comunicação 
Do Senador Júlio Campos, referente a sua aus_êilcia do País, 

no período de 04 a_22 do corrente mês. 
2.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURTVAL BAPTISTA - Apreensão quanto à 

implantação do Projeto de transposição das Z.guas do rio São Fran-
cisco. . _ .. 

SENADOR NEY MARANHÃO -Solicitação do Prefeito de 
Recife, Sr. Jarbas Vasconcelos, de imediata liberação de recursos 
da União para obras emergêncials de .contenção de encostas nos 
vários pontos críticos daquela capital. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Preocupação com as 
consequências· s6cio-e_conõinicas do. Projelo de transposição das 
águas do rio São Francisco. 

SENADOR AUREO MELLO -·Proposição di sua autoria 
que proíbe a mutilação da;; asas de aves domésticas e/ou decorati
vas interditando-lhes o vôo. 

SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO - Cumprimenc 
tos ao Sr. Áureo Mello pelo seu pronunciamento. Apoio ao Projeto 
de transposiÇão das águas dO rio São Francisco. 

SENADOR MARCO MACIEL - Instalação da Comissão 
Nacional destinada a preparar a comemoração do 5° centenário do 
descobrimento do __ Brasil. __ _ 

2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n° 34, de 1994 (n° 2.5~5/92, na 

Casa de origem), que dispõe s-obre o exercício da profissão de De
senhista. Aprovado. À sanção. 

Projeto de Resolução n° 52, de 1994, que autoriza o Gover
no do Estado de Goiás a elevar o limite fixado no art. 4°, II. daRe
solução 11, de 1994. e a emitir, mediante.ofcrtas públicas, Letras 
Financeiras do TeSO\.ir.o do Estado de G . .>i~ - LFfGO, destinadas 
ao giro de_sua dívida m.oPiliáriã vencível no 1° semestre de 1994. 
Aprovado, após parecer de plenário favorável, nos tcnnos do Pro
jeto de Resolução no 52194. À ComissãO Diretora para a redação 
final. 

, Redação final <l_o P.rojeto de Resolução n° 52!94. Aprova-
da. A promulgação. ,_ . 

Projeto de Lei da Câmara n° 106, de 199_3 _ _(_n° __ 2.689f92, na 
Casa de origem), que altera dispositivos do Código, de Processo_ 
Civil, relativos à liquidação de senlença. Aprovado. A sanção. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral -------- 23,53 URV 

Tiragem: 1.200 exemplares 

_ .. ProJeto de Lei da _Câmara n° 4, de 1994 (n° 1.026/91, ·na 
Casa de origem), que regulamenta o ·disposto no parágrafo 2° do 
art. 176 da Constituição Federal e altera dispositivos do Decretow 
Lei n" 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Cóiligo de Mineração, 
adaptando-o às normas constitucionais vigentes. Aprovado. À 
sançãó. 

Projeto de Lei da Câmara n° 12, de 1994 (íi0 3.174/92, na 
Casa de origem), que detennina que o modelo de fardamento esco
lar_adotado nas -~oia_s públicas e privadas não possa ser alterado 
anies de traD.scorridos_ cinco -anos. Yota_ção adiada para o dia 9-
6-94, nos tennos do Requerimento n° 422194, subscrito pelo Senaw 
dor Esperidião Amin, lido e aprovado nesta oportunidade. 

Projeto de Lei da Câmara n° 44, de 1994 (n" 534/91, na 
CiSa ae __ origem), que concede passe livre ãs pessoas portadoras d.C 
defiCiência no sistema de transporte coletivo inteiestildual. Apro
vado. À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n° 146, de 1992, de autoria da Sew 
nadora JUnia Marise, que dispõe sobre a ·inClUSão do_ Vale do Je-: 
qúití.hhonha do Estado de Minas Gerais na área de atuação da Suw 
perintendência' ·do Desenvolvimento· do Nordeste - SUDENE: 
APrOvàêló, ·com· emendas. À Comissão Diretóra para a tedação fmal.. 

Projeto de Lei da Câmara n" 195, de 1993 (n" 2.317/91, na 
~sa de origem), que denomina 1Rodovia Avelino Piacentini" o 
treCho da·ROdóvia BR-i.SS entre_o&_-MúhiêlpiõS de Campo Mourão 
e·Peabiru, no Estado do Paraná. AprovadO. À sanção. 

Projeto de Decreto Legislativon°42, de 1993 (n°247/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe renOVa a·cOrícessão 
outorgada'ã Rádio Alvorada do. Sertão Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda m~dia na ddade de São João do 
Piauí, Estado _do Piauí. Aprovado. A Comissão Diretora para are· 
dação fmal. 

Redaç_ão fmal do Projeto de Decreto Legislativo n° 42/94. 
Aprovada. A promulgação. 

Projeto de Decreto _Legislatjvo n° 43, de 1993 (n° 249/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
QYtori;ada à Televisão Vcrdes .. Mares Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade do Re-
cife, Estado deFCinambuco. _ 

-- Aprovado. À C()missão Diretora para a redaÇ.ão "fmal. 
Redaç_ão fmaf do ProjetÕ de DOCreto LegiSlativo n° 43/93. 

Aprovada. A promulgação. 
Projeto de Decreto Legislativo n° 44. de 1993 (n° 250/93, na 

Câmara dos Deputados), que'aprova o ato que renova a pertnissão 
da Rádio Independente Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora cm freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorUm. 
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Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253193, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a c~ccssão 
outorgada _à Rádio Capinzal Ltda., para explorar serviço de radio
difusão ~onera em onda m~dia-n-a cídad'é- de Çapinzai.- Estado de 
Sãnta Catarina. Votação adiada pOr falta de qUorum. 

Projeto de Decreto Legislativon<'A6, de 1993(n°248/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda._, _para explorãr serviço de ra
diodifusão sõriora eri:i fréqdê.Dcia: modulada na cidade de Araras, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 
' Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
dà Rádio Jornal do Brasil Ltda., para expl~-~- se!YiÇO de radiodi
fUsão sonora em freqUência modulada na cidade do Rio de Janeiro, 
EStado do Rio de Janeiro. _Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de DecretoLegislativo n• 49, de 1993 (n° 273/93, na 
Câmara dos Deputados), que" aprovã. o ato que renova a permi~são 
da Rádio Litoral Ltda., para explorar serviço de radiodifusão ~o
ra em freqüência modulada na cidade de Osório, Estãdo do Rio 
Grande do Sul. Votação S.diada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo nco 52; de _1_993· (n° 2-~93, na 
Câmara dos Depntados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Grande Lago Ltda., para explora_r serviço dera
diodifusão sonora em onda mêdía na cidade de Santa Helena, Es
tado do Paraná. Votação adiada por falta de quoru~. _ 

Projeto de_DecreJo Legislativo p0 55, de 1_993_(0~_267/93, na 
Câmara dos DepUtadoS), que aprova o alo que rénoVa a concessão 
outorgada ã Paquetá Empreendimentos Ltda., para explOrar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí. Votação adiitda por falta de quol-um. 

Projeto de Decreto Legislativo ~o ,1_, d~ 1994~(ri0 308!93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida ã Rádio Olltura de Timbó Ltda., para explofar serviço--de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de TiiD.bó, Estado 
de Santa Catarina. Votação adíãda por falta de quoi-Um. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concesSão 
outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidad_e de -Santarém, 
Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 

Proje-to de Decreto Legislativon° 10, de 1994 (n°297/93. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissãO ã 
Fundação Pe. Urbano Thiesen, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins eXclusivamente 
educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. Votação adiada por falta de quorum. -

Projeto de Decreto Legislativo 0° 11, de 1994 (n° 265/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ã S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço· dera
diodifusão sonora em frcqüência inOduiadà na cidade de Fortaleza, 
Estado dv Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1994 (0° 319/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Sorocab~. 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na 
Câmara dos Deputados), qrie aprova o' ãto que reD.Ova a concesSão 
outorgada ã Rádio Araguaia Ltda, para explorar serviço de radio
difusão sonora cm onda média na cidade de Araguaína, Estado do 
TocantfuS. VotaçãO-adiada por falta de quorum. 

ProjetO de Decreto Legislativo no 19, de 1994 (n°254/93, na 
Cãrrta:ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a cuncessão 

outorgada à TV Tocantins Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) n_:i Cidade de Anã polis, Estado 
~e Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativon°24,de 1994 (n° 328/93,na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, para executar 
serviço de radiodifuSão sonora em freqüêilcia inodulada, cOm fms 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre_. Estado de 
Minas Gerais. Votação adiadapodalta de quorum. 

_Projeto de Decreto Legislativo n• 5\l, de 1993 (n• 3!6/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão 
aO S-isiema RB de Comunicação Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em fteqüência modulada na cidade de numbia
ra, EStado de Goiás. Retirado da pauta, paia reexame di Comissão 
de Educação, após parecer de plenário favorável. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 23. de 1994 (n• 327/93, na 
~dos -~putados). que aprova o ato que renova a conces_são 
outorgada à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda., para_ explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda mêdía na cidade de Bote~ 
lhos, Estado de Minas Gerais. Retirado da- pauta.. 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de I 994 (n• 2.246/91, na 
Casa de origem), que regulamenta o art. 236_da Çonstituição Fede
ral. dispondo sobre serviços notariais e de registro. Votação adia
da nos termos do art. 375, Vlli, do Regimento Interno. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da_ Câmara n° 62, 
de 1990 (n° 3.516/89, na Casa de origem), que define crime orga
nizado e dispõe sobre meios especiais de investigaçãO e proVa noS 
inquéritos e processos que sobre ele versem. Votação adiada nos 
termos do art. 375, Vill, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991- COmplementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor. que regulamenta o pa
rágrafo 3° do art. 192 dà Constituição Federal, que dispõe sobre a 
cobrança de juros reãis máximos. e âá. outras providências. Vota
ção adiada nos termos do art. 375, Vlll. do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 88, de 1994 (n• 2.398/92, na 
Casa de origem). que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Or
dem -dos Advogados do BraSil. Apreciação sobrestada em virtu
de da votação do Requerimento n• 423/94, de adiamento da dis
cussã"o para 15 de junho próximo. ficar adíada nos termos c;to ait. 
375, VIII, do Regimento Interno. - -

2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
_ SENADOR EDUARDO SUPUCY- Apreensão frente â ai

resto de navios do LLoyd Brasileiro em Londres. Medida Provisó
ria n° 504. para sanar o problema energético do Estado de Rondô
nia. A questão dos sem-terra no Município de Caçador-Se 

SENADOR JOÃO ROCHA- Defesa do SiStem;ÚnÍco de 
Saúde~SUS como principal instrumento para reverter-se o estado 
de calamidade em que s_e encqq~ a Saúde_ Pública no Brasil. 

. ··- SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Necessidade da bus

ca do .equilíbx?-o_ fm.ance~O do Estado. :qxp_an,são _na taxa.do_f:Todl,I.:-_ 
to Interno Brut~ Brasil~iro em.l993. _ . 

SEl)lADOR MARCIO LACERDA - Descoso do Governo 
com o Sistema.: viá.I:io brasileiro. Apelo para liberação de recursos 
para a recuperação das rodovias de Mato Grosso. 

2.3.2 - Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária ã realizar-se hoje, às 

18 horas e 30 minutos, com Ordeni do Dia que designa. 
.. 2.4-ENCERRAMENTO 

3-ATADA56"SESSÃO, EM 8 DE JUNHO DE 1994 
3.1 - ABER TlJRA . . . . . . 

3.2- EXPEDIENTE 
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3.2.1- Leitura de Proposta de Emenda à Co-nstituição 
N" I, de 1994, c!e .autoria do Senador Pedro Simon, que 

acrescenta após o artigo 142 do atual texto constitucional um novo 
artigo? renumerando-se os seguintes. 

3.2.2-Requerimentos 
N° 424/94, de autoria do Senador Albano Franco, soliéitan

do que sejam considerados como licença autorizada os dias 2, 6, 
13, 16, 23, 26, 27,30 e 31 d,.maioúltimo, bem como os dias J•, 6 
e 7 do corrente mês. Aprovado. 

N" 425/94, de autoria do Senador Levy Dias, soliCitando 
que sejam considerados como licença autorizada os dias 2, 6, -9. 
11, 13, 20, 23, 27 e 30 de maio de 1994. Aprovado. 

N" 426/94, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 
239/93, que dispõe sobre o Registro Público de Empres\is Mercan
tis e Atividades Afms e dá outras providências. 

N° 427/9-4, de urgência para o Projeto de Decreto Legislati
vo n• 43, de 1994 c,.• 406/94, na Câmara dos Deputados), que 
apr<?Va o ato que outorga permissão à Rádio Panorama de Catolé 
do Rocha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão em freqUên
cia modulada na cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba. 

3.2.3 -Oficio 
Da Liderança do PP na Câmara dos Deputados, de substi

tuição de membro na Con:iissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização. 

3.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n• 62, de 1994, do Senador Mauro Benevi

des, solicitando, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do ar
tigO ''Retrocesso, não", do Deputado Osório Adri<VJ.O Filho, publi
cado no jornal Correio Braziliense, edição de 3 de fevereiro do 
corrente ano. Aprovado. 

Requerimento n° 72,-de 1994, do Senador Nelson Carneiro, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo DNER, uma viagem infe
liz, publicado no Jornal do Brasi~ edição de 6 de fevereiro do 

corrente ano, da lavra da Ministra dos Transportes, Margarida 
Q>imbra do Nascimento! Aprovado. 

·~ · 3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos: n°s 426 e 427/94. lidos no Expediente da 

presente sessão. Aprovados. 
- 3.3.2- Comunicação da Presidência 

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 
18 horas e 42 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

3.A :_ENCERRAMENTO 

4-ATADA 57" SESSÃO, EM 8DEJUNHO DE 1994 
4.1-ABER1URA 
4.2- EXPBDIENfE 
4.2.1- Requerimento 
N° 428/94, de urgência, ao Projeto de Decreto Legislativo 

n° 38, de 1994 (n° 420/94, na Câmara dos Deputados), que disci
plina os atos praticados na vigência das Medidas Provisórias n% 
381, de 6 de dezembro de 1993, 408, de (i de jaoeiro de 1994, 425, 
de 4 de fevereiro de 1994 e 446, de 9 de_março de 1994. 

4.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n• 1.074, de 1993, do Senador Bello Parga, 

solicitando, nos termos regimentais, a transcrição. nos Anais do 
Senado, dos discursos pronunciados pelo Acadêmico Josué Mon
tello e do Jornalista RQberto Marinho, por ocasião <!a posse deste 
último na Academia Brasileira de Letras, publicados no jornal O 
Globo, edição de 20 de outubro de 1993. Aprovado. 
- - - -4.3.1 -Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

N" ~428/94, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado. 
4.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. 
5-ENCERRAMENTO 

. 6- MESA DIRETORA 
7- LÍDERES E VI CE: LÍDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 54 a Sessão, em 8 de junho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 14 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA-
DORES: - . 

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa -
Alfredo Campos- Antonio Mariz- Carlos De'Carli "":'-Carlos Pa
lrocínio -Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho.- .C<:>utinho 
Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereix:a- Di!cet.( CarneirO_- ·Eduar
do Suplicy - EpitáCio Cafeteira - · Esperidião Amin - Francisco 
Rollemberg - Gerson Camata .:. Guilherme Palmeira - Henrique 
Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas 
-Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- Joãp Calmon- João França
João Rocha- Jônice Tristão- Josaphat Marinho- José Eduardo
José Richa- Júnia Mm:ise- Jutahy Magalhães- -Lavoisier Maia
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Luddio-Poitella
Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mauricio 
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Nelson Wedekin -
Ney Maraohão - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Salda
nha Derzi - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão 
- Ronan Tito- Ruy Bacelar. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 54 Srs. SenadOres. Havendo nú-

mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicialnos ~os-sos trabalhos. 

OSr.J • Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido O ~guinte 

EXPEDIENTE 
. OFÍCIOS 

DO SR. t• SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encam{nhando à revisão do Senado autógrajõ;-dos se8uin· 
tes pro fotos: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 89 DE l994 
· (N" 3.712/93, na Casa de origem) 

(De inid3.tiVã"ao Presidente da República) 

Transforma o Conselho Administrativo de De
fesa E;.conôniiCa- CADE em Autarquia, dispõe sobre 
a prevenção e a repressão às infrações contra 9. or
dem econômica e dá outras providências. 
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1ÍI'ULOI 

Das Disposições Gerais 

CAPÍTULO! 

Da Finalidade 
Art. 1° Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às in

frações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames consti
tucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência. função so
cial da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso 
do poder econõmico. -

Parágrafo único. A coletividade_é a titular dos bens-juridi
cos protegidos p:>r esta lei. 

CAPÍTULOIT 

Da Territorialidade 
Art. 2° Aplica-se esta lei,_ sem prejuízo de convenções e tra

tados de que seja signatário o Brãsil, às prátiCãS COmetidas no todo 
ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou pos-
sam produzir efeitos. - - - -

Parágrafo único:- Reputa-se situada no território nacional a 
empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil Itliaf:-ãgência~ 
sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante. 

1ÍI'ULOIT 

Do Coriselho Administrativo de Defesa 
Ecooômica- CADE 

CAPÍTULO! 

Da Autarquia 
Art. 3° O Conselho Administrativo de Defesã Econômica -

CADE, órgão ju<llcante com jurisdição em todo o território nacio
nal, criado pela Lei n• 4.137, de 10 de setembro de 1962, passa a 
se constituir em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Jus
tiça, com sede e foro no Distrito Federal, e atribuições -]?revistas 
nesta lei. 

CAPÍTULOIT 

Da Composição do ConselhO 
Art. 4• O Plenário do CADE ê composto por um Presidente 

e seis Conselheiros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta 
e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber juridi
co ou econômico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da 
Rep6blica, depois de aprovados pelo Senado Federal. 

§ 1 o O mandato do Presidente e dos Consellieiros é de 2 
(dois) anos, pennitida uma recondução. 

§ 2° Os cargos de Presidente e de Conselheiro são de dedi
caçã~ ex~lusiva., não se admitindo qualquer acumulação, salvo as 
constituciOnalmente permitidas. 

§ 3° No caso de renllncia, morte ou perda de mandato do 
Pre.si~ente do CADE. assumirá o Conselheiro mais antigo ou o 
maiS xdoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de suas 
atribuições. 

§ 4° No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de 
Conselheiro, proceder-se-á a nova nomeação, para conlpletar o 
mandato do substituído. 

Art. 5° A perda de mandato do Presidente ou dos Conselhei
ros do CADE s6 poderá ocorrer em virtude de decisãO dO Senado 
Federal, por provocação do Presidente da República, ou em razão 
de condenação penal irrecon:ível por crime doloso, ou de processo 
disciplinar de conformidade com o que prevê a Lei o• 8.112;·aen · 
de dezembro de 1990 e a Lei o• 8.429, de 2 de junho de 1992 e 
por infringêocia de quaisquer das vedações previstas no arco•. ' - . 

Parágrafo único. Também perderá o mandato, automatica-

mente, o membro do _CADE que faltar a 3 (três) reuniões- Ordiná
rias consecutivas. ou 20 (vinte) inttircaladas, ressalvados os afasta
mentos temporários autorizados pelo Colegiado. 

Art. 6° Ao Presidente e aos Conselheiros é vedadO: 
. I- receber, a qualquer título, e sob qualquer pretexto. hono

rários, percentagens e custas; 
II-exercer profissãO liberal; - -
m-participai, na forma de "controlador, diretor, administra

dor, gerente, preposto ou mandatário, de sociedade civil, comercial 
ou empresas de qualquer espécie; 

IV- emitir parecer sobre matéria de sua especialização, ain
da que em tese, ou funcionar corno consultor de qualquer tipo de 
empresa; 

V- manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião 
sobre processo pendente de jllgamento, ou juízo depreciativo so
bre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a 
critica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério: 

VI- exercer atividade político-partidária. 

CAPÍTULOID 

Da Competência do Plenário do CADE 
Art. 7• Compete ao Plenário do CADE: 
I- zelar pela_observância desta lei e seu Regulamento e do 

Regimento Interno do Conselho; 
II- decidir sobre a existência de infração à ordem económi

ca e aplicar as penalidades previstas em lei; 
.- __ !II- decidir os processos instaurados pela Secretaria de Di

reito Económico do Ministério da Justiça; 
IV- decidir os recursos de oficio do Secretário da SDE; 
V- ordenar providências que conduzam à cessação de in

fração à ordem económica, dentro do prazo que determinar; 
VI- aprovar os termos do compromisso de cessação de prá

tica e do compromisso de desempenho, bem como determinar à 
SDE que fiscalize seu cumprimento; 

VII_- apreci~ em grau de recurso as medidas preventivas 
adotadas pela SDE ou pelo Conselheiro-Relator; 

vm- intimar os interessados de suas decisões; --- --
. - . IX- requisitar informações de quaisquer pessoas, Órgãos. 
autondades e entidades públicas ou privadas, respeitando e man
tendo o sigilo legal quando for o caso, bem corno determinar as di
ligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas funções; 

X - requisitar dos órgãos do Poder Executivo Federal e so
licitar das autoridades dos Estados, Municípios. Distrito Federal e 
Territórios as medidas necessárias ao cumprimento desta lei; 

-XI - contratar a realização de exames. vistorias e estudos, 
aprovando, em cada caso, os respectivos honorários profissionais e 
demais despesas de processo, que deverão s_er pagas pela empresa, 
se vier a ser punida nOs termos desta lei~ 

XII - apreciar os atos ou condutas, sob qualquer forma ma
nifestados, sujeitos à aprovação nos termos do art. 54, fixando 
compromisso de desempenho, quando for o caso; 

Xill- requerer ao Poder Judiciário ã. execução de suas ded.
sões, nos termos desta lei~ 

XIV - requisitar serviços e pessoaf"de qUaisquer-órgãoS e · 
_ entida<Jes do Poder Público Federal; 

XV- determinar à Procuradoria do CADE a adoção de pro-
vidências administratiVas e judicíais~ · - _ 

XVI- firmar contratos e convênios com órgãos ou entida
des nacionais e -~bmeter, -~exiamente, ao Ministro de Estado da 
Jus?ça os qul? ~v~ ser celebrados com ~gãD.ismos estrangeiros 
ou mtemaci<nrus; 

XVII·- responder a consultas sobre matéria de sua compe-
tênchi; · · 
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xvm - instruir o público sobre _as_ formãs d.ç i..n!tação da _or
dem econôm.ica; 

XIX - elaborar e aprovar seu regimento interno dispondo 
sobre seu funcionamento, forma das deliberações e a organização 
dos seus serviços internos; _ _ _ -

XX -propor a estrutura do quadro de pessoal da Autarquia, 
observado o disposto no inciso II do art. _37 da Constituição Fede
ral; 

XXI -elaborar-proposta orçamentária noS termos dest.á.lei. 

CAPÍTULON 

Da COrilpetência dó Presidente do CADE 
Art. 8° Compete ao Presidente do CADE: 
I- representar legalmente a Autarquia, em ji.iízo e fora dele; 
n- presidir, com direito a vOto, inclUsive o de qualidã.de, as 

reuniões do Plenário; 
III - distribuir os proúSSos,-por sorte lo:- nrui reU.iUões do 

Plenário; 
IV - convocar as sess®s e determinar a organização dares

pectiva pauta; 
V- cumprir e fazer cumprir as decisões_® CAOE; __ 
VI - determinar à Procuradoria as providências- judiciais 

para execuçãO das decisões e julgados da Autarquia; 
VII -- assinar os compromissos de cessação de infração da 

ordem econômica e os compromissos de desempenho; 
Vffi - submeter à aproyação do Plenário a propoSta orça

mentária, e a lotáÇãOideal do pessoal que prestará serviço à" C:mtida
de; 

IX- orientar, coordenar e supervisionar as atividades_ admi
nistrativas da entidade. 

V- emitir parecer nos provesses de competência do CADE; 
VI- zelar pelo cumpiimenro ·ae-siã lei; 
vn- desincumbir-~ da~_:$,mais: taiefãs que lhe sejam atri

buídas Nlo Regimento Interno. 
Art. 11. O Procurador-Geral será indicado pelo Ministro de 

Estado da Justiça e nomeado pelo Presidente da República, dentre 
brasileiros de ilibada reputação e notório conhecimento juridicó, 
depois de aprovado pelo Se"Iiado Federal. - - - - - - -- - . 

§ 1 o O Procurador -Gefãl participará das reuoiõ_e_s do ÇADE, 
sem direito a voto. 

§ 2° Aplicam-se ao Procurador-Geral as mesmas nonnas de 
tempo de mandato, recondução. impedimentos, perda de mandato 
e substituição aplicáveis aos Conse_lheiros do CADE. 

rtruLom· 
Do MinistériO PUblico -Federal perante o CADE 

Art. 12. O Procurador-Geral da República, ouvido o Conse
lho Superior, designará niembro do Ministério Público federal 
E_ara, nesta qualidade, oficial nos proce-ssOs sujeitos à apreciação 
doCADE. 

Parágx:afQ liffico. O CADE poderá requerer ao Ministério 
Público Federal que promova a execução de seus julgados ou do 
compromisso de•cessação, bem como a adoção de medidas judi
ciais, no exercício da atribuição estabelecida pela alínea b do inci
so XV do art. 6° da Lei Complementar n° 75, de ;20 de maio de 
1993. 

TÍTULO IV 

Da Secretaria de Direito Econômico 

Art. 13. A secretaria de DirCitb Econômico do Ministério 
CAPÍTULO V 

Da COiD.petência dos Conselheiros do CADE 
Art. 9° Compete aos Conselheiros do_ C~ I;._ 

-- da Justiça- SDE. com a esuutura que lhe confere a lei, será dirigi
da por um Secretário, iridicado pelo l'vfinistro de Estado da Justiça, 
dentre brasileiros de notório saber.ju_rídlco ou econônúco e' ilibada 
reputação, nOnleado pelo Presidente da República. · I - emitir votO nos processos e questões subroeti4as ao Ple

nário; 

TI - proferir despachos e lavrar as decisões nos processos 
em que forem relatores; 

m- submeter ao Plenário a requisiÇão de informações e do
cumentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades 
públicas ou privadas, a serem mantidas sob sigilo legal, quando for 
o caso; bem como determinar as diligências que se fizerem ·neces-· 
sárias ao exercício das suas funÇões: 

IV - adotar medidas preventivas fiXando o Valor da multa 
diária pelo seu descumprimento; 

V - desincumbir-se das demais tarefas gue 1;tieS forem co
metidas pelo regimento. 

CAPÍTULO VI 

Da Procuradoria do CADE 
Art. 1 O. Junto ao CADE funcionará uma Pfócuradoria, com 

as seguintes atribuições:_ . - - -- ------- ---- -

I- prestar assessoria juridica à Autarquja e ~fendê-I~ em 
juízo; 

TI - promover ~ execução j~dici~l daS decisões e julgados 
da Autarquia; 

m - requer, com autori~ção do Plenário, medidas jUdiciais 
visando à cessação de infraçõeS _da ordem econômica; 

IV - promover acordos judiCiais nos prOcesSos relativos _a 
infrações contra a ordem econômica, mediante autoriZação do Ple
nário do CADE, e ouvido o representante do Ministério Póblico 
Federal; 

Art. 14. Compete à SDE: 
I- selar pelo cumpril:nento desta lei, monitorando e acom

pan))_ando ~s práticaS de mercado; 
---- _ .ll- acompanhar, permaneniemetlte, as atividades c práticas 

COII)et;ci;tis de pessoas físicas ou jurídicas que detiverem JX>sição 
dominante em mercado relevante de bens ou serviços. para preve
nir infrações d_~C?Idem ec_onõmica, podendo, para tanto, requisitar 
as informações e dOcumentos necessãrlos, mantendo o sigilo legal, 
quando for o caso; 

Til- proceder, em face de indícios -de infração da ordem 
e_conômica, a averiguações preliminares para instauração de pro
cesso administrativo; 

IV -decidir pela insubsistência dos indícios. arquivando os 
autos das av,eriguações !'!eliminares; 

V - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, 
autori_d?~!!__e ep.tidades públicas ou pr!vadas, mantendo o sigilo le
gal CJUando for o Caso? bem como dettimiinar aS diligên~ia(qu? _se 
fizerem necessárias ao-exercício das suas funções; 

VI - instaurar processo administrativo ·paT-a alJUraÇão e re
preSsão de irifrações da ordem econômica; 

Vll ·_ rec'orrer de ofício ao CAúB, quando decidir pelo ar
quivamento das averiguações preliminares ou do processo admi
nistrativo; -

_ VOJ- re_m_eter ao CADE, para julgamento. os processos que 
instaurar, quando entender configurada fufração da ordem econô
mica; 

lX-celebrar, nas Condições que cstã.belecer, compromisso 
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de cessação, submetendo-o ao CADE, e fiscalizar o seu cumpri-
mento~ ·- ----·" - -- ~- -~-

X- sugerir ao CA.úE condições para a celebração de com-
promisso de desempenho, e fiscali?.ar o seu cumprimento; · 

XI - adotar medidas prevc.:.:tivas ·que conduzam ã cessação 
de prática que constitua infração da ordem económica, fixando 
prazo para seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplica-
da. no caso de descumprimento; ______ _ 

Xll - receber e instruir os processos a serem julgados pelo 
CADE, inclusive consultas, e fiscalizar o cumpri"nieiitó das decisõ-
esdoCADE; · · -- ----

Xill- orientar os órgãos ·da administração Pública quando à 
adoção de medidas necessárias ao cumprimento desta le'i; 

§ 3° A par~ela de mercado referida no parágrafo_ap.~rior é 
preSiiD.iida como sendo da ordem de 30%.(trinta Por centO}. 

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida 
em--(J_ritú:onfigurem hipótese prevista no art. :2,9 e seus inciso~. ca-
racterizam infração da ordem econôrnic~: _ _ __ 

I- fixar oii prãiicar, em acordo com concorrente, sob qual
quer forma, preços e condições de venda de bens ~u_ de prestação 
de serviços~ -- - - - -- ---

II- obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uni-
forme ou concertada entre concorr~ntes; _ 

m- dividir os mercados de serviÇOs ou pi6dut6S;-aCabados 
ou semi-acabados, Ou "ã.S fontes de abastecin:ientos _de matérias-pri-
mas ou produtos intermediários; · -· .. · ·· · 

XIV- desenvolver estudos e pesquisas objetiVando orientar 
a política de prevenção de infrações da ordem econômica; 

N -limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mer
cado; 

'v - criar dificulda~es à constituiçl{O, ao funciollaffienio ou 
ao desenvolvimeJ1tO de -empresa c_oncorrente ou de fomeceQç:>r. ad-

XV -instruir o puôlico sobre as diversas formas de infração 
da ordem econômk:a, e os modos cre··sua prevenção e=repressão; 

XVI- exercer outras atribuições previstas em lCi. · -

TÍTULO V 

Das Infraçõci; da Ordem EConômica 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
Art. 15. Esta lei aplica-se às pessoas físicas ou jUríd~cas de 

direito público ou privado, bem como a quaisquer associaçc3es de 
entidades ou pessoas; constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente, com ou sem personalidade juridica, mesmo que 
exerçam atividade sob regime de monopólio legal. 

Art. 16. As diversas formas de infração da ordem econômi
ça implicam a responsabilidade da empresa e a responsabilidade 
ndividual de seus dirigentes ou administradores, solidariamente. 

Art. 17. Serão solidariamente responsáveis as empresãs ou 
entidades integrantes de grupo económico, de fato ou· de direito, 
que praticarem infração da ordem económica. 

' ... ~. 18. A personalidade jurídica do responsável por infra
ção da ordem económica poderá ser desconsiderada quando hou
ver da parte deste abuso. de direito, excesso de poder, infraÇão da 
lei. fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. 
A desconsideração também será: efetivada quando houver falência, 
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pcssÇ)ajurí-
dica provocados por má-administração. -- - -

Art. 19. A repressão das infrações âa ordem econôni.ic-a_não 
exclui a punição de outros ilícitos previstos em lei. 

CAPÍTULO II 

Das Infraçõcs 
Art. 20. Constituem fufraÇ3o dá ordCm ecollôiniC'a: indCJ;én

dentemente da culpa, os atos sob qualquer forma- manifeStadOs, 
que tenham por objeto ou possam produzir os seguintCs efeitos, 
ainda que não sejam alcançados: --

1 - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa; · · -- " 

ll- dominar mercado relevante de bens ou serviços; 
rn- aumentar arbitrariamente os lucros; 
N- exercer de forma abusiva posição dominante. 
§ 1° A conquista de merCâdO reSUltante_~~ proc~_sso nat~;al

fundado na maior eficiêirciã. de ·agente económico ctp. r~lação a 
seus competidores não caracteriza o--illcítO pr-eVisto no lnclso II. -

§ 2° Ocorre posiçâ6 · dom.inarlte-quando uÍlia Cffij)reSa- ou 
grupo de empresas controla parcela substancíal de mercado r~Ie
vante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador 
de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa. 

quirente- ou fmanciadoi de bens_ ou ~rViçÓs: _ , 
---- vr~- iinpedir 0- acesso dé concorrente às fontes. de-insunio, 

matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos ca-
nais de distribuição; - · 

vn- exigir ou conceder exclusividade para divulgação de 
publicidade nos meios de comunicação de massa; 

VIII - combinar previamente preços ou ajust?I_'_ y~tag,~ns 
na concorrência pública ou administrativa; 

IX- utilizar meios enganosos para provocar a oscilação _de 
preços de terceiros; 

X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo 
acnrdos para lirr.itar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para 
dificultar: investimentos destinados. à produção de bens ou serviços 
ou à sua _distribuição; 

XI- impor, no co-mércio de bens ou serviços. a distribuido
res, varejistas e representantes, preços de revenda, descontos, con· 
dições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem 
de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relati
vos a nçgócios destes com terceiros; 

XII - discriminar adquirentes ou fomecedoTes de bens ou 
serviços por meio de fixação diferenciada Pfeços, ou de condições 
operacionais de venda ou prestação de serviços; 

- XIII recusar a venda de bens ou prestação de serviços. den
tro das condições de pagamento normais aos usos e costumes co
merciais; · 

XIV - dificultar ou rompCr a- continuidade ou desenvolvi
mentO de relações comerciãiS de prazo indeternúnadO em razão de 
recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condjções co-
merciais injustificáveis ou_anticohcoiT-eridaís; ' · · · · ·' 

XV - destruir, iriUtilizar ou açambarcar matérias-primas, 
__ produtos intermediários ou acaó<idOs, assim Como destruir, inütili

zar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi
los, distribuí-los ou transportá-los; 

XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de 
propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; 

xvn- abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou 
plantações, ~emjust~ ~~_!]~~ cOinprovada; 

XVIII -- vender ínjustificadamentc mercadoria abaix_o do 
preço de cus!o: 

XIX- imJXJrtar quaisquer bens abaixo do custo no país ex
pm_!ador •. que- não seja-signatário do COOii;o Antidumping e Sub
sídios do CA TI; 

XX- interromper ou reduzir em grande escala a produção, 
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sem jUsta caüSa cOmprovada: 
XXI- cessar parcial ou totafmente as ativida-des da em_pfesa 

sem justa Causa coinprovada; 
xxn - reter bens de produção ou de consumo, exceto para 

garantir a cobertura dos cu_s_tos de produção; 
XXIII- subordinar a venda ·ae-um bem à aquisição de outro 

ou à utilização de um_serviço, ou subordinar_ a prestação de um 
serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; _ _ 

XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa 
causa o preço de bem ou serviço. 

Parágrafo úniCo. Na caracterização da imposição de preços 
excessivos_ ou do ·ª'Qtnento injUStificado_ de p_re.ç~s, ~é:ITI: de outras 
circunstâncias econônücas e mercadológicas ~levantes, conside
rar-se-á: 

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elévação, não jus
tificados pelo comportamento do custo dos respectivos insumos, 
ou pela introdução de melhorias de qualidade: 

II - o preço de produto anteriormente produzido, 
quando se tratar de sucedâneo resultan~e de alterações não 
substanciais; 

III - o prCÇo de produtos e serviços siriúlares, ou s1,1a evolu
ção, em mercados competitivos co_mparáveis; 

IV - a existência· de ajUste ·au acordo .• sob qualquer forma, 
que resulte em majoração do preço de bem ou serviço ou dos res
pectivos custos. _ , _o-_ _ _ 

Art. 22. A Secretaria de Politica Econõm.ica do ívrmistério 
da Fazenda - SPE, quando verificar a exiSfêiicía- de indícios da 
ocorrência de infração prevista nos incisos UI e IV do art. 20. me
diante aumento injustificado de preços _ou imposição de preços ex
cessivos, convocará os responsáveis para, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis. justilicareril a respectiva C_Oiiduta. 

Parágrafo único. Não justificado o aumento, ou o preço pr8.-
ticado, presumir-se-á abusiva a conduta, devenaO ·a-SPE represen
tar fundamentadamente à SDE. que determinará a instauração de 
processo administrativo. 

CAPÍTIJLO III 

Das Penas 

Art. 23. A piátiCã--de infração da ordem econômica sujeita 
os responsáveis às seguintes penas: 

I - no caso de empresa, multa de 1 a 30 por cento do valor 
do faturamento bruto no seu último exercicio. excluídos os impos
l<.lS. a qual nunca será inferi_or à vantagem aufeJi~a. quando quanti
ficável; 

TI- no caso de.adm.iJi_istrador. direta ou indiretamente res
ponsável pela infração cometidá ~empresa~ mUita de 10 a 50 por 
cento do_valordaquela aplicável à empresa, de responsabilidade de 
pc.<>soal c exclusiva do administrador. 

Parágrafo único~ Em caso de rei.n.ddQucia, as multas comi
nadas serão aplicadas em dobro. 

Art. 24. _Sem prejuízo das penas cominadas_ no artigo ante
rior. quando assim o exigir a gravidade dos fatos oti o interesse pd
blico geral. poderão ser impostos as seguintes penas, isolada ou 
cumulativamente: 

I- a publicaç-ão. em meia página e às expensas do infrator, 
cm jornal indicado na decis~.o. de ex trato da decisão condenatória, 
JX)T 2 (d(,is) dias seguidos. de 1 (uma) a 3 (irês) semanas c:oiJ.Secu
tivas; 

TI - a proibiç-ão de contratar com io_stituições finanCeiras 
ofiCíiiS-C partiéipàT de licitação tendo por objCto aquisições, alie
nações. realização de obra-; e serviços, concessão de serviços pd
blicc ,junto ã Administraç-ão Pública Federal,_ Estadua~, Municipal 

e do Distrito Federal. bem como entidades da administração indi
reta, por prazo não inferior a cinco anos; 

ID-a inscrição do infrator no Cadastro Nacional de Defesa 
do Consumidor; 

IV- a recomendação aos órgãos públicos c_ompetentes para 
que: 

a) seja concedida licença compulsória de patentes de titula
ridade do infrator; 

b) não seja concedido ao infratOr parcelamento de tributos 
federais por ele devidos ou para que sejam cancelados, no todo ou. 
em parte. incentivos fiscais ou subsídio públicos; 

V- a cisão de sociedade, transferência de controle societá
rio, venda de ativos, cessão parcial de atividade, ou qualquer outro 
ato ou providência necessáriOs para a eliminaçã.o dos efeitos noci
vos à ordem econômica; 

Art. 25. Pela continuidade de atos ou situações que _confi.gu-
rem infração da ordem econômica, após decisão do Plenário çlo 
CADE determinando sua cessação, ou pelo descumprimento de 
medida preventiva ou compromisso de cessação previstos nesta 
lei, o responsável fica sujeito .. à ·roulta diária de valor nã.o inferior a 
5.000 _(cinco mil) Unidades Fiscais de Re(erência - UFIR, ou paR 
drão superveniente, podendo ser aumentada em até vinte vezes se 
assim o recomendar sua situação ecohômica e a gravidade da in
fração. 

-Art. 26. A recusa, omissão, enganOsidade, ou retardamento 
injustificado de informação ou documentos solicitados pelo 
CADE, SDE. SPE, ou qualquer entidade pública aluando na apli
ca_ção de$ta _lei, constitui infração punível com multa diária de 
5.000 UFIR, podendo ser aumentada_ em até vinte vezes se neces
sário para garantir sua eficácia em razão da situação econôm:ica do 
infrator. -

Art. 27. Na aplicação das penas estabelecidas nesta lei serão 
levados em consideração: 

I- a gravidade da infração; 
rr- a boa-fé do infrator; 
m - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 
IV - a consumação ou não da infraç ão; 
V -o grau de _lesão, ou perigo de-lesão, à livre ccncorrên

cia, à economia nacional, aos consumidores, ou a terceiros; 

do; 
VI- os efeitos económicos negativos -produzidos no merca-

VIl- a situação económica do infrator; 
VIli- a reincidência .. 

CAPÍTIJLO IV 

Da Pre.;crição 

Art. 28. Prescrevem em cinco anos a-S infrações da ordem 
económica. contados da data da prática do ilícito ou, no caso de in
fração. permanente ou continuada, do dia em que tiver cesSado. 

§ 1 o Interrompe a prescrição qualquer ato administrativo ou 
judicial que tenha por objeto à apuração de infração contra a orw 
dem _econélmica. _ 

§ 2° Suspende-se a prescrição durante a Vigência do com
promisso de cessação ou de desempenho. 

CAPÍTIJLOV 

Do Direito de Ação 

__ M-·- 29. Qs prCjudiCados, por si ou pelos legitimados do art. 
82 da Lei n° 8.078, de 11 de sCtembro de 1990, poderão ingressar 
em julio para. eríl defesa de seus intereSses individuais_ OQ indivi
duais_ homogêneos, obter à cessação de práticas que c_onstitU.am inR 
fração da ordem econôm.ica, bem como o recebimento de 
indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do 
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processo admiriistraiivO, que não-seiá iruspeiiso eiÍI virtude do ajui-
zamento de ação. . 

TÍrULOVI 

Do Pro~esso Administrativo 

CAPITuLO! 

Das Averiguações Preliminares 
Art. 30~ A SDE promoverá averiguações preliminares- de 

oficio ou à vista de representação escrita e fundamentada de q~al
.quer interessado, das quais não se fará qualquer divulgação, quan
do os indicados de infração· da ordem económica ilão forem sufi
cientes para instauração imediata de processo administrativo. 

§ 1° Nas averiguações preliminares o Secretário·da SDE po
derá adotar quaisquer das providências previstas no art. 35, inclu
sive requerer esclarecimentos do representado. 

§ 2° A representação de Comissão do Congresso Nacional, 
ou de qualquer de suas Casas, independe de averiguações prelimi
nares, instaurando-se desde logo o processo administrativo. 

Art. 31. Concluídas, dentro de 60 (sessenta) dias, as averi
guações preli.m.i.D.ates, o Secretãrio· da SDE determinará a instaura
ção do processo-administrativo ou o seu arquivãineD.tó,- recOrrerido 
de oficio ao CADE neste último caso. __ 

CAPITULO II 

Da Instauração e ~strução do Processo 
Administrativo 

. 1\rt·-32. O processo administrativo será iilstaui-a:do em prazo 
não su~rior a 8 (oitO) dias, contado do conhecimento do fato,-da 
representação, ou do encerramento das averiguações preliminares, 
por despacho fundamentado do Secretário da SDE, que especifica
rá os fatos a serem apurados. 

Art. 33. O representado será notificado para apresentar-de
, fesano prazo de IS (quinze) dias; 

§ 1 o A nOtifiCação i.riiCiai conterá inteiro teor do despacho 
de instauração do processo administrativo e da representação, se 
foro caso. 

§ -?:' A notificação inicial do representado será feita pelo 
correio, com aviso de recebimento em nome próprio, ·ou não tendo 
êxito a notificação postal, por edital publicado no- Diário Oficial 
tla União e em jornal de grande circulação no Estado em qUe resi
da ou tenha sede, contando--se os prazos da juntada do AViso de 

, Recebimento, ou da publicação, conforme O caso. 

§ 3° A intimação dos demais atos processuais será feita me
diante publicação no Diãrio Oficial da União, da qual deverão 
constar o nome do representado e de seu advogado. 

§ 4° O representado poderá acompanhar o processo admi
nistrativo por seu titular e seus diretores ou gerentes, por advogado 
legalmente ~abilitado, assegurando-se-lhes amplo _.acesso ao pro
cesso na SDE e no CADE. . . . _ 

Art. 34. Considerar-se-á revel o representado que, notifica
do, não apresentar defesa no prazo legal, incorrendo em c_onflssão 
quanto à matêria de fato, contra ele correndo os demais prazos, in
dependentemente de notiticação.· Qualquer cjue seja a fase em que 
se encontre o processo, nele poderá o revel, sem direito à repetição 
de qualquer ato já praticado. , . . . 

_ Art. 35. Decorrido o prazo de apresentação de defesa, a 
SDE determinará a realização de diligências e a produção de pro
vas-de interesse da Secretaria, sendo-lhe facultado requisitar do re
presentado, de quaisquer pessoas físicas ou juridicas, órgãos ou 
~tidades publicas, informações. esclarecimentos ou documentos, 

ã serem_ apresentados no prazo de_ 15 (quinze) dias, mantendo-se o 
sigilo legal, quando for o caso. 

- Paxâgrafo único. As diligências e provas determinadas pelo 
Secretário da ~DE, inclusiv~ inquirição de testemunha, serão con
~luidas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por 
Igual periodo em caso de justificada necessidade. 

Art. 36. As autoridades federais, os diretores de autarquias, 
fundação, empresa pública e sociedade de ec-onomia mista federais 
são ?brigados a prestar, sob pena de responsabilidade, toda a assis- · 
tênc1a e colaboração que lhes for solicitada pelo CADE ou SDE 
inclusive elaborando pareceres têcnicos sobre as matérias de_ su~ 
competência. -

Art. 37. O representado apreseritará as provas de seu inte
resse no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias çontado da 
apresentação da defesa, podendo apresentar novos documentos a 
qualquer momento, antes de encerrada a instrução processual. 

Parágrafo únicO. O representado poderã requerer ao Secre ... 
- tário da SDE que designe dia, hora e local para oitiva: de testemu
nhas, em número não superior a três. 

Art. 38. A Secretaria de Política Econômica do Minisi.êrio 
da Fazenda será infoimada por ofício da instauração do processo · 
administrãtivo para; quêiendo, emitir parecer sobre as matérias de 
sua especialização, o qual deverá ser apresentado antes do encerra
mento da instrução processual. 

Art. 39. Concluída a instrução proCessual: "O represeD-tiido 
será notificado para apresentar alegações fmais, no prazo de cinCo 
dias, após o que o Secretário de Direito Econômico, em relatório 
circunstanciado, decidirá pela remessa-dos autos ao CADE para 
julgamento, ou pelo arquivamento. recorrendo de ofício ao CADE 
nesta última hipótese. 

.Art. 40. As averiguaç_~ preliniinaie~,e _o :processo adminis
trativo devem ser conduzidos e c_oncluídos con1 a maior brevidade 
compátiVel com o esclarecimento dos fatos, :riisso se- esmerando o 
Secretário do SOE, e os membros do CADE, assim Como os servi
dores e funcionárioS desses órgãos, sob pena de promoção da res
pectiva responsabilidade. 

Art. -41-:nas deciS&S do Secretário da SDE·não caberá re-
curso ao superior hierárquico. · 

CAPITuLO III 
' -, . - - - - . 

:Do Julgamento do ProceSso Administrativo pelo CADE 
-- Ári. 4i- ReCebido o processo, o Presidente do CADE abríi'iC 

vistas à Procuradoi'ia para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar- -
se, em parecer conclusivo, sobre as questões de fato e de direito, 
disfrlOuindo-se os autos, em seguida. mediante sorteio, para o rela
tor da matéria. 

Art. 43. O. Conselheiro-Relator poderá determinar a realiza
ção de~diligências complementares ou requerer novas informaç-ões, 

·na forma do art._~~5. _bem como facultar à parte a prodUção de no
vas provas, quando entender insuficientes para a formaç-ãO de sua 
convicção os elementos exislentes nos autos. 

Art. 44. A -convite do Presidente, por indicação do Relator, 
qualquer pessoa-poderá apresentar csdarecimento ao CADE. a 
propósito de assuntos que estejam em pauta. 

Art._45,, No ato do julgamento ell) plenário, de _cuja data s_e
rão intimadas as partes com antecedência rrúnima de 5 _(cinco) 
dias, o Proq1r<!dor-Geral e o representado ou seu aç!~ogado terão, 
respectivamente, direito ã palavra por 15 (quinze) ininutos- cada 
um, 

Art. 46. A decisão do CADE. que em qualquer hipótese 
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será fuD.damentada, quando for pela existência de intfa.Ção:da or-
dem econômica., conterá: -

I- especificação dos fatos qúe constituam·a infiiÇãO apura
, da e a indicação das providências a serem tomadas-pé los responsá
veis· pata fazê-la cesSai; · 

li -Prazo deritrO do qual devam ser iniciadits- e concluídas 
as providências referidas no inciso- anterior; · 

m- multa estipulada; 

1Y - n~;ulta diápa em caso de continuidad~ da D;tfração_. 

Parágrafo único. A decisão do CADE será publicada dentro 
de cinco dias no Diário Oficial da União. 

. Art,. 47. Cabe_ â, SDE fiscalizar o cumprimento da decisão e 
a observância de suas condições .. _ 

Art~ 4_8_. D.escU,Illprida a decisão, no todo ou em parte, será o 
fato comunicado ao- Presidente do CADE, que determinará ao Pro
curador-Geral que providencie sua execução judicial. 

Art. 49. As decisões do CAPE serão tomadas por maioria 
absoluta., com a presença núnima de S (cinco) membros. 

Art. 50._ As decis.õ~s _do CAJ)E não __ comportam revisão no 
âmbito do Poder Executivo~ promovend~se, de imediato. sua exe
euçãO e comunicanC:io-se, em seguida, ao Ministério Público, para 
as demais medidas legais cabíveiS no âmbito de suas atnõuições. 
· ' Art. 51. O Regulamento e ~ Regimento Interno do CADE 

disporão de fohnà Complementar sobre o processo adnii.nistrativo. 
CAPÍTULO IV . 

' ' 
Da Medida Preventiva e da Ordem de CesSação 

· Art. 52: Em qualquor fase do processo administrativo pode
·rá,o SeCietáriO da ·SDE ou o Consélheiro-Relator~ por iniciativa 
própria· ou mediante pi'Ovocaçãó dO "PrOcurador-Geral do CADE, 
adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado re-_ 
ceio de que o representado, direta ou i.D.diretamente, caus_e_ou pos
sa causar no mercado les_ão irreparável ou de difícil reparação, ou 
torne inefic-az o" resultado rmal do pr<?CeSSO. 

§ 1° Na medida preventiva,_ o.Secretário da_SDE ou o Con-_ 
selheiro-Relatei deterú:ririirá a inlêdüita cessaçãO da prátiCa e orde
nará, quando materialmente possível, a reversão à situação ante
rior, fixando multa diária nos termo~ ~ó art. 25. 

, _ ~ 2~ D~ decisão 4o Secretário, da SDE ou do_ Conselhçiro
Relator do CADE que adotar medida preventiva caberá recurso 
voluntário, no Prazo dé 5 (cinco) 'dias, ao Plenário do CADE, sem 
efeito suspensivo: 

CAPÍTULO V 

DO Compromisso de Cessaçãô -- -- · 

Art. 53: Etil qualquer fase do processo admiÍlistrativo pode
rá' ser celebfado, pélo CADE oU pela SDE ad referendum do 
CAD E, compromisso -de cessaçãO de prática sob investigaçãó, que 
não irripoitará cónfis-são quanto ã matéria de fato, nem reconheci
mento de ilicitude da conduta analisada. 

§ ! 0 o termo de compromisso conterá, neceSsariinnente, as 
seguintes cláusulas: 

a) obrigações do representã.<:lo, no sentido de faz._er cess_ar a 
práticainvestigadanoprilziiestabeleddo;- --- -- - --- ---

b) valor da multa diária a ser-úi:i(>ostàD.õ CaSO de desCumpri
mento. nos termos do art. 25; 

c) obrigaçãO de apresentar ielatóriOs periódiCOS sobre a sua 
atuação no mercado, mantendo as autoridadeS infõrmidas sobre
eventuais mudanças em sua estrutura societária, -cootrole. ativida
des e localização. 

§ 2° O processo ficara suspenso- enquanto estiver sendo 
cumprido o compromisso de cessaçãO_e será arquivado ao término 
do prazo flxado, se atendidas todas as condições eStabelecídas no 
termo respectivo. 

§ 3° As condições do termo de_c_omprornisso poderão ser ai~ 
teradas pelo CADE, Se comprOvada sua excessiva ·onerosidade 
para o representado e desde que não acarrete prejuízo para tercei
ros ou para a coletividade, e a nova situação não config11re -infra
ção da ordem e_conômica. 

§ 4° O ·compromi~so de. ceSsação coristiiui 'ut~lo -executivo 
extrajudicial, ajuizando-se imediatamente sua exec;ução em casO 
de deSci.tm'primento ou colocação de Obstáculos à sua fiscalização . 

·na forma prescrita no art. 60 e seguJn~s. · 

TÍtULO VII 

Das Formas de Controle 

CAPÍTULO! 

Do Controle. de A tos e Contratos ·. 

kt. ·54; Os atos, sob qualquer forma manifestados, que pos
. sa:m limitar Ou de qualquer fori:i:la prejudiCar a 11-vte CóhCór!êriCia, 
ou resultar na dominação de mercados relevantes·de'behs ou Servi
ços, deverão ser submetidos à aprec'iação do CADE. 

§ 16 O CADE poderá autorizàr os a:tos- a qUe Se refere o éa
put, desde que atendam as seguintes condições: · · 

I- Tenham por objetivo, cumulada ou alt~mativam.ente: 

• -, a) aumentar.a produtivid,ade; 

· b) melhorar a qualidade de bens ou serviço;,ou 
c) propiciar a efiCiência e o desenvolvimento tecnológico ou 

eco.tiô.m1c-o.; ' · 1 

_ . II- os benefícids'decorten~s s~janl_ diStribuídos eq__~itativa~ 
mente entre os seUs partictpanres: de _uin lado, e os consumidores 
ou usuários fmais, de outro; · 

ill - não impliquem elimiilaçãó 'da conCorrência de parte 
substaitCial de mercado rel~vante de .bens~ sérViÇõS;- - - · · 

IV'- sejãril obsér\rados os Iiln.it~s- estritamente neÇissárlos 
Para atinglr OSobjetiVOS Vfsados: · · --, · - · 

, . . .§. 2° ~béffi Poderão se'r co~i_der~dos- lçgítimos. QS ~tps 
previst9s neste artigo, d~sde que atendidas pelo ~enos 3 (três) das 
condições previStas nos· inéi.Sos· dO pàrágrafo ánterior, cju'ando ne· 
cessárioS- por motivos preponderantes da economia nacional e 'do 
bem comum, e desde_qUC -áãO impliquem prejuíZo ao consumidor 
ou usuário filial: 

§ 3° Incluem-se ~Ó~ a tOs <fu 'quê tratâ o ·caput- aqtiéles qUe 
visem a qualquer f01ina de' conCerittação econõmica, seja através 
de fusão ou incorporaÇão de empresas, CdnSfituição de sociedade 
para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de agru-pa
mento societário; que impliqUe PartiCipação_ de empresa ou grupo 
de empresas resultante em 30% (trinta por cento) ou mais de roer~ 
cado relevante, ou em que qualquer dos partidparites tenha- regis
trado faturamento bruto anual no último balanço equivalente a 
100.000.000 {cem milhões) de. UFlR. QU unidade de val9r suPer
veniente. 

§ 4° os· ai.os de que trata o caput deverão ser apresentaâOs 
para exame. previamente ou no prazo mâximo de 15 (quinze) dias 
úteis de sua realização, mediante encaminhamento da respectiva 
documentação em três vias à SDE, que imediatamente enviará 
uma via ao CADE e outra à. SPE-

§ 5° A inobservância dos prazos de apresentação previstos 
no paiágtafo anterior Será. punida com multa pecuniária, de valor 
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nã6 inf~ri~- a 60.000 (sessenta mil) UFIR nem superior a 
6.000.000 (seis milhões) de UFIR a ser aplicade pelo CADE, sem 
prejuízo da ábertura de processo administrativo, nos termos do art. 
32. 

§ 6° Após receber o parecer técnico da SPE, que será emiti
do em atê 30 (trinta) dias, a SDE manifestar-se-á em ig\lal prazo, e 
em segUida_ enc3.m.inhará o processo devidamente instruído ao Ple
nário dO C~DE, que deliberará no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 7° A eficácia dos atos de que trata este artigo condiciona
se à sua aprovação, caso em que retroagirá ã data de sua realiza
ção; não lendo sido apreciados pelo Cade no prazo de 30 (trinta) 
dias esui.b;elecido no parágrafo anterior, serão autómaticameilte 
considerados aprovados. 

§ 8° Os prazos eStabelecidos nos §§ 6° e 7° ficaião Suspen
sos enquanto não forem apresentados esclarecimentos e documen
tos imprescindíveis à análise do processo, solicitados pelo Cade, 
SDEouSPE. 

§ 9° Se os atos espedficados neste artigo nãO fOrem iealiza-

CAPÍTULO I! 

Do Compromisso de Desempenho 

Art. 58. O PlenáriO do Cade defmirá comprOmí?sos de de
sempenho pafa os interessados que submetam atos a exame p.a for
ma do art. 54, de modo a assegurar o cumprimento das condições 
estabelecidas no § 1° do referido artigo. · 

§ 1° Na deímição dos. compromissos de desempenho será 
levado em consideração o grau de exposição do_ setor à competi
ção internacional e as alterações no nível de emprego, dentre ou
tras circunstâncias relevantes. 

§ 2° Deverão con~tar dos· ·con;prdrissos de deseÍnPenho 
metas qualitativas ou quantitativas em prazos' pre--definidos, cujo 
cumprimento será acompanhado pe1a SDE. · · 

§ 3° O descumprimento injustiflc'ado db cómpromisso _de 
desempenho implicará a-reVogação da aprovaçãO ao Cade, na for
ma do art. 56, e a abertura de proceSso administrativo pari idoção 
das medidas cabíveis. 

dos sob condição suspensiva ou deles já tiverem âeCóiTidó-efeitos CAPÍTULO m 
perante terceiros, inclusive de natureza fiscal, o Plc.:nfo~~ do Cade, .- . 
se concluir pela sua não aprovaçã~, determinará é!-S próV~dênqias Da_Consulta 
cabíveis p.ç>,s~nti;do_de que sejam desconstituídos, total ou parcial- _ , . Art. 59. Todo aquele_qu~ p;rete~der oQte~ a ~anifes,taçãQ do 
mente, seja através de distrato, cisão de sociedade, venda de ati- Cade sobre a Jega1i.di,tde ,de atos,ou, Wstes._que.de,qualquer €orma 
vos, cessação parcial de atividades ou qualquer outro ato ou provi- posSám caracterizar infração da ordem económica poderá formular 
dência- qrie· elimine oS -efeitoS -nOCivos à ordem econômica, inde-- consulta ao Cade devidamente _ _instruída cC?ffi qs. doq~m~n_t9~ p~
pendentemente da résponsabilidade civil por perdas e danos even- cessários à apreciação. 
tuaimentecáusadosaterceirbs. · '- · · · · · · · § 1° A decisão seiá'resJ)ondída no prazo de 60_(sessenta) 

§ 1 O. As mudanças dC controle adollário- de _companhias dias, prazo este sujeito a suspensão enquantO não forem fornecidos 
abertas e os registros·de fusão; sem prejuízo da obrigaçãd das par- _ pelo interessa_d_o_4ocumeJ?,tos _e infármaç_qe~ ju_lgadas n~essárias, 
tes envolvidas; devem ser _comunicados.à SOE, pela Comissão de , pão ~e aplicando ao consulc;nte ~alquer sanção pOr atos relaciona
Valores Mobiliários- CVM e pelo Departamento Nacional de Re- fios ao objeto,d_a cpnsulta, pr,aticados entre o ténnino.deste prazo_ e 
gistro Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo a manifestação do_ Cade. . , 1 • . t:,. , . . , -· · 
.- óNROMICf,:r~SpeCtivamente, no prazo de 's_ (cinco) dias úteis § 2° o Regimento Interno. do Cade disporá ~obre o processo 
para, se for o·caso, serem exanúnados. - de consulta. 

. . Art. 55~- A ãpTOVàÇãO de ,que tr.ata O 3J;tigo anterior -poderá 
ser revista pelo Ca~. de oficio op mediante provocação da SOE. 
se a decisão for baseada em informações falSas_ oU eng_anosas pres
tadas pelo intei'ésSa:do~ se ocoi"iei O descUmpriiriei:tio de quaisquer 
das obrigações assumid_as ou nãO fôrem alCanÇadOs' os 'benefícios 
'Vi~ados. . 

Art. 56. 'As Juntas ConlerCiais oU 9fgãOS-C0irCS'pOndentes 
nt?s Estados nãÓ poderão aiqUivar quaisquer atoS relativos à cons-

. ~tuição, trariSfOilllação, fusão, incorp:>ração ·ou agfupamento de 
empresas bem como quaisquer alterações, nos rcSpedivos· iltos 
constitutivos, sem que dos mesmos conste: · 

' ' I-a decl~açã~-pre~isa:·e detalhada do seu objeto; 

' U- o ~apitai de.cada sQcio e a foilii3:~e:J)ra::ic;_de- sua !ealiza
,ção; 

m - o nome por extenso e qualificação de ·cada um dos só-
· cios acionistas; - - -

N-o local da sede, e respectivo endereço, inclusive das ti
L liais -declaradas; 

V- os nomes dos diretores por extenso e respectiva qualifi
cação; 

' 
1 

VI - o prazo de duração da sociedade; 

V11- o número, espécie e Valor das ações. 

Art. 57. Nos instrumentos de distrato, além da declaração 
da importância repartida entre os sócios e a réfeiência- à pessoa ou 

. ·pessoas que assumirem o ativo e passivo "da empresa, deverão ser 
,·in.dicados os motivos da dissolução. 

'IÍrULOVIll 

Da Execução JUdicia~ das ~~c~Sõ~~ ~~ Ça~Ç ; .. 
CAPÍTULO! 

bO :Pro'cesso ' 
. Art. 6o: A decisãO-dO Pteriário do cade, coininanao multa 

ou impondo oQr!gação de. fai~r.' ~u rião' fazer. ~mls~~ui lítuló e~e-
cutiVo extrajudícial. · 

Art. 6L A execução que tenha por objeto exclusivamente a 
cobrança de multas pecuniárias será feita de acordo com o dispos
tona Lei n• 6.830, de 22.dp~tembro de 1980, 

Art. 62. _Na execução que tenha por objeto, além da cobran
_ça .dp multa, _o C!Jmprimeº-to_ de_ ob_rig~ção qe_ fazer PP n_ã9 fazer, o 
J1,1iz conceder~ a tutela especifica da obrigação, ou determinará 
providências .que assegurem o resultado prático equivalente ao do 
adimplemento. 

§ 1° A conversão da .obrigação de fazer ou não fazer em 
perdas e danos somente será admissível se imp:>ssível a tutela es
pecífica ou a obtenção do resultado prático correspondente. 

§ 2° A indeniz"a.Ção por perdas e danos. far-se-á sem prejuízo 
das multas. 

Art. 63. A execução será feita por todos os meios, inclusive 
mediante intervenção na empresa, quando necessária. 

Art. 64, A execução -d~s decisões do Cade será promovida 
na Justiça FeQeral do Distrito Federal ou da sede ou domicílio do 
executado, à escolha do Cade. 
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Art. 65. O oferecimento de embargos ou o ajuizamento de 
qualquer outra ação que vise a desconstituiÇão do título exeCutivo 
não suspenderá a execução, se "não for·gararitido o juízo no valor 
das multas aplicadas, assim como de prestação de caução, a ser fi
xada pelo juízo, que garanta o-cumprimento da decisão fmal profe
rida nos autos, inclusive no que tange a multas diáriaS-. -

Art. 75. Compete ao interventor: 
r- praticai- OU ordenai-qUe sejam pratiC<idos OS atas neces

sários à execução; 
n - denunciar ao Juiz quaisquer irregularidades praticadas 

pelos responsáveis pela empresa e das quais venha a ier conheci
mento; 

fi- apresentar ao Juiz relatório mensal de suas atividadcs. Art. 66. Em razão da gravidade da infraÇãO-da ordem eco
nômica, e havendo fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação, ainda que tenha havido 0 depósito dàs multas e presta- Art. 76. As _despesas resultantes da intervenção correrão por 
ção ·de caução, poderá 0 Juiz _determinar a adoção imediata, nO -- conta do executado_ contra quem ela tiver sido decretada. 
todo ou em parte, das providênciaS cOntidas no títUlo executivo. Art. 77. Deconido o prazo da intervenção, o interventor 

Art. 67. No .cálculo do valor da multa diária pela continui- apresentará ao luiz Federal re.latÇ}rio circunstanCiado de sua gestão, 
dade da infração, tomar-se-á como termo iniciai a data fmal fixada , propondo a extinção e_o arquivamento do processo ou pedindo a 
pelo Cade para a adoção voluntária das providências contidas em , prorrogação do prazo na hipótese de não ter sido possível cumprir 
sua decisão, e como teuno_f:ulal o_dia Oo seu efetiV_o cumprimepto. -i:D.tegrfl.lmfmte a decisão exeqüenda. 

Art. 68. O processo de execução das decisões do Cade terá Art. 78. Todo aqueJe que se opuser ou obstaculizar a inter-
preferência sobre as demais espécies de ação, exceto habeas cor- venção ou, cessada esi.a, praticar quaisquer aios que 'direta ou indi
pus e mandado de seg~.~rança. ret.amente anulem seus efeitos, no todo ou _em parte. ou desobede

CAPÍTULO TI 

Da Intcr':'enção Judicial 

-: à-Ya~ordens legais do intervellior será, conforme o casO, responsa-
bílizado criminalmente por resistência, desobediência Q!.l ço_ação 
no curso do processo, na forma dos arts. _329, 33D e 344 do Código 

, •Penal. 
Art. 69. O .J~.Iiz decretar* ~ intervenção na empresa quando 

necessária para permitir a execução-espeCífica, nomearidO q in,ter- TÍTULO IX · 
ventor. · -- D3S"DisposiÇõcs Fi:i:uiiS e Transitórias 

Parágrafo úiÜdo~--A dCciSão- que dete~ar. a in. tervenção Art. 79. O Presidente da República submeterá à aprovação 
d;ve:á ser fundamen~ada e in

1 
d!-cteará, dara e precisamCnte, as provi--: - do Senado Federal, no prazo de 1-S dias da entrada _em vigor desta 

denctas a serem tomad~s pe 0 m rventor nomeado. ~ · lei, o nome dos Conselheiros, do Presidente e do Procurador-Geral 
Art. 10: Se, dentro de 48 (quarenta c oito) horas, o cxecutaw do CADE. 

do impugn-ar o in'tCiVelltôr p. o r 'rilcití_vo de iriapti'dão ou inidoneida- d Parágrafo único. As piimeiras nomeações para os cargos e 
?e· feita a prova da alegação em -3~(três) díâ~Cõ'Juiz dcC!~ifá em Conselheiro serão para um mandato de 2 (dois) e 1 (um) anos. de 
IgUal prazo. . · -~- -,- __________ :~ __ , ~·_,_modo qtie seja renovada a composição do Conselho pela metade 

Art. 7 L Séndo a impusllaçãg julgacla: pr_~-~dente, o JuiZ !!Ow anualmente. 
meará novo interventor no prazo de 5 (cinco) diaS. · - Art. 80. _O carg~ de Procurador do CADE é transformado 

Art. 72.- A intervenção" poderá ser revogada antes do prazo em cargo de Procurador~Geral e transferido para a Autarquia ora 
estabelecido. desde que comprovado o cumpri!nento integral da criadajunJa,mente_ com-os cargos de-Picsident~ e- COI!_selhciro. 
obrigação que a dc:tenninou. __ Art. 81. O Poder Executivo, no prazo de 60 (sess.enta) dias, 

Art. 73~ A. interYenção jw;licial deverá rcs~ringirwse aos atos enviarã' ao Congresso ·Naciónal projeto de lei dispondo sobre o 
neccssá:rio~ ao curppríniento da.dçcisão jud~ci~l~que a determinar,l , quadro de pessoal permanente da n~va Autarquia, bem como sobre 
e terá duração máximá de 180 (cento c oitenta) dias, ficando o in- a natureza e a remun~ração dos c.argos d9 Presidente, Consc~_eiro 
terventor responsável por suas ações'e_omis-sõcs:·cspeciàlmente em e Procurador-Geral do CADE. 
caso de O:bUso de poder e desvio de fmalidad_c. · 

§ ro Aplicã-sC aO interVén'tót, no quC coUber, o diSposto nos 
arts. 153 a 159 da Lei n° 6.404~-de 15 de dezembto de 1976. 

§ 2° A remUneração do in_tcrvcntoi' será athitrada pelo Juiz,
que poderá substituf-lo a qualquer tempo, sCildo obiigatória a 
substituição quando incorrer cm insOlvência ciVil. quando for su
jeito passivo ou ativo de qualquer forma de corrUpção o~ Prevari
caç-ão. ou infringir quaisquer de seus devere-s;. 

Art. 74. O Juiz poderá afastar de suas f~~çõcs os 'respOnsá
veis pela administração da empresa que. comprOvàdamente, obsta
rem o cumprimento de atos de competência~--do interventor. A 
substituiç-ão dar-se-á na formã eStabelecida nO contrato social da 

' empresa. 

§ 1 o Se, apc..<>ar das providências previStas, no -capu-t~ um ou 
mais responsáveis pela administração da empiÇ~~~ persistirem em 
obstar a ação do interventor, o Juiz procederá ná lõrn1a do disposto 
no§ 2° 

§ 2° Se a maioria dos responsáveis pcl~_p.ciministração da 
empresa recusar colaboração ao interventor. O Juiz determinará 
que este assuma a administração total da empresa. -

§ 1° Enquanto o CADE não contar com_ quadro próprio de 
pessoal, a~ cessões temporárias de servidores para a Autarquia se
tão feitas independentemente de cargos ou funções comissionados, 
c sem prejuízo dos venCimentos e demais Vantagens asseguradas 
aos que se_ encoritram nà crise_~; in~fusi_ve para representar judi
cialmente a Autarquia. 

§ 2° O Presidente do CADE elaborará c submeterá ao Pie. 
n_ãrio, para aprovaç-ão. a relação dos servidores a serem requisitaw 
dos para: servir à Autarquia. oS (}llaiS- püderão ser colocados à disw 
posição da SDE. 

Art. 82. As deSpesas decorrentes da implanta~·ão da Auiar
quia correrão à conta de dotação orçamentária" do Ministério da 
Justiç-a. · 

Art. 83. Aplicam-se subsidiaria:rilente a:os pfoces~<;ÚS- admi
nistrativo e judicial previstos ri.cSta: lei as -disposições do Código de 
Processo Civil_ c das Leis noS 7.347, dG 24 de julho de 1985'e n° 

_ 8.078. dc_ll de setembro de t990. 
Art. 84. O valor das multas previstas nesta lei será convJ::rti

do em moo.d~ corrente na data do efetivo pagamento e recolhido 
ao- rundo de que trata a Lei no 7.347 de 24 _d_c_julho de 19&5. 
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Art. 85. o inciso vn do art. 4° da Lei n° 8.137' de 27 de de
zembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.4° .. , .................... , ....................................•........ 

VII - elevar sem justa causa o preço de bem ou 
serviço, Valendo-se de posição dominante~nO mei'cado. _ 

" ••••••••••n••~~'''''''''"''"'''''''''''~''''''''''"" ... ''''''''''''''''''''''-

Art. 86. O ãrl. 312 do Código de Processo Penal passa a vi
gorar com a_s_eguinte redação: 

"Art. 3f2. APdSão p!éVéntiva poderá" ser decreta
da como garantia da ordem pública, da ordem econômi
ca, poí conveniência~ da instrução criminal, ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 
prova da existência do crime e -indício suficiente de 
autoria." 

Art. 87. 0 ar!. 39 da Lei D0 8.078, de 11 de Setembro de 
1990, passa a vig9I'ar com a_seguint~ rçdaç~o. acrescendo-se-lhe 
os seguintes incisoo~: _ _ _-- _ _ _ - - -- ' _______ _ 

·- 11Art. 39. É vedado ao forn~cedo~-de ~~u~ ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas: 

IX - reCusar a venda de bens ou a prestação 
de serviços, diretamente a quem s_e _disponha a ad
quiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados 
os_casos de intermediação regulados em ~eis _espe-
ciai's; -

X - elevar semju$ta causa o preço de produtos ou 
serviç-os." - · 

Art. 88. O art. JO da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, 
passa a vigorar com ~ seguinte redação e a inclusão de novo inciso: 

"Art. 1 o Regem-Se pelas disposições desta lei, 
sem prejUízo da ação popular, as ações_de responsa
bilidade por danos morais e patrimortialS~causados: 

V- por infração da ordem cconômica." 

Parágrafo únfco. 0-iric'isO lido ait. so·da Lei no 7.347, de 24 
julho de 1985 Passa a ter a segufute re~açãO: - ,-- - - -

11Art. 5° ................ ; ....... ~ .......... -.......... ~-... ~ ........... ~ ... 

11 - inclua entre suas finalidades institucio
nais a prolcção aó meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem económica. à livre conCorrência,' ou aO patri
mônio artístico; estétiCo, fiist6rico, turístico e pai-
sagístico_;- -~-------. 

Art. 89. Nos processos judiciais em que se discuta a aplica
ção desta lei, O CADE deverá ser intimado para, querendo, intervir 
n~ feito na qualidade de assistente. 

Art. 90- Ficam intcrrompid_os o_s prazos relativos aos 
processos de_ consulta formulados com bao3oe no art. 74 da Lei 
n° 4.137, de 10 de setembro de 1962, com a redação dada 
pelo art. 13 da Lei n° 8.158, de 8 de janeiro de 1991, apli
calYdo-se aos_ mesmos o disposto no Título VII, Capítulo I, 
desta lei. -

Art. 91. O disposto nesta lei não se aplica aos casos de 
dumping e subsídios de que tratam os Acordos Relativos à Imple
mentação do Arti_go VI do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras 

e Comércio, promulgados pelos Decretos no 93.941 e no 93.962, de 
16 e 22 de janeiro _de 1987, respectivamente. 

Art. 92. Revogam-se_ as disposições em C"o.titrârio, assim 
COmo as Leis n°s 4.137, de 10 de setembro de 1962~8.158, de 8 de 
janeiro de 1991, e 8.002, de 14 de março de 1990, mantido o dis
posto no art. 36 da Lei D0 8.880, de 27 de maio de 1994. 

ArL 93. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

(À Comissão de Assuntos Económicos.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 43, DE 1994 
(NO 406/94, na Câmara dos Deputados~ 

Aprova o ato que outorga permissão à Rá· 
dio Panorama de Catolé do Rocha Ltda. para ex· 
piorar serviço de radiodifUsão em frt!q üência 
modulada na cidade de Catolé do Rocha, Estado 
da Paraiba. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n-o 149, 
de 14 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Panorama 

~de. Catolé do Rocha Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada nà. cidade de Catolé do Rocha, Estado da 
Para1ôa. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vi!ior nâ- data de 
sua publicação. 

MENSAGE!'-'1 N" 559, DE 1992 

Senhores, Mem.bros P.o Copgresso Nacional, . 
Nos termos do art. 49: inCiso x:ri. conl.b~~do CIJID o § 1 o 

do ~- 223, da Constituição Federal, submeto à ~preciação do 
Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 1491 de 14 
de março de 1990. do hoje extinto Ministério _das Con:iullica
çõeS, que outo!ga permiSSã'o' à Rádio Parióráma de Catolé do 
Rocha Ltda. para explorar. pelo prazo d_e 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sOnora em fre
qüência modulàda, na cidade de CatoU! do Roclta, Estado da 
Parru'ba. -

Brasília, 3 de setembro de 1992.- F. COilor. 

PORTARIA~ !49,DE 14DEMARÇO DE1990 

O Ministro de Estado .da& Comunicações, usãndo das. atri
buições que lhe conferem o_art. 1° do Decreto n° 70:S68, ·de 18 de 
maio .de 1972, e o art. -32 do Regulamento dos Serviços de Radio
difusãO, com ã iedação dada pelo Decreto n° 88.067, de 26 de ja
neiro de 1983, e tendo_em vista o que consta do Processo MC n° 
29000.009359/89, (Edital n° 144/89), res~olve: 

l -- ou-tOrgar periníssió ã. Rádio PaôOrama:~de Catolé do 
ROcha Ltda. P<ira explorar. pelo prazo de 10 (dez)~anos. sem di
reito de excluSividade, serviço· de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Catolé do Rocha, Estado da 
Paraíba.r - ' 

II - A permissão ora- OUtorgada -reger-se-á pelo Código 
Brasileiro_ d_f?_~Telecomunic~ções, leis subseqüentes, regula
mentos e obrigações assumidas pela outorgadã-em sua pro
posta. 

m- Es~ permissão soinente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, na fonna do art. 223, § 3°, da 
Constituição. 

IV - Esta portaria entra em vigor na data de sUa publicação. 
- Antonio Carlos Magalhães. 
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·-······---- -----------
t •- r·- •' T-' ., -. ,.( • ! - -- . ---

EXCELENTtssrMo SENHOR MINisTRo DE ESTADO DAS"'5iilriS:1tis 00001 S /Sj 

..___D_R-JO?~ ~:;SSOA J 

• ''~"1''='f"f' ~" .-,..,-TI ''T. D- ~-1'1'. s 'T""'TICP. b '1 . lt . ?P.J;...~,·~ ...... _ :Cf...AJ ~v .tl. ... ..; ....... J..o _.:..; _ .:1. ..~;~ __ .::_l-~ _ ...... n. v Ul.ll ·~, r as 1. e 1ro, so e1ro., 

reside)1te e do~:iciliado em J'oãó'Fêssoa (PB),- à Av.; Cabo Bran~

ço. 34-20. Carteira de Identidade N21.15'l.4-21/S3F/FB e CPF/NF '; 

NQ 67'5 .037. 564-,._20, neste. ato representando a socié'd.ade .. r.iêrc~.n 
til RÁDIO INDEPEND~NCIA FM DE_ CATOl.t DO ROCHA LTDA, co!:!: sede à 
P..ua J:anoel Pedro, s/n, Centro, Catolé do Eochz. (PB) ,-inscrita 

no CGC/l-'2/Nº 24 2'92 732/0001:_60, da ~ual é o sócio-gerente, ver.: 
solicitar á.e Vossa .Excelê~cia concessão para funcionar.::ento :da 
citada :t:ádio, face depender de autorização governa-::ental por~ se 

tr-atar. de ccncessionária .. de serviço pÚblico. 

O pedido de outor.§;a é feito .face ao c;_ue estabedece o Edital ~Q 
144, de 07 de dezembrO- de :19:S9. · 

.João F.essoa, 02 de feve:::-eiro de 1990. 

(SÓcio - Gerente) 
(P.3~UI3ENT'i:) 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

O Projeto de Lei da Câmara n° 89, de f994, (n° 3.712/93, na 
Casa de origem), que acaba de ser lido, terá tramitação com prazo 
detel1DÍilado de quarenta e cinco cllas, nos termos do art. 64, § I •, 
da Constituição, combinado com o art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art 122, ll, b, do Regimento Interno, a 
matéria poderá receber ~eg,cJas, pelo prazo de cinco dias, perante 
a Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Hurilberto Lucena) - O Projeto de 
Decreto Legislativo n' 43, de 1994, que acaba de ser lido, tramita
rá com o prazo __ determinado de quarenta e cinco dias, nos termos 
do art. 223, § 1 õ, e 3rt. 64, § -1°, da CpnstiiuiÇão. combinado com o 
art. 375 do Regimento Interno. 

De acordo com o art. 122, inciso ll. alínea b, do Regimento 
Interno, a matéria poderá receber emenda, ~lo prazo de cinco 
dias, perante à Comissão 00 Educação.· -

tãrio. 
Sobre a mesa. requerimento que-se!á1ido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 412, DE 1994 
Requeremos, nos termos do_ art. 33ll, b, do Regimento_lnteJ.:

no, urgêÍlcia-para o PLC~n' 89, ele 1994 (3.712/93, na origem), de 
iniciativa do Poder Executiv'?. que ~'dispõe_ sol:?! e a pre~enção e a 
repressão às inffações conti-a ·a Ordem Econômica e dá outras pro
vidências". -

Sala das Sessões, 8 de junho de 1994.- Mauro Benevides 
- Marco Maciel -Jonas Pinheiro - Ahnir Gabriel- Pedro Si-. 
m.,on. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~ena) - O requeri
mento será votado após a Ordem de;> Pia, na fonua do disposto no 
art. 342 do Regimento futemo. ~ ~ -c 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item Único: 
Votação, em tum'o Unico, do-_ Requerimento no l.Q?~. qe 

1993, do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos re
gimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo O partido· 
da cidadania e a revisão, de autoria do Senador Marco Maciel, pu
blicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 14 de outubro de 
1993. 

Em votação o requerirneitto,_ em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer Sen

tados. (Pausa.) 
Aprovaâo. 
Aprovado o requerimento. a Presidência fará cumprir a deli

beração do Plenário. 

É a seguinte a matétia éuja tramita~ é soíldtáéb: 

O PARTIDO DA CIDADANIA E A REVISÃO 
Precedida de Encontro ~~u:i<!nal de Prefeito~ e Vereadõres 

do partido, o PFL realizou, mês passado, a Convenção Nacional 
destinada a renovar o seu diretório e eleger a nová'C.omissão Exe
cutiva. Além disso. o conclave setViu de ocasiãi:)'Para. em clima 
extremamente participativo? oferecer ao País a nos"S~ propOsta para 
a revisão constitucional. : 

O PFL nasceu de gesto histórico que tomQii poSsível con:
cluir a transição democrática. tem um comprom:i.S$:'0 com a demo
cracia participativa e o social-li~ràlismo, s:inônióí~- do verdadeiro 
humanismo. Somos, portanto, um partido compronietido com a ci
dadania: pregamos a liberdade como princípio. a igualdade de 

oportunidades como fim e a participação conlo nieíO de mobíliza
ção política. 

Por isso, na reformulação prOgramática que o PFL, sob a 
presidência do ex-ministro e ex-senador Jorge Bornhausen, _irá rea
lizar, entendemos ser o momento de inserirmos no nosso programa 
que o govémo, enquanto braço político do Estado, deve estar a 
serviço do homem em sua concorrente e múltipla condição de elei
tor, cidadão. contribuinte e con,sumidor. Para dar ao Estado brasi
leiro essa conformação, advogamos não o seu flm ou o seu enfra
quecimento, mas a sua transformação para que possa ser colocado 
a serviço de toda a sociedade e não apenas de parte dela. como his
toricamente tem ocorrido entre nós. 

_Para compatibilizar esse Estado com a democracia partici
pativa que defendemos, afmnamOs o princípio de que o federalis
mo brasileiro, reforçado pelo Plebiscito de 21 de abril, deve ser as
sentado no preceito de que nada do que possa ser feito mais efi
cientemente em nível local seja feito ou ãtnOuído aos Estados fe
derados. E nada do que possa ser feito mais eficazmente, pelos 
Estados deve ser feito ou atnOuido à União. 

-QuaiJ.t.O mais pr9XÍmQS _do cidadãO estejam autoridade e pro
cesso decisório, inaiS- fãCílmenie ::;e poderá implantar o controle e a 
côrreção de su~ f§!lhas e omissõçs_. Ist.o, na doutrina social da Igre
j~. chama e princípiQ. da subsidiari_cda,de, ou seja. não se deve dei
xar para uina instituiçãõ Iriaicir aqUilO qUe uma instituição menor 
pode realizar. · 

O mal das democracias de massa conlemporâneas, contra as 
quais se têm rebelado os eleitores em todo o mundo- e não apenas 
em noss-o País-, é que os instrumentOs de sua gestão, cOmo gover
nos, sindicatos e corporações. são adrnipistrados autoritariamente. 
Por isso é preciso reformá-los, porque'só institUições que atuem 
democratiç-amente., em sua estrutura e _funcionamento, podem gerir 
de forma democráUCa as gr3ndes socieda.ctes contemporâneas, po
liticamente organiZadas sob a forma de Estados. soberanos. A_ad
ministração democrática dessas organizações pressupõe a tem}X)
rariedade de suas direções. a transparência de suas eleições e a pu
blicidade de suas gestões. 

Na sociedade que o PFL deseja, o cidadiio não é 
só e(eitor, mas tamhéll! ~~-IJS~midor e corz!!:lbuinle 

A ç:idadai:tia, para o v~rdade_!ro humanismo liberal. mais çlo_ 
que- Um direito, é uni conjUQ.to de a"ujbritos de todo ser humano, 
ineterite à sua condição de membro 9e uma spciedade democráti
ca, Como atributo, a cidadania prescinde do reconhecimento do 
Estado, e corno ia!, os governos não têm poder de restringi-Ia. 

·negá-la." ori desconhecê-Ia. A _cidadania só se materializará. como 
~tributo. à_ medida que a sociedade, não o Estado, for capaz de de
fendê-la e, pela utilização democrática de seus instrumentos, irppô_-_ 
la aos governos. seja qual for O -poàer que detenham ou 
representem. 

, Além disso. a sociedade política não se exprime e se-esgota 
apenas nos el~itores capazes de decidir quem governa, com_ que 
podCr e por quanto tempo exerce sua autoridade. Na sociedade que 
desejamos, o cidadão não é apenas eleitor. é também consumidor e 
contribuinte. Essas duas condições portaiüO, não se -dissociam da 
cidadania e devem ser plenamente exercidas. _Como consumidor. o 
cidadão tem o direito de ser protegido contra qualquer forma de 
abuso que lese o seu patrimônio. atinja a sua boa-fé ou frustçe" a~. 

_suas justas expectativas. Como contribuinte, ne_nhum cidadão pqqe_ 
estar sujeito ao abuso do fisco, às injustiças do sistema tributário e 
à ineficiência da justiça fiscal. -

A sociedade, enf"Im. deve ser sempre mais importante que o 
EStado, e o Estado nada mais deve ser que um mero instrumento 
para a realização dos fms maiores da sociedade. 
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Para que o Estado seja a emanação legítima da sociedade é 
indispensável que se estruture de forma democrática. E uma socie
dade s6 é democrática à. medida que é justa. 

Sociedade justa significa sociedade não-excludente, em que 
ninguém é marginalizado dos benefícios soCiaiS,-ei:onômicos, juri-
dicos e culturaiS. ---

Estamos conscientes de que_ somente por esse caminho 
construiremos uma nação que não seja marcada pelas disparidades 
econômicas e desigualdades sociais, que estigmatizam nosso País. 
A nossa proposta se volta para edificar uma sooiedade em que to
dos assumem, segundo as possibilidades de cada um, os encargos 
dos benefícios que devem ser repartidos, para que não l:iaja discri
minados ou excluídos. Uma sociedade que não admita sOluções 
extremas para os problemas, por mais graves que sejam. A busca 
desses objetivos há de ser ·o grande desafio pelo qual,' através do 
PFL. pretendemos mobilizar todos os brasileiros. 

Marco Maciel, 53, é senador pelo PR... de Pernambuco e líder do partido no Senado. 
Foi ministro da Educação (governo Samey). 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotada a 
matéría- da pauta. Passa-se. agora, à apreciação do Requerimento 
n° 412, de 1994, de Urgência, lido no Expediente para o PLC n° 
89, de 1994. · 

Em votação o-requerimeúto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perinahecei' sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que Se refere figúr;ará 

Da Ordem do Dia da segunda sessão ordiliáiia subSeqüente, Dós 
tennos do art. 345, n, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
havendo a tratar. está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14hl5inin.) 

Ata da 55a Sessão, em 8 de junho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Lucídio Portel/a e Gerson Camata 

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

Affonso ca:margõ - Albano Franco -Alexandre Costa -
Alfredo Campos- Antonio Mariz -Carlos De'Carli- Cirrlos Pa
trocínio - Chagas Rodrigue~ - Ci~ §abóia de Carvalho- Coutinho 
Jorge- Darcy Ribeiro-- Dario Perelra- Dirceu Cã.ineiro- Eduar
do Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Francisco 
Rollemberg - Gerson Canlatã .:.... Guilherme. Palmeira ...:. Henrique 
Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Hydekel Freitas 
-Iram Saraiva -Jarbas Passar~o- João Calmon -_João França
João Rocha- Jõnire Tristão- Jpsaphat Marinho- José Eduardo
José Richa- Júnia Marise - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia
Louremberg Nunes Rocha- LOurival Baptista- LuCídio Portella
Magno Barcelar _, MárciO Lacerda - Marco Macíe.l - Mauricio
Corrêa. - Mauro Benevides - Meira Filho - Nelson Wedck.in -
Ncy Maranhão - Onofre Quinart - Pedro Simon .:.:: Rachid Salda
nha Dcrzi- Raimundo Lira- Reg'inaldo Duarte- Ronaldo Aragão 
- Ronan Tit()- Ruy Bacelar. 

O SR. l'RESIDENTE (Gerson Camata) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento-de_S4 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) - Sobre a mesa. 

requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secretário. 

É lido o scgumte 

REQUERIMENTO N' 413, DE 1994 
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X da Consti

tufção Federal combinaJos com o art. 216 do Regimento Intemo 
da SCnado Federal, sejam prestadas pelo Ministro das Minas e 
Eilc!gia, as seguintes ínforfilaÇõeS: · · - - -

· ' 1. Cópiã.--do relatório gerencial denominado relatório de ges
tão (mensal c anual) de todas as Superintendências da CVRD e ja
neiro de 1993 c maio de 1994. 

2. Rcla\·ão nominal das cmprciteiras que tenham contratos 
com a CVRD, por Superintcrldência, no pcriodo de janeiro de 

1 g93 a maio de 1994, especificando-se início e término de cada 
contrato. 

3. Objeto e valor de cada contrato, no mesmo período. entre 
as contratadas e a cvRD. por Süpe:Tiiite"ndênciã. --- ' 

4. Número. de trabalhadOres contratados Por estas emprei-
teiras, por Superfutendência, neste período. - -- - - · 

- 5. Relação dos contratos finnados entre a CVRD e trabalha-
dores autónomos. inciuindo~se ex-funcionários da CVRD aposen
tados, acompanhada de listagem: nominal dos contratados com va
lor, início, términ:o e objeto destes con_tratos, por cada Superinten-
dência. no período mencionado. -

6. Número de horas-extras realizadas pelÇ>S funciohárioS" da 
CVRD e Coligadas, no mesmo período. discriminadas por Supe
rintendência. 

7. Número de horas-extras realizadas pelo pcssoal,das em· 
prciteiras contratadas pela CVRD e Coligadas. por Superintendên
cia, no período citado. 

_ 8. Númerç dC, menores aprendizes e estagiários contratados 
pela CVRD e Coligadas, por Superintendência. no periodo. in· 
cluindo-se convêniOs com Senai, Senac, Escolas Técnicas Fede
rais. Universidades e outras atividades afms. 

9. Relação nominal das admissões de pessoal ocorridas na 
CVRD e Coligadas no mesmo período. constando os cargos e sa
lários dos admitidos. 

.Justificação 
A ímrx,dância destas infõrinaç--ões prende-se ao fato de que 

os dados refercqtes a custos com mão.dc·ohra direta e indireta. 
evolução do qUadro de_ empregados no período em epígrafC, evolu
ção do quadro de_ estagiários. incluindo-se custos com horas.cxtras 
cfetuadas e outros_dados cpnstantes dos relatórios gcrenciais são 
ifidispensáveis ~ análise da situação entre a CVRD. seus trabalha-
dores e suas co'l~ratadas. _ _ 

Salão de S~ssõcs, 8 de. junho de 1994.- Senador_ Eduardo 
Ma'tai'a7.Zo Sui?iicy. -Senador Gerson Camata. 

(À Comisscio Dire/ora., 
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o SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- O requerimento 
lido serã despachado à Mesa para decisão, nos termOs do inciso ill 
do art. 216 do Regimento Interno. _ -

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

É lido o seguinte 

GABINETE DA LIDERANÇA DO PDT 
OF. n° 060194 

Brasllía. 7 de junho de 1994. 

AoExm0 Sr. 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do senado Federal 
Nesta 

-,S~~orPresjcieD.i~. _ _ _____ . ___ . . .. .. . _ 
Na qualidade de Líder do PDT;solicito a V. Ex• as necessá

rias providências para a sUbstituição do nome do ilustre Senador 
Nelson Wedekin, da suplência da Comissão Especial destinada a 
analisar o Projeto de Lei da Câmara n° 73, de 1994, que instituí o 
Código de Trânsito 6ra~_tejrn_'= pelo nome no nobr~ S~nado~ D~~ 
CY RIBEIRO, mantendo-o meu nome na condiÇâo de titular dare
ferida comissãQ._ 

_Aproveito a OportJ.Uli~de }?ar~ reiterar a V._ Ex_~ meu~ pr~
testos de estima c distínto apreço. --: S~ador Magno Bacelar, LI-
der !lo PDT. - . . . . _ . 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- Será feitá a subs
tituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

·É lido o seguinte 

• . .. . REQÚERÍMENTO N° 414, DE 1994 . . ... . 
Re<.jueiro. nOs iCririOs dQ ãft. .t3~§ fo."do Regimentq trit~mç 

do Senado Fed~ral._ Seja: c.ons_iQ_e:r::?-9-9 como liç;eQçâ. ·os dias. 2,-. S. 6. 
9. 11. l3. ;9 e -IS .de maiq_de_ !~4. (]uando es~Y~ ausente dos tra
baUlOs des.ta Casa. por motivo -de sadde. 

Sala das Sessões. 23 de. maio de 1994. - Senador Carlos 
Dc'Carli. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)::. O requerimento 
está de_v~da-~\el,lte il}~tTu,ído co!B 9 .afe,stado r:p.é9i.C.9 pt:eviSU:? n~ ~--
43. item I. do Regírí1Cnto lnte~o_._ 

Em vota\·ão o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aproyam, queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) .. 
· Aprovado. _ _ 

tário. 

Aprovado o requerimento, fica concedida-a lfCCrlçã solicitada. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido ,JJ:Clo Sr.=~ 0 Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUER!ME!'iTONo 415, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Solicito. nos tefiiios do art. I 3. § l 0 , do RÇ,gimcnto ~lútemo 

do Senado Federal, sejam considerados como lic~il_ça autorizada o 
periodn c()mprecndido entre os dias 26 de maio a 7 de_ junho do 
corrente ano. quando estive ausente das_ sessõeS)_ do senado. em 
virtude de estar partiCipando cm_ Sergipe de com,erC?missos partidá
rios. onúc--Sou cd'rcsidcntc do Partido da Frente_ ~ibera!, ao qual 
sou filiado. .;, -_ • 

Brasília, R de j1,mho de 1994. - Senador Lop.rival Baptista. 
O SR. PRESii>ENTE (Gerson Camata) .:::Fica C(?~cedida a 

Jiccnc1:a solicitada. 
Sobre a mesa. requerimento que Scrâ lido pek> ~r. 1 o_ Secretário. 

Ú lido c aprovado o ~;cguintc 

REQUERIMENTO N° 416, DE 1994 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Inter

no, seja considerada como de licença autorizada os dias 2, 6, 9, ~3. 
16. 18, 23, 24,'27, 30 e 31 de maio do corrente ano, em que e~tlVe 
aus_ente doS trabalhos desta Casa, por motivos de compronussos 
partidários assumidos em meu Estado, o Rio Grande do Norte. 

Brasília, 1° de junho de 1994. -Senador Garibaldi Alves 
Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) - Aprovado o re
querimento, fica concedida a li~ença solicitada. Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. - - , 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N° 417, DE !994 
-· --· ·· Requeíro, baseado no art. 13, § 1°, do. Regimento Interno, 

sejam considerados como licença autorizada os dias 2, 6, 18. 23, 
27 e 30 do mês de maio. quando estive ausente dos trabalh~s da 
Casa, atendendo a compromissos partidários. 

Sala das Sessões, 7 dejunho_de_ 1994.- Se:p.~dor Antônio 
Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- Aprovado ore
querimento, fiCa con'cedída a licença solicitada. Sobre a mesa, rc
queriinento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N° 418, DE 1994 
Nos termos do art. 13, § I 0 , do Regimento Interno, requeiro 

sejam consideradas como licença autorizada os dias_2, 6._9. 13, 16, 
17 •. .19, 23. 24, 2,5~ 26, 27, 30 I} 31 de maio do c_orrente_a.no, quando 
me auSentei dos trabalhos da Casa para, na qualidade de Vic_e-Lí~ 
der do PSDB, coordenar_ reuniões políticas no meu Estado. -, 

· Sala das Sessões, 3 de junho de 1994. - Senadpr A.Imir G~-
bricl. _ 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- Fica concedida a 
licença sOlicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-. 
tário. 

_É lido e aprovado o Seg!Jiilte 

, REQUERIMENTO No419,DE 1994 
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso IT. combinado com o 

§ 1 o do art. _13 do Regimento Interno do Senado Federai, que se
jam considerado..;; como licença autorizada os dias 13. 16, 17, 27-. 
30 c 31 de maiO de_l994. quando estive ausente dos trabalhos des-
ta casa, cumprindo comprOmissos político-partidários. . 

__ Sala das Sessões. 7 de junho de 1994. - Senador Dano Pe· 
reira. 

O SR. PRESIDENTE (Çcrson Camata) -Fica concedida a 
Iícença solicitada. -. , , 

~'??!~~a_ J:P.e_~~. r_e~e_~ll,lt:rt~() ql!c -~~f~tJiçl() pçlq_S_r._l,_ ~ .S~cxe: 
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 420, DE !994 
Requeiro seja considerada como licença autmjzada nos t_e,r

mos do art. I 3, § JO, do Regimento Interno do Senado Federa!, _n_li~ 
nha aus_ência de Brasília. nos dias 6, 9_ e_H) de ~tl-!'10 de_l~~;4 .• 

1 
~ 

fhi-1' de tratar. comO Líder dO Partido da Mobilização Nacional no 
Senado Federal, de assuntos políticos c administrativos no Estado 
de Sergipe. · 

-Sala das Sessões, 8 de junho de 1994 -_S_enador Francis_cq 
Rollembcrg. _ _ _ _ o , 

. O SR; {>RESIDENTE (Gerson Camata)- Fica concedid~ ~ 
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licença solicitada. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° SecreM 

tário. 

É lida e aprovada a seguinte 

Brasília, 1 • de junho de 1994 

Senhor Presidente, 
Na forma do art 39, a, do Regimento Interno do Senado 

Federal, comuníco a V.Exa. que me ausentarei do País durante o 
periodo de 3 a 12 do corrente.- Senador José Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) - O expediente 
lido vai à publicação. · · -- . 

O SR. PRESIDENTE (Gersoo Camata) - A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre endivida
mento dos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, 
referentes ao mês de_ abril do cOrrente anó. 

A matéria Serã despachada à ComissãO ae Assuntos Econô
micos, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -A -Presidência 
propõe ao Plenãrio a indicação do Senador Júlio Campos para re- · 
presentar o Centro Gráfico do Senado Federal em evento a reali
zãr-se na cidade de Milão, Itália, bem como representar o Senádo 
em viagem à China, a convite daquele país, no período de 4 a 22 
do corrente mês. 

Em votação a proposta. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queirari:J. permaneCer senw 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica o Senador Júlio Campos autorizado a aceitar a referida 

missão. 
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata).C Sob;., ~ mesa, 

comunicaçãoque·s-etálidapeloSr.l0 Sectetário: --- · 

É lida a seguinte: 

Exmo. Senhor, 
Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art.l3, § 1°, do Regimento Inteino do Senaw 

do Federal, requeiro a Vossa Excelência liceriça para· ausent.arwme 
do Pais em missão oficial à Itália e China:, no·penódo _de 4 a 22 do 
corrente mês. 

Brasília, 1° de junho de 1994. - Senador Júlio Campos, 
Primeiro Secretário_. __ ----- _ ----- ----- ----

0 SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) - 0 Expediente 
lido vai à publicação. 

Concedo a palavra, para uma brevíssirná. comuniCação. ao" 
nobre Senador Lourival Baptista. - -------

0 SR. LO URIV AL BAPTISTA (PFC- SE. Para uma bre
víssima comunicação.) -Sr. Presidente, Srs Senadoras e Srs. Sew 
nadores, tenho acompanhado, com grande interesse, o debate e as 
opiniões que vêm sendo divulgadas sobre a discussão em tomo 
desse desafio de engenharia e da política, que-é o Projeto do Gow 
vemo de desvio do Rio São Francisco IX'1" cerCa de 2 mil quilôinew 
tros, para abastecer mais de 200 cida.cl~s _e in:fgai-C6 milliões de 
hectares de terras de Pernambuco, Parafba, Rio Grande do Norte e 
Ceará, conforme prevê o Ivf:inistério da Infra-Estrutura. _ 

O rio SãO Fraiicisco;umã bênção e um patrimõnio de toda a 
região nordestina, é nacionalmente considerado, inclusive perante 
a História, como o 1Rio da Integração Nacionaln, pelo taritO que 
possibilitou, nos primórdios da Colônia, a ocupação do interior 
brasileiro e o desenvolvimento da atividade agropastoril, servindo 

o seu curso como uma longa estrada de mais de 2 mil e 700 quilô
metros, desde Minas Gerais até sua foz. no Estado de Alagoas, 
quando deságua no Atlântico, banhando as regiões fronteíriçaS de 
Sergipe, Bahia e Pernambuco. 

O que tenho lido e ouvido, Sr. Presidente, sobre esta ques
tão, se refere muito mais às restrições técnicas e tOiivehíências de 
oportunidades do que propriamente sobre as vantagens práticas 
dessa iniciativa, cujo custo será Superior a 2 bilhões de dólares. 

Existem várias opiniões bem ftmdamentadas que são ·con
trárias a esse projeto de desvio das águas do Rio São Francisco, na 
dimensão pretendida pelo Ministério da Infra-Estrutura; dentre 
elas: _o comprometimento da vazão necessária para maiJ.ter a pro
dução de energia-pelas hidrelêtricas já implantadas; o risco de se 
prejudicar o curso normal do Rio durante o período de estiagem; e 
a perda de prioridade para a concentração de mais in.Vestimê:ntos 
na irrigação das áreas mais próxiriias do V ale do São Francisco, 
com malor potencial produtivo e -coil.dições econômicas mais faVo-
ráveis. - -·· - ~ 

Não se trata de opiniões reacionárias, ·de opíniôes favorá
veis a qUe' se sonegue os beneficies do potenc"ial hídrico do Rio 
São Francisco para regiões carenteS e para outrOS estadoS'dO-Nor- · 
deste, mas opiniões de conhecedores da realidade do V ale São 
Francisco e de outras _autoridades, de_ quem não Se pode desprezar 
o juízo que fazem desta questãO prüi:iordial. ' · - · · 

A Tarde, da Bahia, publica, em sua edição de 8 de maio úl
timo, ampla reportagem sobre o· assunto. 

Esse projeto de desvio do Rio São Francisc_o, Sr. Presidente, 
uma ·corajosa inii:iãlfva _bem intencionada do Governo, levantou 
uma grande polêmica entre técnicos e dirigentes dos órgãos espew 
cializados da região, no tratq ~os problemas das secas e do semi
á:iido e-, também, intre os polítiéos que repteSenb.m os interesses e 
são pOrta-vozes das populações da área do grande rio. _ 

MUitos conSideram o projeto 'teMeráriO e de retomo' duVidoso. 
Há opiniõeS- de que o -desviO do rio vàf CaUSâr PreJuízo l · 

elelrificação.e ã irrigaçãO, que ]Jóde provocar a morte futura ·do rio,, 
e que, ao invés de desviá-lo, o Governo deveria promovei" uma 
melhor utilização d_os açudes já existentes, pois o Nordeste tem 
água e não aproveita, como, porexe~plo. o iirienso potenCial hí
drico do subsolo, acessível pela cOitstruÇão de pOços tubUlares. , 

O Piauí, por exemplo, considerado, pelos técnicos do 
DNOCS e CODEV ASF, como o Estado mais seco do Brasil, é 
também o que possui maior reseiva de água no subsolo. · 

Seriam necessários 200 mil poços tubulares no P~Iíi~llo -da -
Seca,--o que consUmiriã áperias 10% das reservas-de água do sub
solo. ContUdo, toçio o Nordeste tem apenas 3-00 grandes açudes, 
mais uns 70 mil de menor porte, e apenas 20 mil poços perfurados. 

Existe um poço no Nordeste, denominado Violeta, o maior 
do _Brasil, que há 20 anos consegue bombear para a superfície 
mais de 900 meti'O'ii cúbicos de ágUa por hora, o que ·aaria, só ele, 
para irrigar 3.000 hectares. 

Com todo e'Sse dinheiro- pretendido para o desvio âo São 
Francisco, o consênso das opiniões-leva a crer que seria mais opOr
tuno um conjunt~-~ procedimen~os de alternativas que promoves
sem um melho( ·aproveitamento dos reCursos- hídricos já 
armazenados nos. açucJt;s existentes; a construção de outros; e, 
principalmente, a1 perfuração.de .Poços tubulares para bombear as 
imensas re:SérvãS d«:: águas existentes no subsolo, ao invés de um 
empreendimento dó porte que se pretende, com os riscos que po-
deriam existir. 

1 

Quero mar;tifestar, Sr. Presidente, com este registro. a minha 
apreensão quanto a essa iniciativa do Governo, com a ressalva de 
que ele, certamente, está empenhado nos melhores propósitos de 
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resolver esta questão ·crucial e secular, que é o abastecimento de 
água nas regiões hordestinas. O Governo do Presidente Itamar 
Franco tem, realmente, como demonstrou em várias oportullida
des, sido solidário com o povo do Nordeste e tem se empenhado 
em encontrar as melhores soluções para os problemas -do País. -

Chegando hoje- de Sergipe, acabo de re<:eber um convite 
subscrito pelo Ministro Beni V eras, da Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Coordenação da Presidência da República, pelo Mi
nistro Aluísio Alves, da Integração Regioiial, e o Jornalista Paulo 
Cabral de Araújo, Diretor-Presidente do Correio Braziliense, para 
participar, durante o dia de boje, de um seminário sobre o tema "O 
Caminho das Águas - Transposição das Águas do Rio São Fran
cisco11 para os Vales dos Rios Jaguaribe, Apodi e PiranhasRAçu, 
justificada como de fundamental ÍmjXlrtância para o desenvolviR 
mento do semi-árido nordestino, tendo em vista a crescente urbaR 
nização da população, a implementação dos pólos agroindustriais, 
com base na agricultura irrigada, o que está a exigir uma melhor 
gestão e aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis ria re:. 
gião, sendo necessáriO para tanto, conforme termos do referido 
convite, "o aprofundamento ·da análise do projeto, na medida em 
que há uma multiplicidade de questões exigindo reflexão e debate. 
visando a harmonia de interesses e objetiVos." 

Sr. Presidente, este seminário, -que-t:em a participação de 
vários deputados e senadores, dirigentes e téCnicos de órgãos 
especializados do Governa na área do desenvolvimento regio
nal, como a CODEVASF, a EMBRAPA, o INCRA, o DNOS e 
CHESF, a SUDENE, o Banco do Nordeste, o DNAE, o JBA
MA, na ótica do meio ambiente, a Fundação Joaquim Nabuco e 
o BIRD, deverá resultar em importantes conclusões e recomen
dações que muito contribuirão para a formação de um consenso 
sobre essa questão de fundamental importância para a região 
Nordeste que é o destino ·do rio São Francisco; uina bênção de 
Deus para o povo nordestino que reside às suas margens, e na 
sua área ·de influência, e para toda a região que tem o beneficio 
da energia elétrica gerada pelas suas águas nas usinas implanta
das, e brevemente por Xingó, benefícios estes que: sem risco de 
serem comprometidos, seria ótiino que pudessem ser multipli
cados no Nordeste, para o bem do Brasil. 

Faço ós melhores votos de que esse seminário"-ãlcance os 
seus objetivos e quero me congratular com os seus promotores. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, peço a palavra 

como Líder para uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- Concedo a pala

vra ao nobre _Senador Ney Mara.nhão, como Líder:. para um~ breve 
comunicação. _ ___ _ · ____ _ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Líder. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr:. Presidente, 
St's e Srs. Senadores, recebi um fax da Prefeitlii'a Municipal do 
Recüe,- Vfudo do Prefeito Jarbas Vasconcelos, que é cópia· de um 
oficio, em anexo, dirigido ao Excelentíssimo-Senhor Presidente da 
República, Itamar Franco, na qual o nosso prefeito diz o seguinte: 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando Vossa Excelência, reportamo
nos aos fatos de extrema gravidade, que relatamos a se.
guir, no que se refere à Cidade elo Recife, densamente 
castigada pelas chuvas nos últimos dias, que está atra
vessando, este ano, um dos invernos mais rigorosos das 
últimas décadas. 

Somente no mês de maio, no qual a média de pre
cipitação histórica é de 328,7 milímetros, choveu, em 21 
dias, o correspondente a 506 milímetros. A previsão meR 

teorológica é de um período chuvoso rigoroso até o mês 
de setembro, expondo a cidade a uma situaç-ão critica. 
como vem mostrando a imprensa nacional, não se po
dendo descartar a possibilidade de uma grande tragédia 
(ver noticiário anexo). 

No momento, 120 famílias estão desabrigadas, 
depois que suas casas racharam no fmal de semana, lcnR 
do deixado soterradas seis crianças, que, felizmCnte. 
conseguiram sobreviver, em vista da ação imediata Ja 
defesa civil. 

Na atual administraÇão: à ·PTefeitUra já fnve5tiu. 
em obras de sustentação dos morros, US$12 milhões, 
em. grande parte proVenienteS. do Orçamento-Geral da 

-··uniãO. Isto só foi suficiente. toda:vía, para re..~olvCf-t) 
problema de dois mil pontos de extremo risco. dos cerca 
de quatro mil diagnosticados através de núnucioso Ie
VarilamentO dos técnicos municipais. 

Este ano, atravessamos uma situação niuito difícil. 
não só pela responsabilidade sobre a vida das pes.<;oas que 
habitam nos morros e ãs margens dos 66 canais da cidade -

---em sua maioria indigentes- como ~la demora na aprova
ção do Orçamento-Geral da União para 1994. 

Em vista disso, acreditando na sensibilidade so
cial de Vossa Excelência, venho solicitar socorro_ fman
ceiro da União para obras -emergellciais nos pontoS 
críticos que ainda não puderam ser atcndidq~ e Cuj~ ·poR 
pulação corre risco de vida. Nesses locais a Prefeitura 
tem utilizado, por falta de recursos. apenas lonas de 
plástico para evitar desabamentos, o que s_e .torna inope
rante quando a chuva, como vem ocorrendo. cai torren
cialmente. 

Diante do exposto. C~D.Siderarldo a necessidade 
de execução de um programa de contenção de encos
tas e construção das habitações já ating"idas. solicita
mos um aporte de recursos- de US$10 milhões para o 
urgente enfrentamento da situação, com obras execu
tadas com a participação da população cm sistema de 
mutirões comunitários. tal como vem sendo fciito 
atuahnente. 

Sr. Presidente, o Prefeito da cidade de Recife, Jarbas Vas
concelos, esteve com o Senhor Presidente da República, sem"ana 
passada. Sua Excelência ouviu com a devida atenção os reclamos 
Çlo nÇJsso pref_eito, que, está fazeJld_o a me~lhor admip.jstra:Çã() _do 
País, segundo pesquisaS atuais, e encanliTihoU-eSsc pfcito para o 
Ministério de Desenvolvimento Regional, cujo Ministro é um npr
destino também muito sensível aos reclamos da cidade do Recife. 
que ele conhece muito bem._ .. _ 

Tenho_ certeza absoluta que o .Senhor Presidente Itamar 
Frango, que conhece muito bem_gs_ problemas de minl1a terra. da 
capital Recife - uma cidade construída a apenas 20 cm acima do 
nível do mar e que, portanto, é invadida pelas águas sempre que 
qualquer precipitação extrafluvial se conjugue com as marés alta.;; 
-estou_ certo que Sua Excelência atenderá parcial ou totalmente o 
pedido do Prefeito Jarbas Vasconcelos. por intermédio do Ministé
rio da IntegraÇão Regional. O Prefeito de Recife_ faz um pleito jus
to e_ mostra ao Pais uma adminiStração prágresSista ria -qual o di
nheiro público é bem aplicado. 

Muito obrigad~. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO; 
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PREFEITURA DA 
CIDADE DO RECIFE - -·--· -. ----

PREFEITt:RA OA CIDADE DO RECIFE 
GAnTl'IETE DO PREFEITO 

FOR:\Il'L..\R!O l'AR . TRA~S:\IISS . .\0 DE FAX 'l" DE ORDE\1 

03 

Qumía'feira 9 2Sar·-

r•ara: ___ ----.-. - --~-----~----··,-.--- ·';;; --•_·''''r ~-·:· 

SENI\DOR NEY '11\Rl\NHAO 061.2?.4.7903 

Att 
Chefe de~a inete Senhor RtCAUDO ~AVORTI 

ne- - -- ._ ... -· --- -- ·---- -------. ---=- ·~-- ----L'TN'i'·\x 
Chefe de Ga -incte do Preí'eí to do Recife 

l!"ÁTIMI\ I.I\CF: DA -- -
'rExro: ------_·-:-c--:-~.~---~----~---__ --_ --_ -·--__ .,·-~'"·r-_----,;:;_,-

Por s~ l ici taçào do· Senhor Prefeito J/\!U\1\.S VASCONCELOS, 

segue em anexo, cópia do Oficio 242/94 diiigido ao Exçelcntiss~ 

mo Senhor Pres :lente .I'l'IIMAR FRANCO. 

Face ' rav idade do .. problema, P<;'ÇO·.:d-'clr co_nhecimento com 

urgência ao Se hor Senador. 

/ / 

,: 

/ .. , 

/ 
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Oficio n\.2 4 ,Z /94 - ç P Recife, 23 de maio de 1994 

Senhor Presidente, 

: umprirnentando Vos>a Exçclência reportamo-nos aos fatos de 
extrema gravidade qu< relatamos a sei,ruir no que se refere à Cidade do Recife, densamente 
castigada pelas chuva! nos últimos dias e que está atravessando este ano um dos invernos 
mais rigorosos das lilti: :as décadas. 

: omcntc no mês de maio, no qual a média de precipitação histórica é 
de 328,7 milímetros, ' 1oveu cm 21 dias o c.orrespondcntc a 506 milímetros. A previs~o 
meteorológica é de un perlodo chuvoso rigoroso até o mês de ~etembro, expondo a cidade 
a uma situação critica omo vem mostrando a imprensa nacional, nllo se podendo descanar 
a possibilidade de uma :rande tragédia. (ver noticiário anexo). 

o momento, 120 famllias estl!o desabrigadas depois que suas casas 
racharam no fUJa! de semana, tendo deixado soterradas seis crianças que, feli?.mente, 
conseguiram sobreviv~ em \Ísta da ação imc<liata da defesa civil. 

a atual administração a Prefeitura já investiu em obras de 
sustentação dos morro lJSS 12 núlh5es, em grande parte proveniente do Orçamento Geral 
da União. Isto s6 foi >uficiente, todavia, para resolver o problema de 2 mil pontos de 
extremo risco dos cer ·a de 4 núl diagnostica"dos através de minucioso levantamento dos 
técnicos municipais. 

J ste ano atravessamos uma .situação muito difícil nJo só pela 
responsabilidade sobn a vida das pessoas que habitam os morros e as margens dos 66 
Canais da cidade • e 1 sua maioria indigentes • como pela demora na aprovação do 
Orçamento da União p ra 1994. 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. Itamar Augusto C;: 'tiero Franco 
"MD. -Presidente da R• 1úb1ica Federativa do Brasil 
Palácio do Planalto 
Praça dos Três Podere: - 3° Andar 
Br11sflia-DF 
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n vista disso, acr~ditando na sensibilidade social de Vossa 
Excelência venho solic ar socorro financeiro da União para obras emergenciais nos pontos 
críticos que ainda nlio oderam ser atendidos e cuja população corre risco de vida. Nestes 
locais a Prefeitura tem 1tiliz.ado, por falta de recursos, apenas lonas de plã! tiro para evitar 
desabamentos, o que e torna inoperante quando a chuva, como vem ocorrendo, cal 
torrenci almcnte. 

J iante do exposto, considerando a necessidade de execução de um 
programa de contenç§ de encostas e con~trução das habitações já atingidas, solicitamos 
uma a porte de recurs•. ; da ordem de USS I O milhões para o urgente enfrentamento da 
situaÇilo, com obras e.· ~cutadas com a participação da população em sistema de mutírões 
comunitários, tal como rem sendo feito atualmente. 

1 proveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os votos 
de consideraç~o e apre• ), 

Atenciosamente, 

c )JARBAJl VASCONCEWS 

PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE 

Excelent!ssimo Senhor Y 
Dr. Itamar Augusto Ca· tiero Franco 
MD. - Presidente da R< ·ública Federativa do Brasil 
Palácio do Planalto 
Praça dos Três Podere!; · 3° Andar 
Brasilia-DF 
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SEMINÁRIO O CAJIJNHO D..t.ti JCIJA6-
TRANSPOS!ÇÃO DE ÁGUAS DO 

RIO SÃO I'RANClSCO 
!lATA: 08.06.94 

.bertura {tl9:<lO • o9:30) 

~: 'Objcti\•os do Seminário 

!lrÇ!!<'IItatiBres: . 
Jornalista Paulo C.1bral • Presidente da 

S. A. Correio Brazilicuse 
Ministro Aluizio Ah•cs • M!R 

lc~a: Ministro 13crri Vcms • SEI'LAN/l'R 
Minislro Aluizio Ah·cs • MIR; 
Mir1istro Alcl<Í5 Stcp:lrtcnko -MME 
Mirtistro Sin•·al Guazclli- MAARA 
Sc11.1dor l!mubcrlo Lucena- Presidc.rtle 

do Senado Federal 
Oeprtlado Inocêncio de Oliveh;t.- Presidente 
· da Otrnara.dos.Depulados 

Jomnlislll Parllo Cabral- Presidenle 
da S.A. Coneio Bmzilicnsc 

Dom José Freire Falc.'!o -Cardeal Arcebispo de 
llrasllia 

ainel 1 ( !U~lll • 12::101 

O Projcto,str.r Oescriçao, Alternath·as. Cnslos 
Componentes. Crouognlina_ EtapaS ê 
~1o1trb: 1ns•itucim~:~l. . , 

-:' ,.,,;,r,~•lc: Minislro lkni Vcms- SEPLAN-PR 

,,, 

Mesa: Senador Antônio Mariz 
Marcondes Gadelha 
Airsau Bcurn Lóda • I'Jesidenle d4 COOEV 
Mutilo FI(J(es - l~resi&:nte ~ EMARAPA 

Anrc~enl :u.lnn:!l: 

José de Ribamar Slmas 
Proposta Original 

Embaixador Vilar de Queiroz 
Proposta Atual 

Dehotedores: Scr1. Teotélnio Vilela Fillro 
· Sca. Mauro Benevides · 

Dep. Jose Reinaldo 
Dcp. Vicellte Fialho 

lnlen••ln prtrot Ahnoco (12:30 •\4:00} 

Palnel2 (14:00. 15:30) 

Tem•: A ViabiUd1de SQcio,Econõnrica, a Coerêa• 
com a Açi!o Governamental em Execução r 
Nordcsle. c c Esquema de Financiamento. 

Pmirlcnle: Minislro Aluizio Alves: MIR 

Me"'" llildchcrlo Santos Araíljo- Diretor-Gcml 
doONOCS . 

J•ilio César de Maia P, Moreira- Prosidcnk 
daOIESF . 

Marcos l.ins • Preside111e do INCRA 
l<l~O S. R. Sales- Sccrelário de lnig;açáo 

Anreft'!n(otdores:- Gen. Nilton Rodrigues..Superintcndcnt 

DcftÍIIedo~s: 

da SUDI!NE .. 
Joclo Alves de Mdo-rr.,.idculc da !lNI 

Dcp, SérJ!ÍO Macl•od• 
FiDÍic.isCo Viana.-i:UNCEME: 
José C..ioilíJii i'lwlo Pesso:l 
I )mn Mauro Rmmslho 
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lnlenalg (15 miuulos} 

Painel3 (15:4-5.- 14:4·5) 

·TenUt: A Qc;Siôlo dus.Á'g.uas do Ria Siltl [:rmu:iscc c o 
llhJKldC no ~'feio'AmiJi'l!llte 

t•re.sfdt"nt~: MinisÍOl ~~~is Step:mcnko -1\.fME 

~: JoséSaiddo llrilo -Oiretor do DNAEF. 
Ni!de Lago Pinheiro -Presidente do !llAMA 

Dcba!çofo!'••: 

l!nll Menezes - OIRD 
l.rury Simpson - unm 
llaroldu de Matos Lemo• - Socretário d<> 

Mdo Ambic:mtcAI M 1\ 
Vitllcius R11zoira de Sá 1 k11evides - I>NAEE_ 

Oep. Flibio Feldn.,nn 
l'I}J>I!ridos Mncedo-Scc. de Planejltmcnlo/Cl! 
Osmil Oolifi<I<>.Fund. Joaquim NabuCG 
Anl6nia RocbD Magolhllcs-Asscssor Especial 

l••leqalo (lO minutos) 

Encerramento (I &:uo- 1 H:W) 

Te111~: Conclusões c Rccomcndaçõts olo Scmi•ário 

Anresen1n•tnres: 

Minisu·o llcni Vc<as • Slli'LAN/PR 
Jorualisla Paulo Cabral - Pri!Sidcnle da 

S,A. CArreio- Brazilictl se 

MiniSlro Bcni Vcras - SEPLAN/PR 
Ministro Aluisio Alves - MIR 
Gm·eruodme.• dos Es!odos Nordcslinos 
JornaliSla Paodo Cabral - Presidente da 

S.A. Concio Brazilic11sc 

Quinta-feita 9 2805 
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.A}J." ,E "li>~;.<. s enh.o r: Brasllia, 06 de jullho de 1994. 
SENAPOR LOURIVAL BAPTISTA 

A 1r.ansposição de águas· do :Rio. São .F~sço· para os vales dos Rios Ja.guart'be, Apodi e 
. Piranhas-.1\çu.. é fundanl~ para a. promoção do desenvolvimento daquela parte da zona Si:nii-árida da 

Regi~ NordeSte; Á~~o ~e:.da popijlaçlo e a implantaÇão 'd~·pólds' a$roindtlstriaís com 
base na~~ irrigada estão ~o uma.nWbor ~dos nlCilrSOS bidri.cos. - · ' -

',',-'""""; ' ,', . . ', --· .. 
Para tantO.: é indispensíivel.o ~o da análise do projeto, na medida em queM· 

uma multiplicidade; de questões exigindo.· refleXão .e debate, visando à obtençãO de harmonia:· de 

int~esses.e de objetivos,.assegur&lldo a otiml!Bção·do·.manejo dos recursos natlli1Iis em· proveito do 
País~ ·.~ · 

É aoérca deste tema que passaremos o próximO dia 8 de junho, quarta-feira, reunidos -no 

auditório elo Correio Braziliense. Comonne a prognur;ação em anexo, o Seminário será uma ·promoção 
COI\Íunta do Jomal Correio Braziliense, · do Ministério ela Integração Regional e da Secretaria de 

Planejamento, Orçame:ato e Coordenação da Presidência da República. 
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Temos a grata satisfação de convidar Vossa Excelência para participar de Seminário, e nos 

ajudar no processo de aprofundamento da análise deste prçjeto, vital para uma extensa sllb-região 

brasileira. 

Atenciosamente, 

".' Ji./~A---1 :,../L__ '" ':. -__ - . 'iY'.~ v.,.,.:.·~--· '·~··· .... ,j, 
... , , BENI~~S ...... 

Ministro de Estado Chefe da Sééretáriá de 
Planejamento, Orçamento e Coordenação da 

Presidência da República 

' . .. 
-!<I 

····.-······-~ 

--'--v~~~-. rTf ~RAL D~ ARAÍJJo 
-Diretor-Presidente da S.ACorreio Braziliense 

• ' <-. . . ~ . : - - ' . . ~ ';". 

'I' •' • I ~ " I 

.. , 



2808 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho del994 

O SR- PRESIDENTE (Gerson Camata)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para uma breve comuni
cação. 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para uma 
breve comunicação. sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, agra
deço a compreensão de V. Ex'" e apenas faço uma brevíssima co
municação a respeito do pronunciamento feito pelo Senador Louri
val Baptista, a quem, iilfelizrnente, não pude apartear por ter che
gado após o encerramento do seu discurso. 

Sr. Presidente, nós, da Bahia, estamos profundamente preo
cupados com o chamado Projeto de Transposição de Águas do São 
Francisco para o Nordeste, porque estamos verificandQ -_e os estu
dos técnicos assim demonstram - que o São Francisco deve ter 
suas prioridades bem defmídas. Se este rio deve_ seLvoltado para a 
edificação do Nordeste suas águas devem servir pat.:f movimentar 
as turbinas das usinas que ali são construídas, no sentido de prover 
a energia que o Nordeste ne_ces_si(a, Cada_ vez mais, para evitar que 
voltemos a ter aquele racionari:tento que já oc'oireu em passado re
cente. Todos os dados demonstram que se tivermos novamente o 
retorno ao desenvolvimento da região e do Brasil, como um todo, 
o que está construido no São Francisco não _será sufxciente pãra 
abastecer o Nprdeste de cne_rgi_a: . _ . . . . 

Além dO mais. na área riQcirinba do São Francisco ie!I).os. 
que buscar t.a.mbém a irrigação Qc_c,cntenas de milhares de 4~Wcs 
que não têm água para desenvolver a região. Os ~tudos também já 
demonstraram que a área que existe ao redOr do São Francis-c-o não 
pode ser totalmente inigada pelas águas do próprio rio, em razão 
da deficiência que ocorreria na gCt'ação de energia daquele rio. , 

Então, ouço e leio, com muira preocupação~ ~cmanifestaçã;e: 
de que se vai fazer um projeto grandioso para levar a água do São .. 
Francisco a outras regiões. _ -- - -· ___ . 

Todo p_Nordesf.e nece~sit? d~ água. to4o o NOrdes~e.neces
sita de projeto de irrigação, mas não podemos fazer isso -sem olhar 
uma realidade, que_é_a realidade do rio SãoFra,n..çi.sco. __ = --· 

O projeto que aí Cstá, em tentativ-a de exe~u_çã;o. foi~ estuda
do numa época em que o rio era outro. 

O rio São Francisco vem sofrendo um proc~so de assere~- . 
mento da maiot gravidade. E tuQp i:;s.o tem de sçr,l,evado ell! cçn:si.- .. 
deração tecnicamente. 

Não se trata de fazer uma obra que o Nordeste precisa, não 
é o desejo de marcar a adl11.i:çt~stração com uma obra importante 
que deve fazer com que se esqUeçam os estudos dC vfabilid_ade ~~w 
nica e_ e_conômico. A região nec_essita de água e energia, e não po
demos jogar fora a capacidade energética do riO-SãO FiancjsCo_ 
sem os cuidados necessários, como, infelizmenié~ÇSiá. ocorrendo. 

Por isso, agradeço a V. Ex'"" a gentileza de_me_conceder a paw 
lavra para uma breve comunicação. 

Considero que este assunto merece a atenção devida dos ór
gãos governamentais. 

Era o -que tinha a dizer, Si. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) --: Çoncedo a pala

vra ao nobre Senador Aureo Mcllo. 
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin

te discurso.)- Sr. Presidente, eminentes Sr,.s e Sr:S. Senadores, hoje 
vou falar de cisnes. Enquanto por aí se fala de Lula, de CPI, de 
"Fernandes Henriques" e de "Quércias", falarei dessa ave nitente, 
que, pela sua beleza, é cobiçada e solicitada }Jara encantar os salõ
es das embaixadas e dos !Vfinistérios de Relações EXteriores. 

Sr. Presidente, não se assombre com o inpsitado do tema, 
porque legisiamos sobre as matérias mais díspãtêS e, âO mesmo 
tempo, abordamos os assuntos de uma diversificação que constitui 
verdadeiro caleidoscópio na multiplicidade do seu colorido e na 
invulgaridade, às vezes, do seu conteúdo. 

Os cisnes sempre foram as aves destinadas a embelezar as 
águas tranqüilas dos lagos e dos palácios. -

Houve autores que, pela sua qualidade intelectual, pelo va
lor da sua produção, foram chamados de cisnes. Por exemplo: Virw 
gílio, que, pela sua obra imortal, a "Eneida", e por ter nascido nas 
imediações da cidade Mântua, foi chamado "O Cisne de Mântua". 

Havia outros cisnes: P'mdaro, o "Cisne de Dirce "; o cisne de 
Cambrai, que era Fénelon. 

Quem não se lembra da história do Patinho Feio? Era um 
pãtinho tão desajeitado, criado numa ninhada entre outros patos, 
que se sentiu deprimido, frio e amargurã.do, porque era feio e de
sengonçado; tinha o pescoço gr~de. as patas recuadas demais e 
era, por assim dizer, um enjeitado da ninhada e da dona Pata, que 
conduzia os seus filhotes. 

O tempo foi passando. Ele, que era tão amargurado, tão so
frido; uD:f dia baixou a cabecinha na direção das águas e viu refleti
da a sua imagem. Mas a imagem _que viu era a de_ uma ave maravi
lhosa, de uma ave lindíssima. En'tão, alçou vôo e partiU ao entort;. 

- tro do sol, porque,_de fato, ele era um Cisne cujo OVo tinhasido-CQ--:_ 
locado na ninhada daquelas patas. 

-St. Presidente, há também -a história da Leda e o cisne. Leda 
apaixonou-se perdidamente por aquele cisne; que era-Zeus, e am
bos se perderam no enlevo do prazer. Ela, alva e nitente, de carnes 
mornas e até afogueadas, cOmo se fosSe um cisne humano; ele, um 
ciSne, conio se fosse também humano, capaz de amar aquela irna
gêrfi,-e-Uveram tempo depois, os gêmeos Castor e Pólux. 

Tantas lendas há sobre os cisnes, como sobre as aves ou so
bre a beleza das formaS naturais! 

· VirgÍlio: ~ta To~O; gUia de Dailt~ ·Ãl!gJ.l~erí, eia chama
do Públio Virgílio Marão; em latim, Publius Vergilius Maro. Mas, 
por que tanto cisne? 

Sr. Presidente~ ,o jornal O GlobO divulgOu a nõtícia de que 
Isolda, o cisne fêmeâ d6"Palácio do Itamarª-ty, no Rio de Janeiro, 
havia fugido. Depois de doiS dias de deSapãrecirncnto, fõi encon
trada ferida e machucada na Avenida Presidente Vargas. Os "fla
nelinhas 11 

- aqueles garotos que mais suján;t _d,o que l_impam os 
carros- apanharam Isolda e levaram-na_ ao Çampo de Santana; 
mais !-_arde. aos belos_jard!ns do I~maraty. 

IsOlda e seu companheirb Tristão haviam sido concedidos 
aó Bí:-asil pela ?refeitura de Hamburgo, na: Alcmanl1a. Trata-se de 
um ré'gío PreSeilie, 'aitãmente estético, daquelas porcelanas vivas 
de cariie e penas que são os cisnes que navegam nos ares. H-á-cis-
nes de pescoços negros como os que existem nas llhas Malvinas, 
nas llhas Falklands, e em áreas do Peru; cisnes de bicos' VeÍ1:hé
Jhos, longos, que se adaPtam perfeitamente nãO só aos jardins pa
lacianos como aos -prór):dos -jaidins deste Congresso e ao do 
Palácio do Planalto. · 

Foi contada a história da, fuga desse cisne. Ele fugiu [>qrque 
não podia voar e acabou se perdendo no grade Rio de Janeiro. Um 
cisne a passear na metrópole pro:saica onde acontecem cenas de 
violência e onde marginais com fome arrancam à faca o sangue 
dos seu~ patrícios para comer e desfrutar também do carrossel da 
vida, da grande marcha em que todos nos empenhamos na superfí
cie deste rico. promissor, extraordinário e superior País: Brasil. 

Então, o cisne de Hamburgo perdeu-se porque não pcx.iia 
voar. E por quê? A notícia diz que, doados pela Prefeitui'a de 
Hamburgo, Tristão e Isolda foram operados para que não pudes
sem voar. Foram operados para serem impedidos para sempre de 
alçar vôo, de abr..r suas asas,-d€--espa-lmá-~s con-tm-o-sol~-de.rece,
ber o arco-íris e a luz. para, na direção do espaço, sentirem a gran
deza da vida transferida através dos ventos doudos e dos raioS 
solares que iluminam a brancura das suas pernas. 



Junho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quinta-feira 9 2809 

Segundo a notícia, funcionarias do Itamaraty acreditam que 
a fêmea, entretanto, tenha recuperado a capacidade de voar e, por 
isso, tenha fugido, pois consideram iirípossível que ela tenha pas
sado pela porta do palácio sem ser vista- pelos guardas. Um veteri
nário verificará se as aves preciSam fazer nova operação que as · 
impeça de exercer aquilo para o qual foram criadas pelo enlouque
cido arquiteto da vida, pelO -delirante criador da-ffiorte, pelo ser 
misterioSO que pune e, ao-mesmo tempo, cria a·oeteZa-D.as suas 
mais diversas formas. · · ·- -

Os cisries do Itamani.ty serão operados para não poder mais 
voar. Defmítivamcnte, vão fiCar impossibilitados, como se cortas
sem a um homem a sua virilidade, a uma mulher a força de sere
produzir, a uin outro-ser e-aO própriàhomein aS pernas para andar, 
os braços para se defender e para agir. 

Aí estão os cisnes e as aves sofridas e aqt.if, nesta tribuna, 
um Senador do Amazonas, do grande Amazonas, _que é um outro 
planeta dentro deste planeta. Não pertencendo ao Partido Verde -
que na sua maioria é foiinado por energúmenos que ficam beberi
cando conhaque à beira dos botecos grã-finos de Ipanema ou Co
pacabana e que nada entendem de_ arquipélagos iluminados de 
praiaS, nem de ilhas amazónicas, nem dos cipós d'água,- item da 
copa das grandes castanheiras, nem do bombardeio_dos_ooriços so
bre o peito da terra, fazendo o peã da pujança da nossa natureza-
este Parlamentar toma a liberdade d_e submeter à apreciação de V. 
Ex a& a seguinte proposiç-ão: --

Art. 1° Fica proibida, em todo o .Território-Nacio
nal, qualquer operação cirúrgica que iiÍl_Í'eça ds cisnes õi.l 
quaisquer aves domésticas deconitiVa.S ou de outro gêne-
ro qualquer, de voar com as próprias asas: · · 

Art. 2° O máximo que poderá ser feito, para impe
di-las provisoriamente de se evadir ou se machucar, será 
o corte na extremidade das penas das asas, quando for o 
caso~-

Art. 3° A infrfugéncia dõ arl .. l o iinpliCaiá penali
dade de um ano de prisão. 

Envio o documento às c.om.iss.ões técnicas da Casa, talvez 
para deleite do Senador Cid Saboia de Carvalho, especialmente 
que ê um empedernido poeta às escondidas, porque todos aqui o 
sabem de jurista mãs cu o sei de V ate _de ~la:Qçfadqr ele, rirDas_, _de 
editor _de trabalhos. 

Américo Antoni foi um homem que viveu no melo dã"Selva 
entre os índios. O seu nome na selva era Siun-puh-Iin-pim, que_ 
quer dízcr ''relâmpagO''. E o Ainéri:co escrevia pOOSfas hauridas cta 
convivência que teve _com os índios._Mas um dia ele prOduziu um 
trabalho arcádico, um trabalho grego; e ele tinl_!a c.erta raiva dessa 
poesia. Mas nós, estudantcs_de Manaus, pretenciosos -e de nariz ar
rebitado, que gostávamos das letras_ como quem gosta dos marima
ris~ destacamos ''A Ronda dos Cisrics'' e trouxemos este trab8.lbo ã 
luz, e, por isso, para: encerrar, em homenagem aos _c~snes do Itania
raty, vou dizer para os senhores a poesia "A Ronda dos Cisnes, de 
AméricO Antoni: 

O lago acorda ... E a lua se insinua. 
Entre o palmar de aljõfares desata. 
Há um silêncio de. cisma na alva lua. 
Passam os cisne-s ... São gôndolas de prata ... 
O lago é rosa. A aurora ainda mais nua 

-Abre as carnes de anêmona ao sol louro ... 
Há. um fervor de volúpia que flutua ... 
Centelham praias ... Passam os cisnes de ouro ... 
O lago é rubro. O sol no poente escalda. 
E a glória em gozo extremá, ardc_nte e exangue.~·-

Safira· ê o cêU. A selva de esmeralda... o 

A água é rubi... Passam os cislle"s de sangpe ... -
Lago Violeta- lÍá uma queixa na .. bruma · · 
Da distância na mágoa e na ansiedade ... _ 
É o crepúsculo abrindo em cada espUma 
O lílás ... Passam os cisnes da saudade ... 
O lago dorme.::Mas ferldo ao açoite 
Das trevas que os relâmpagos percorrem.. .. 
Os císiié"s voltam negrq~ Como a noite -
Cantam na solidão _da noite ... e morrem. 
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente~ 

DOCUMENTO }!.'QUE SE REFERE o 'si, A.uc' 
REO MELLO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

O Globo- 7-6-94 

CISNEFUJONA VOLTAPARAOITAMARATY 
A v e é achada, ferida," mi AV: PresidcfiÚ~ Vargas- · 

____ _ Múcio_Bezerra 

A cisne ''Isolda" é uma ave de fanúlia ... dos anatídeos- mas 
fugiu de casa no sábado, passou dois dias fora e ontem, pela m'a
nhã, foi vista perambulandO na Avenida Presidente V argas. l.á, foi ' 
capturada por "flanelinhas", levada para o Campo de Santana e, 
mais tarde, para o Palácio_do Itamaraty, sua. morada des-de setem-· 
bro passado, quando chegou da Alemanha, com seu· companheiro 
"Tristão''. 

"Isolda" foi encontrada porque o aposentado Marcelo Au
gustõ Moreira de_Oliveira leu ontem reportagem no Globo sobre o 
sumiÇO da cisne. Quando ele pa-Ssava na Presidente. Yargas, viu 
uma aglomeração de curiosos em tomo do que parecia s_er um pàto · 
grande e ouviu os "flanelinhas" que capturaram ã. ave diZerem· que 
iam levá.-la para o Campo de Santana. Marcelo, ·entãO. telefonou 
para ·o Ita:maraty. - _ - - · · · 

· · Suja, com feHmento ntiiila Patà-. a fujõria ·chegou ao Itama- ' 
raty às 9b. Funcionários se reuniram em tOmo do lago de 40 por 
15 metros para ver qual seria a reação do macho. "Tristão" recebeu 
mtiito bem a companheira. Segundo uma diplomata que pediu para 
não ser identificada. o reencontro dO casal foi emOCiOô.anTC: 

-Os dois se encontraram no centro do lago,-fizeram- festã. 
um para o outro e nadaram juntos lado a ladQ. 

Doados pela Prefeitura de Hamburgo, ''Tristão" e "Isolda" 
foram operados paia que não pudCssCm ·voar. Fuil.ciôriálioS "dó lta
maraty acreditam A_ue a fêmea· ieiilii recupeni.do a Capacidâ.di de -
voar e, por isso; fugiu, pois con-sideram impoSsível que _ela tenha 
passado pela porta do palácio sem ser vista pelos guardas. Um ve
terinário verificará Se as aves preCisãni fazer-riõva openi.ÇãO. -

Durante o discurso do Sr. Aureo Me/lo, o Sr. 
Gerson Camara, deixa a Cadeira da presidincia, que é 
ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, J0 Vice-Presidenre. 

~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mansucto de Lavor. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo- Suplicy. 
(Pausa,) 

Concedo_ a .palavra ao nobre Senador Marco Maciel. (Pau~ 
sa.) 

Concedo a -palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
(Pausa.) · · 

Observem que S._ ExaS não se encontram, no momento, no 
recinto em virtude de estarem em importante reunião polítiCa -pru
ri partidária. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha. (Pausa.) 
_Cçncedo a wJav111 ao noQre Senador Ciçl S~bqia de Carvalho. 
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O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE. águas. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orâ.dor.) --Sr. Pre~ .. - Nem penso nos cisnes navegando nessas águas. O que pen-
dente, sr•s e Srs. Senadores, trago aqui alguns temas para pil}.cela- so ê no sertanejo bebendo essa água; o que penso é. no sertanejo
das rápidas nesta sessão do Senado Federal. cearcnse, pernambucano, paraibano etc.,- podendo plantar devido 

Mas quero, de princípio; lançar os meus louvores ao Sena- à irrigaÇão desS"ás águas. Isso é que é fundamental. 
dor Aureo Mello pela temática trazida à tribuna do Senado Fede- Mas sabemos - e o Senador Jutahy Magalhães sabe disso 
ral. II!_UÍto bem. porque foi Relator de uma Comissão de Inquérito iro-

Pode até parecer estranho que um Senador traga uin tema portantíssima, que tratou da questão da energia elétrica -_que real
tão lírico e tão poétíco e, COino o vefdadeiio Dá:ígas Frish do Parla- mente o problema da ene_rgia elétrica ê muito sério no Brasil. -
m.ento, se preocupe S. Ex• com uma legislação on:iitÓIÕga, atinen- Já nesses anos 90 eram e_s~rados, segundo ouvíamos na-
te, portanto, a um conhecimento humano dos mais inteY.essãntes, quere--tempo. verdadeiros baqueS nO fornecimento de energia elé-
que é a ornitologia, na sua ênfase da preservação ambiental através trica. Isso é uma preocupação- altamente válida, como é também a 
de uma proteção de seres da nossa fauna. questão ecológica, que significará o desvio _de_ssas águas no que 

Melhor do que trazer aqui o ódio, melhor do _que trazer os concerne ao quadro ecológico nac_ionaL 
impropérios, melhor do que trazer, muitas vezes, as- eritoções negã..c - -TUdo é importante - concordo-, mas acredito que tudo te-
tivas, que tanto marcam a vida política de cada um de nós. nha sido examinado. Não haverá desastre ecológico- pelo menos 

Ainda bem que não tenho falado muito, porque tantas triste- os técnicos afi.imam - pelo desVio dessas ãguas. Muito pelo con
zas vivi na minha carreira política ultimamente que se houvesse trárÍÓ, haverá mais equilíbrio ecológico, evitando-se a mortandade 
ocupado esta tribuna, por certo, não seria para ter um comporta- que há em determinadas regiões do Brasil, ora pClo excesso 
mento tão poético e de tão bom caráter como o de Aureo Mello, d'#_gua, ora pela falta d'água. E, nesse quadro dantesco de que fa-
esta tarde, aqui no Senado Federal. lamas, há regiões como a nossa, onde num dia a água falta e no 

Mas outros oradores falaram aqui, inclusive Lourival Bap- outro a água sobra. 
tista e Jutahy Magalhães, sobre a transposição das águas do São -- Recife, por exemplo, é uma Capitartlelíssíma atirl§}da vio
Francisco para o Nordeste brasileiro. Assim comO ligando dois sis- lentamente pelas secas. mas é também um alvo maior das cheias 
temas naturais, dentro daquela possibilidade técnica de tentar re- famosas de Pernambuco, quando bairros e bairros daquela capital 
solver as questões da seca do Nordeste, de urna vez por todas. são atingidos abruptamente por enchentes, as mais cruéis. Por que 

Sei dos cuidados do Senador Jutahy Magalhães; não acom- isso? Porque falta a mão do homem no retoque do quadro natural, 
panhei muito bem o discurso do nobre Senador Lourival Baptista, para propiciar a melhor distribuição das águas, para evitar determi
uma vez que quando cheguei já estava encerrando a sua fala. Não nados dramas, determinadas ocorrências que tanto marcam as Re-
sei qual o mérito do seu pronunciamento. giões brasileiras. 

Mas quero dizer que as águas têm um caminho implacável Sabemos do ex-cesso de águas em Santa Catarina, no Rio 
E que esse caminho implacável das águas, muitas vezes noS dá Grande do Sul, em determinados lnomentos, as·grandes enchentes 
aquela idéia do desperrlício. No Ceará, vimos o maiOr riO sec-o do de-São Paulo, as grandes enchentes da Região Amazónica, cidades 
mundo, resistir e morrer, morrer e reSistir ... e "o ri6 Jaguan"be, hoje, invadidas pelas águas que a tudo destrói, sem a menor clemênciã.. 
depois de cuidados técnicos, tem suas águas aproveitadas ao máxi- Se essas á_guas podem ser melhor distribuídas. por que não 
mo, ii::J.clusive para sua normalização. fazeni Isso? Agora mesnlo. no Ceará, se fez-~~ callal trazendo as 

As águas correm para o mar. Quanto mãis correrem por águas do maior açude, o Orós, para o abastecimento da capital. Se 
dentro do Tenitório Nacional inais scidio, mais econômico, maiS não fosse essa obra, por Certo, a Capital cearense teria vivido mo
int,eligente, ,ma,is ~~quado sçr_áp percurso dessa.s'â$llas. ·' : ·- .. - . mentos da maior agrura, mome!ltos dificíliip.ós com a falta d'ágt,Ja. 

Quero.dizer que se o rio São Francisco_corre o tanto que Não houve a falta absoluta de água depois c:le muitos anos de seca, 
corre, melhor seria que corresse muito mais pelo Território Nado-_ _ porque um canal trouxe a água de uma região para a região metro
nal. E essas ligações que estão pretendendo e que já foram autori- politana, para atender a Capital cearense. Medida de inteligência. 
zadas pelo Presidente da República, que são irreve:[síveis, segundo Acredito que ligar o São Francisco é evitar o desperdício 
o Ministro Aluízio Alves, tudo isto que se pretende fazer, deixo das águas do São Francisco; porque ninguém venha querer passar 
bem claro, não é para o desperdício das águas; ~uito pelo contrá- o raciocínio de que as águas não se desperdiçam. As águas se des
rio, é para aumentar o percurso dessas águas deiÍtro do Territ6rio perdiçam pelo sol, exatamente pela evaporação~ mas o desperdício 
Nacional. Ê, portanto, uma solução muito inteligente. natural é ainda das águas aQ JP.ar. 

Não acredito que a capacidade energética do rio São Fran_- Num país que ainda não transforma a água salgada em água 
cisco vá se alterar, porque estudos já foram feit~ ~m órSão:; ·técpi~ doce, que ainda não dessaliniza a água do mar, como acontece em 
cos, em órgãos da maior competência técniCa riesse assunto, e a Atuba, uma ilha tão próspera,_ e eril tantos locais do mundo, onde a 
conclusão é que tanto a ligaçãO_ é viável com o- IÍ~so si.Sieina Ja- água do mar é aproveitada até para o consumo humano, a:credito, 
guaribano, como também as águas do São FrancisEo não Serão afe~ Srs. Senadores, que a transposição das águas do rio São Francisco 
tadas ao ponto de alterarem a produção de energj~ ~létrica, quanto significará um dado económico tão importante quanto a geiã.ção 
às bidroelétricas de que falou o Senador Jutahy ~galhães. da energia elétrica, sem prejudicar, no entanto, a geração da ener-

Concordo, no entanto, que tudo isso deva s~r profundamen- gia elétrica. . 
te estudado, mas acredito que essa fase já esteja veP:cida. Por isso é que ainda ontem, quando chegava a Brasília, de-

O futuro do Brasil será bem melhor, na normalização da na- pois de manter contatos com estudantes do Ceará, eu lia no avião 
tureza, à medida em que pudermos fazer uma comtmicaçãO éritie- declarações formidáveis do Ministro Aluízio Alves, gara:ntindo a 
as grandes bacias. As águas que sobram no rio A.mazonã.s, no rio realização desse traballio. 
Negro, no rio Purus, em todos os rios amazônieos~ eSsas águas que Quero dizer que o desvio de rios, o desvio de leitos dos rios, 
sobram e que vão para o mar seriam de grande proveito onde as isso não é uma coisa de faraó, IssO acontece sempre que o homem 
águas faltam. Então, é só uma questão de eqüidade na distribuição necessita. Na União Soviética, o rio- Volga foi desviado para que 
da força da natureza, quando essa força se manifesta atraVés das transpusesse um deserto e, aSsim, tit'as.se as cai'acteristiCas desérti-
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cas daquela região, para ali se tornar algo próspero economica
mente, propiciando. inclusive, a agricultura. 
' Os israelitas são mestres no manuseio da natureza em pro
veito do homem. Interessante que ninguém tem pejo, quand_o se 
desintegra o átomo para matar. Porque se_ desintegrássemos o áto
mo, não para produzir homba atômica. mas para produzir medica
mentos, para produzir o alongamento da_ vida. para minorar a dor 
humana num quadro enfermiço, patológico, que_ assolasse o mun
do. se fizés&emos isso, muito bem.-Não! Mas o mundo aplaude, 
como heróis, os que separaram partículas, os que transformaram o 
átomo, os que mudaram os valores químicos para um aproveita
mento mortífero, meramente mortífero. Isso é o que não se deve 
fazer à natureza. Isso é o que não se deve fazer! É a pesquisa para 
matar. E os que fazem são heróis, porque dividiram valores quími
cos, desdobraram valores químicos, desintegraram partículas, e é 
tão importante essa desintegração-que muitas delas não são verda
deiras. Foram anunciadas falsamente, em verdadeiros embustes, já 
descobertos e já denunciados aos ouvidos_ e aos olhos da humani
dade. 

Quando se trata. contudo, de evitar o morticínio na regiãó 
do Nordeste; quando_ s_e_ trata de evitar a fome; numa época em que 
se_c_ompreende _tudo, desde que a luta seja pela fome- tudo é tole
rado, .EXJrque a luta é_ contra a fome -.- c_orno _deixar de tolerar que 
as águas do São_ Francisco cheguem também ao· Nordeste, cOm fi
nalidade de estabilização natural, de propiCiar o plantio, de fazer 
renascer as culturas?-

No Nordeste brasileiro, Srs. Senadores, valores _culturais 
agrícolas foram dizimados. Os governos são impotentes e inc_om
petentes até no combate a um besouro que liquida o plantio do al
godão. Por isso, não se planta mais algodão no Estado do Ceará, _ 
por exemplo. O combate_ a esse _besouro, o bicudo, é tão difícil que 
ainda não se encontrou esta solução: um mero .c.ombate a um be
souro;_quc, por sua vez, altera um valor econômico, um valor cul
tural de toda uma região; não há algodão, que era uma riqueZã ex
traordinária do Nordeste_ brasileiro. 

Por outro lado, há culturas que foram afetadas pela moder
nidade, como, por exemplo, a cultura da camaúba. A cera de_ car
naúba já foi um grande Yalor; era, para o Nordeste, o que a seringa 
era para a Amazônia. No entanto, hoje, com os desdobramentos do 
petróleo, com o aproveitamento de produtos petrolíferos, com no
vos·valores da economia mundial, a cera de camaúba passou a ter 
uma. importância menor: E o Nordeste, que já não tem o algodão, 
também não tem a aplicação eficiente e efetiva da cera de carnaú
ba. Significa dizer que outros valores culturais terão que despontar 
na agricultura nordestina. 

Essa agricultura perseguida pelas secas não_ consegue reali
dades compensadoras. O plantio do caju, o plantio do amendoim, 
hoje, o plantio da acerola, o plantio de uvas nas serras nordestinas, 
tudo parece promissor, até a chegada de uma seca. E as secas -
quero dizer "isto a V. Ex.s -:não são anomalias do Nordeste. Já li 
estudos científicos que mOstram que o normal é a seca; o inverno é 
que é a anomalia nordestina. O quadro natural do Nordeste brasi
leiro tem a seca. Se estudarmos a incidênciã das_ secas, veremos 
que elas pertencem ao panorama nordestino, com uma freq_üência 
tão grande que não podemos dizer que a seca é anormal, que é a 
exceç.ão. Não! A seca é a regra, não é a exceção. A seca é a verda
deira regra nordestina, O inverno descontrolado, o invêrno que não 
pode ser previsto com exatidão, este é que é um fato anómalo. 

Agora mesmo chove no Nordeste brasileiro, como bem co
municou o Senador Ney Maranhão, de acordo com um documento 
recebido do prefeito· Jarbas Vasconcelos, de Recife, Pernambuco. 
No Ceará está chovendo intensamente; após anos de invernos fra
cos· ou de secas inclementes, vem o inverno constante, já passando 

de todas as épocas, já desaflando os calendários. 
Hoje o Nordeste está tomado por viroses, porque não é co

mum esse quadro úmido em que estamos vivendo; não é comum a 
chuva constante; automaticamente, surgem as enfermidades, re
nascem todas as possibilidades endêmicas, o quadro patológico se 
instãla. 

Em Fortaleza é muito grande o número de pessoas enfermas 
tomadas por uma variedade incrível de viroses, inclusive com a 
presença da dengue. O mosquito que instala essa enfermidade teria 
encontrado um quadro propício agora, exatamente pelo excesso de 
águas. Vejam que há um desequiHbrio. tanto que o Nordeste, que 
clama pela chuva, pela água, pelo desvio de rios, que preciSa de 
canais, de repente tem que falar de um quadro patológico pelo ex
cesso das águas; inclusive em Pernambuco, onde Recife está um 
pouquinho acima do nível do mar. É interessante isso. pois quem 
conhece Recife sabe que, quando a maré enche. até as águas dos 
rios ficam rentes ao asfa1to. _ 

Em Fortaleza. não. Fortaleza é u_ma cidade que tem planal
tos, que tem elevados, e não é comum o nível do mar respeitado 
pela construção civil na elaboração de ruas. na c_onstrução de edifí
cios, casas, vilas, etc. 

O Sr. Meira Filho- Senador, permite-me V. Exa um apar-
te?_ 

O SR. CID-SAJSOIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex', 
SenadorMeiraFilho. - '---~- --- ,- __ - - ·__ _ 

O Sr. M~it"a Filho -Senador Cid Sab6ia de Carvalho, de
sejo, nesta oportUnidade, apresentar parabéns a V. Ex a pelo assun
tO importantíssimo" que traz à Casa nesta tarde. Ainda há pouco, 
enlevei-me com o discurso poético e lírico _do nosso. querido com
panheiro Aureo Mello. O discurso de V. Exanos desperta para um 
assunto importantíssimo paia o Brasil. Desde menino ouçõ falar 
no São Francisco, cujas ágUas qUem primeiro soube aproveitar foi 
Delmiro Gouyeia, com a sua fábrica de linha, .. ~· 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Um dos maiores 
pioneiros do BrasiL 

O Sr. Meira Filho - ... que afugentou os ingleses - aliás, 
apavorou a Inglaterra. O SãO Francisco possiJ.T Urrii li.qúeZã imensa 
inaproveitada, a nãá ser dentio dOS priricípios e metas di:>Presiden
te Juscelino, com-Três Marias, urri dos PreSidentes que mais traba
lharam pela água em nosso País; inaugurar água em Campina 
Grande não foi brincadeira, e o Presidente Juscelino <:r fei. OróS; 
Sobrãdinho e tantas outras obrãs aproveitaram as águas; nlã.s seu 
aproveitamento não tem sido aquele· que as regiõeS j:x:Sr~ esteoenefi
ciadas esperavam; com o São FrancisCo, tenho certeza dC que será 
diferente. O que V: EXa traz aqui -hOJe- é Uma aula, dentro da sua 
versatilidade, do seu jeito bonito de falar. Desculpe-me, mas tenho 
muita inveja de V. Exa; gostaria de ter a palavra fluente como V. 
Exa a tem. Essa questão dÕ São ~iaridsCO- é uni s-õnho -brasileiro, 
desde o tempo do Império. Dizem que ·a humanidade, através dos 
seus grandes homens, só atingiu Os Seus objetivos depois de so
nhar. E dizem qu:C- o scnho é a véspera do acontecimento. Queira 
Deus que nc'ste _ _GoVemo atual, do Presidente Itamar Franco, com a 
gestão do Aluízio' Alves, isto aconteÇa para o Brasil: o aproveita
mento das águas dO São Francisco~ Mais uma vez, parabenizo V. 
Ex• pela sua versatilidade e pelo conhecimento de um assunto que 
V .. Ex• domina cómo ninguém. V. Exa, inclusive, bateu até no be
souro. Não esperava que o besouro viesse à tona. Realmente, é in
crível que se tenha deixado_ de plantar algodão no Nordeste 
brasileiro por causa do besouro. Então, nós. que vivemos em Cima· 
da riqueza, dessa riqueza ·mcolnCiisurávcl do nosso País, não pode
mos, absolutamente, cometer esse crime com as gerações futuras. 
O Brasil é riquíssimo sob todos os aspectos. V. Ex• enfoca, na tar
de de hoje, uma das fontes de maior riqueza do território nacional, 
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que é, incontestavelmente, o Velho Chico. Parabéns, Senador! 
O SR- CID SABOIA DE CARVALHO -Muito obrigado, 

Senador Meira Fllho. Fico sensibilizado com o aparte que V. Ex• 
faz ao meu pronunciamento. É evidente que V. Ex• tem bondade, 
tem a alma em riste para dizen;·oisas belas em favor do seu amigo. 
Mas quero dizer· que ambos somos homens de rádio e nos acostu
mamos a falar fácil~ isto é da nossa profissão. -Essa profissão, que 
tantas vezes não -é compreendida, dota o cidadão que a exerce da 
mobilidade natural, da idéia, dos raciocínios, com a viYi., cõm as 
palavras, com o nosso idioma. com os nossos vocábulos. E nisso 
V. Ex• sempre foi um mestre, qUer em A Voz 'do Brasil, quer na 
Rãdio Nacional do Rio de Janeiro. ·quer, hoje, na nossa emissora, 
aqui de Brasília, que está marcando um ·espaçO tão interessante na 
comunicação social na capital do Pais. Agradeço demais o aparte 
deV.Ex' ~ 

V. Ex• destacou as minhas referências ao besouro, ao bicu
do, e eu nem deveria tê-las feitO nesta tarde -em que o -C:Tsfi1f é que 
foi o grande personagem, através da palavra luminosa do nosso 
Anreo Mello, que, como homem sensível às musas, é também sen
sível à natureza e aqui feriu ess& teriia, maS cometendO um pecado 
para o qual eu peço a justificaÇãO: por que o-Senador Aureo Mello 
não citou o poeta Júlio Salusse'? BairriSta, fOiCiW apen-as ôS póe~ 
tas amazônicos, ou amazõnidas, quando poderia ter-se lembrado 
do grande poema, do grande soneto de Júlio Salusse, 110 Cisne''. 
que, naturalmente, S. Ex• conhece muito bem, mas se escjtiece-u de 
citar no seu belíssimo discurso e Como ·obra-prinia'do soneto brasi
leiro, talvez um soneto que estarã sempre entre OS 100 ou 50 me
lhores sonetos da Língua Portuguesa. Esse sonetO de Júlio Salusse 
não foi- citado pelo Senador Aureo Mcllo, que merece s&r ap(madO 
por·essa·falba que cometeu aqüi no Senado Federal. V. Ex• tem 
que dar uma justificação ·a é:s:Se ie'Spêito, sem dúVida alguma. 

O Sr. Aurco Mcllo- Do Júlio Salusse não é 11A Cegonha1'? 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Não, "O Cisne". 
O Sr. Aureo Mcllo- EnÜo confesso a'mfull!i ignciâricia. 
O SR- CID SABOIA DE CARVALHO -Foi urna falha~ 

V. Ex•serã apenado. (Risos) 
O Sr. Aureo Mello -Eu mereço. 
O SR- CID SABOIA DE CARVALHO -Quando se fala 

em poeS:ià, 'não_ Se pode deixar Alceu Wamosy. não se pode deixar 
Julio Salusse, aqueles seus poemas mais especiãlizados dentro da 
arte do soneto. , 

Mas estou brincando com V. Ex• Seu discurso foi excelente, 
e o poema que traççm o roteiro dos cisnes é sifuplesmente belo, 
muito--intere-ssante. E de outro modo e ç.om OJ.HX~ cons_trução, me
nos clássica, mas. de qualquer maneira, de belíssima construção. 

O Sr. João Calmon -- Pemüta-me um aparte, nobre Sena-
dor? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex', 
Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Cid Sabóia de Carva
lho, ouvindo, encantado, o seu antológico discurso desta tarde, 
lembro-me que V. Ex• está traVari.âo uma batalha épica para conse
guir a sua reeleição para a Câmara Alta, que é este Senado Federal. 
Ao longo dos anos de fecunda atuação nesta Ca8?- do Congresso 
Nacional, V. Ex• jã se credenciara como uma das _mais luminosas 
personalidades da Casa de Rui Barbosa. Tendo v:iYido alguns dos 
mais inesquecivds anos da minha existência no CC:ã.rá e em outros 
Estados do Nordeste, estou acompanhando- profundamente emo
cionado o seu pronunciamento. Não deveria haver uma hesitação 
sequer no eleitor do Cearã sobre a necessidade imperiosa de V. 
Ex• continuar aqui no Senado Fe-deral, recebendo uma nova consa
gração das umas. Cheguei no limiar de uma emoção mais intensa 
quando V. Ex a focalizou o drama do Nordeste, qUe exigiria ·uma 

maior c·ompreensãO, uma maior solidariedade do resto do Brasil. 
Vieram-me ã. memória as palavras antológicas de José Américo de 
Almeida na introdução do seu imortal romance "A Bagaceira"; 
''Hã uma tragédia maior do que morrer de fome no deserto: é não 
ter o que comer na terra de Canaã11

• V. Ex•, em seU magnífico dis
curso, está enfatizando, de maneira realmente . ~pressiOnante, a 
necessidade de um.a_mobilização nacional para transformar em rea
lidade este plano de utilização das águas do rio São Francisco. De
sejo, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, também evocar com 
a mestna emoção o nome do seu grande pai, çio seu notável pai. 
Um intelectual, jornalista. um escritor de extraordinária importân
cia, cuja memória V. Ex"' hcinra,. permanentemente; aqui no Sena
do. FiCam. aqui, as· minhas fe1icitàções marcadas pela emoção ao 
ver a sua palavra traçando, em linhas lapidares, o drama do Nor
dCSte, a-necessidade de uma mobilização nacional para levannos 
avante esse projeto que não pode encontrar, em nenhuma ãrea, 
qualquer tipo de objeção. Seria. em última análise, um crime de 
lesa-pãtria. Muito obrigado. -- -

. O SR- CID SABOIA DE CARVALHO '- Nobre Senador 
João Calmon, agradeço, sensibilizado, as palavras de V. Ex•, que 
me enternecem e. inclusive. deixam-me satisfeito, porque ouÇo 
es·se julgamento de uma das pessoas mais import:ailtes do Parla
mento brasileiro, senão a mais UD.portãnte pela CauSã que abraça: a 
causa -da educação. 

Ontem, falei muito de V. Ex•. num encontro que tive com 
estudantes de Pedagogia, na Universidade Estadual do_ Ceará, 
quando discutíamos problemas da educação - a questão da esc_ola 
particular e da escola pública. Eu lembrava o grande empenho de 
v:· Ex"' eril. busca do ensino, da educação, em busca, notadamente, 
do ensino fundamental - ~cipalmente quando falamos na ques
tão de verbas. Quando se fala em verbas para a educação. não há 
comO esquecer a luta que, historicamente, V." &• desempenha no 
Pailamento brasileiro; alíãs, com ni.uitos- obstáculos, mas com o 
heroísmo que marca para sempre a presença de V. Ex• na história 
da vida pública brasileira. Uma palavra de V. Ex• a meu respeito é 
um julgamento tão importante, qile nãó sei nertfCõ:fno possa classi
ficá-lo. Tanto o seú porte de homem corajoso como o seu pOrte de 
lutador em prol~ educação, seU porte de veterano jomalista,~tUdq 
isso dá a grandeza necessária às suas palavrãs-que me enternecem 
acima de tudo. 

O Sr. Aureo Mello- Senador, V. Ex• :r;ne permite? _ _ _ 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Pois não, Seria

dor AureÕ Mello, depois ouço o Senador Meirã. Filho. 

O Sr. Aureo Mello- Eu não poderia deixar de manifestar o 
meu aplauso. em primeiro lugar. às palavras do Senador João Cal
mon. a _r~espeito do desempenho admirável que V. Exa teve !3 tem 
tido neste ·congresso Nacionat_V. Ex•_ tem sido um hom~m de ple
nário sempre atento e capacitado para analisar quaisquer assuntos, 
sejam de Expediente, sejam da Ordem do Dia. sempre com profi
ciência e com grande capacidade, elevando bem alto, portanto, o 
nome do Ceará V. Ex• é realmente o que eu chamaria o Senador 
padrão desta augusta Cã:sa. Ao mesmo terripo, lembro-me de. que 
V. Ex a vem sofrendo, lá no seu diretório~ a ameaça de um burguês, 
montado nas suas patacas, retirar o nome de V. Ex•, pela puSilani
midade de certos diretorianos, do seu jtisto direito a postular a sua 
reereiÇãõ; jristo- direfto esse que, aliãs, foi tirado da nossa Carta 
Ivlagna imprudentemente, por PãrlamCitiã.reS que elaboraram aque-
le documento, inclusive- alguns de nós que permitiram a- candidatu
ra obrigatória e nata dos Srs. Deputados~ a candidatura nata dos 
Srs. Deputados estaduais; e suprimiram, ôC mãneira discriminató
ria e injusta, a candidatura nata dos Senadores que desejassem pos
tular novamente o cargo qUe exerciárii~- Já que estamos abordando 
este asSuntei, querO me referir àquilo que foi noticiado pelos jor-
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nais com o título de "Calmon fora11
, que envergonha os diretoria

nos capixabas que tiveram a audácia de não sufragar o nome desse 
também Parlamentar modelo, desse homem de uma dignidade e 
uma capacidade intelectual invulgares, pessoa qu_e é um_verdadei
ro sábio e, ao mesmo tempo, um exemplo de correção moral e iii
discutível verticalidade aqui dentro. O nosso Senador João 
Calmon tambémjá não foi escolhido para ser candidato à reeleição 
no Partido de que faz parte; e, impossibilitado sequei- de entrar 
para outro partido, a menos que haja um ato de reconsideração 
consciente da ExecutiVa e do Diret6iio -Nadoilais da sua Agremia
ção, teremos o desprazer e a infelicidade de ver João Calmon ex
cluído da chapa de Senadores postulantes à reeleição no pleito que 
se aproxima. Esse fato é uma nôdoa, é uma vergonha, é uma triste
za, é motivo de revolta, em primeíró lugar, para os espírito-santen
ses e para aqueles que estão acostumados, como eu, que desde a 
minha juventude, quando fui Secretário do Jornal Associado, no 
Amazonas, dirigido, em toda aquela área do Ceará até lá, pelo nos
so eminente Scifãâor João Calmon. De modo que, en passant, 
abordando o assunto do_ São Francisco e da inig:iÇão- do Nordeste, 
vejo jusramente- duas: figUras de injustiÇaciOs que, __ se o fOrem real
mente, defmitiv8iiieiite, terãO motivo de se orglllhar de sua passa
gem aqui e, ao -mesmo tempo. de se eifvtirgonhar de_ seus 
conterrâneos-que tíveiam a õusadià. Oe pratiCar esse aSSa-sS:fuillO po~ 
lítico que constituem á omissão e a SliprésSão"' dOs nÕmêSC de V. 
Ex" 

O SR. CIDSABOlADEcAR.VALHO- Agradeço a V. Ex"e quero dizer 
que, quanto a mim, a lninha candidatura está assegUrada. inclusive 
já frlíllidicado em convenção do meu Partido, mas após viver um 
grande drama. um grande pesadelo, exatamente porque muitas ve
zes os partidos políticos não se apercebem do papel exercido por 
seus participantes~ quari.Oo "têm mandatO em uma Casa Legislativa 
ou mandato executivO. 

Sobre os partidos políticos brasileiros falarei aqui ~m outro 
dia- inscrevi-me pará. fãlar sobre O Código do Sufrágio, qué é um 
projeto de gran~ importância e sobre o qual falarei em outra 
oportunidade; mas quero dizer que os partidos políticos bras-ilei
ros, prfuc"ijJãlmente numa época e-m que não foi b3nida a corrup~ 
ção eleitoral, esses ~miOs- ainda claudic-am entre a indicação da 
digili~ade ou cedef às·verbas qu~ 'pcivent~a possáni ~~r ~feTtadas 
a uma campanha eleitoral. 

Quanto ao Senador João Calmon. nem quero aCreditar- que 
isso esteja aconteCendO. É. um pesadelo polítiCo; e -um yerdadeiro 
estupro político isso que se está fazendo ao S.eri.ador João Calmon. 
Acredito que a DireçáO Nacional do PartidO haverá de éncontrar 
uma solução para garantir a volta a esta Casa, para maiS um man
dato, do Senador João Cahnon, que é um homem cantado em pro
sa c-verso cm todo o território nacional. E se é ·um homem respei
tado cm meu Estado, se é respeitado no Rio Grãilde do Sul, no Rio 
de Janeiro, em São Paulo, por que hão deverá Sê-lo no Espírito 
Santo, a sua terra natal? 

Não há, evidentemente, a menor lógiCa para- tim acon-teci
mento dessa ordem, mas, hoje, como os partidos são frágeis, com 
uma fragilidade muito grande, o talento, o valor, a conduta, a dig
nidade, a honra, tudo isso pode deixar de ter valor, mesmo depois 
de um impcacbrrl:mt presidencial, mesmo depois da CPI do Orça
mento, mesmo depois da trajetóiia do Sr. Pedro Paulo Leoni Ra
mos, mesmo depois das peripécias-do Min:stro do Trabalho e da 
Previdência Social, o Sr. Magri. Depois de tudo isso, os p3.rifdoS 
ainda 'insistem. em outra posição, c há um confronto da dignidade 
com os interesses pragmátic9s de uma campanha eleitoral. 

Nem quero acreditar que isso vá se consumai no Espírito 
Santo. Esperamos que haja uma solução, talvez; gerada pela inter
venção do Diretório Nacional, talvez gerada por esse caminho; ~ 

que o Senador João Calmon tenha o direito d_e ter a sua luta sem
pre nobre, marcadamente pela ~ducação, essa luta pelo _ensino jul
gada pelo povo do seu Estado. E isso que esperamos. 

Ouço o Senador Meira Filho, que também pediu um aparte. 
O Sr. Meira Filho- Faço votos para que essa injustiça não 

se cometa nem com o Espírito Santo nem com o Ceará. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Graças a Deus, 

a minha situação está resolvida. e eu já me apresto para a disputa 
.de um novo pleito. Gostaria que isso estivesse acao.tecendo tam
bém ao Senãdor João Calmon. O PMDB jamais poderá explicar 
isso. Inclusive, eu disse lá do Ceará: "Bom, façam o que quiserem. 
o problema não é meu. O problema é _que vocês terão que explicar 
depois ao povo, às massas, aos estudantes, aos acadêmicos notada
mente, por que minha candidatura não foi possível". 

O Sr. Meira Filho- Eu pediria a V. Ex• que, em permane
cendo aqui, não se esqueça da maior de todas as assembléias deste 
País, que é a audiência de rádio, que até hoje domina plenamente; 
ne:n a televisão cons_eguiu bater a audiência do rádio eD? nosso 
Prus. 

O SR. CID SABOIA DECARV ALHO-Isso é_ verdade .. 
O Sr. Meira Filho- Mas, S~ador, estou pensando aqui.o 

seguinte: eu li a noticia sobre_ o aproveitamento das águas do São 
FraÍlcisco.~Não me inteirei de todo o projeto. Uma coisa, porém, 
mé chamou r. atenÇão, e é um detalhe que deve ser enfocado a:qui, 
como está St' ndo por mim e certamente o será por V. Ex•: é que 
essa empreitada foi entregue ao Exército brasileiro. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Isso é uma ga
rantia de que teremos uma execução .cuidadosa e tecnicamente da 
melhor qualidade, porque uma coisa marca a história do Exército 
brasileiro: é exatamente a efici~nci_a_ e:m tudo que,_tem_ feito, nota-_ 
damente nesse aspecto de engenh~a. Essa utilização do_ potencial 
do. Exército, inclusive da parte de fiscalização, isto é essencial, é 
um detalhe realmente marcante., 

Mas quero dizer uma coisa interessante: João Calmon co
nheceu, por certo, a figura extraordinária não apenas do meu pai 
J ãber de Carvalho, mas também de outro grande jornalista, funda
dor do jornal Q.Em:Q. Demócrito Rocha. 

Demócrito Rocha era, acima de tudo, um homem combati
vo. O jornalismo._ ~alvez tenha im~didp que nele se aprofundasse _o_ 

sociólogo, numa -~poca em que_ a sociologia ~spontava como a -
grande atração do_ conhecimento universal, após extrapolar os li
mites da França para alcançar outros países do mundo - a sistema
tização sociológica. Talvez o jqmalislllo tenha também calado o 
poeta que foi Deinócrito Rocha, ou essencialmente o político que 
ele s_eria, um homem que poderia ter sido o porta-voz do seu Esta
do em ocasiões importailtissimas do Parlamento brasileiro. 

Mas Demócrito Rocha deixou um poema que é tcxla a sínte-
se do desperdício das águas no Cea:rá_. O maior rio _seco do mundo 
é o rio Jaguaribe: um rio que ora tinha cheias monumentais, ora 
secava, deixando à mostra o seu leito com pequenas poças dágua 
aqui e ali. QuandO _o rio enchia, a água ia para o mar; quando o rio 
secava, as pessá~ ficavam morrendo de sede às margens. Então 
Demócrito olhou esse quadro e entendeu aquele rio como a grande 
artériaê.berta por onde escorria o sangue, a vida do Ceará, e imagi
nava que aquelas águas deveriam ficar em algum_ lugar, retidas; 
elas deveriam ser retidas, aquelas artérias, aquelas veias deviam 
s.f:?r __ pinçadas. Pat!l_ ~e aquela riqueza não s_e jogasse ~~ com_p.m do 
mar. 

E ele fez, então, um poema sobre o rio Jaguaribe, que era 
tcxlo um clamor, para que aquelas riquezas fossem retidas no ten?.
t6rio cearerise. Enire amigos ele coDlidencli.va: por que não_se au
men:ta o percurso desse rio? Por que não se desvia esse rio? Por 
que não Se guarda_ a água desse rio? Por que não se pinçam essas 
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artérias, para que esse sangue não vá emb-ora'? 
Este é o raciocínio -~ qualquer pessoa que conheça o país 

dos nordestinos, o país -das secas. -Quanto mais âs- águas transita
rem em território pátrio, mais impoitantés ·elas serão. Quarito mais 
guardadasficarem,maisimportantes·serão. · ------ ----

0 ex-Presidente, Juscelino Kubilscbek, dentro da sua sensi
bilidade, que marcou tudo neste País, fez construir e reconstruir a 
Barragem do Orós; é um dos maiores açudes- do mundo. Ali está a 
água apresada, como sonhou o poeta. Ali estão as águas que não 
correm para o mar, elas ficam piimeiro onde devem ficar. Quando 
sangra aquele grande açude, a água, então, segue outro curso, ou
tro caminho. Aquela água pode ser controlada para uma irrigação 
apenas iniciada. Mas a verdade é que os açudes propiciam um tra
balho formidável de levar as águas em doses Certas para os cam-
pos, para os plantios, para os camponeses. -

A irrigação foi·uma: das grandes metas do governo José~
ney e, no Ceará, enquanto foi Ministro Vicente Fialho- hoje De
putado federal, que, aliás, não quer Ser candidato à reeleição- en
quanto ele foi Ministro, tratoU -de c_omeçar uma irrigação que hoje, 
no Nordeste, já é iriipõitãrite;muiio embora a pena~ nos primeirOs 
passos. 

O poeta e jornalista Demócrito Rocha assistia: àquele espe
táculo formidável: o rio-Jaguaribe cheio, inteiraiitente (;heio-; inva
dindo cidades, invadindo toda _uma zona que tem o seu nome, Zona 
jaguaribana., banhando Aracati, qi.J.e chegava a apres-entar quase 
dois metros de água nas ruas, em grandes enchentes de terriveis 
conseqüências. E DCiri6CritO -pens-ava: por-que -não se doma este 
rio? Por que-desaparece? Por que suas águas Sobi"arii e quando so
bram não são guardadas? Por que deixamos tudo isso ir pata o 
-mar? · ·- · 

A mesma coisa acontece com os grandes rios, só que eles 
sãd perenes. -o rici Amazorias jãma1S secdu;jatrtais secará! O rio 
Negro jamais seCará! O enContro das_águas: é u~espetâculo pro
duzido por Deus todo instante, tOda hora, todo momento. Não é 
como o rio Jaguanbe, na desgraça nordestina, que -ora ôesaparece, 
ora reaparece. 

Por isso a chegada das águas perenes lá no Nordeste_é aso
luçãO do problema nordestino:-sempre se soube disso. Pensou-se 
nas águas do rio Tocantins num desvio maior e fuais ousado~ fvl_as 
quero dizer que hoje se pensa também num desvio de rios p~a ou
tros rios, rios que poderão 1a.D.çai' as suas-águas-rtcfpr6-piio São 
Francisco para propiciar ·que este dê mais águas para outroS pontos 
do território nacional. 

Israel, União- SovíétiC~ hoje, que voltou- ã: ser a Rússia, e 
muitos outros paises souberam trabalhar as sUas águas, trabalhar 
os seus rios. Dói ír a Paris- e Ver o rio Sena com. suas ·águás- iinun
das, águas sujas, com· aquela água preta, poluída, carteiras de ci
garro boiando, pontas de cigarro, folhas. Não! Aquele exemplo do 
Primeiro Mundo não nos serve_. Não, não é ·o turismo que nós que
remos; não queremos as águas-desviadas para o embelezamento da 
paisagem, não! É a questão d_o combate à fome, é a· questão da 
agricultura que combate a foine, é a questão dã normalização da 
vida no Nordeste brasileiro. As águas do São Francisco chegando 
ao Nordeste terão uin resultado de vida acima de tudo; resultado 
que há de se refletir na vida econõmica de todo~ o País e não ape-
nas do Nordeste brasileiro. ---

Por iss-o, Srs. Senadores, vim à tribuna motivado pelos ora
dores que me antecederam. Não me apercebi bem do que falou o 
nosso queridíssimo Lourival Baptista, mas pude acompanhar o po
sição do Senador Jutahy Magalhães, e quero dizer o seguin:te: f~liz 
será o Brasil no dia em que as águas, tiradas de s-eUs lh:nites dados 
por Deus, tenham uma fmalidade mais humana, -cOm um percurso 
mais extenso, propiciando mais aproveitamentO, porque a água é a 

pró_pria ra:zão de ser da vida. O corpo humano &·essencialmente 
·composto de ágü.a. - - ---o-·-,--- -

---·-O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. Ex• um 
aParte? --O:. - - --· • - • _ _ • 

· -- ----O SR. CID SABOJA DE CARVALHO - Ouço-v. Fx'. 
com todo o·prazer, Senador Fr~cisco Rollem?ú?. -

_ O Sr. Fral!ci_s~ Rollemberg- Senador,Cid Carvalho, es
tava aqui no ínício do discurso de V. Exa, Inas tive de me-retirar do 
plenário; Voltei e Vejo que V. Exa continua a percutir o mesri:tó 
tema, um tema que interessa a nós, nordestinos, de uma mane.ira 
toda especial, que é a transposição do riõ Sãó_Ftahcisco para irri
gar área~ de seu E~tado ~de outr()S _E~.~qs -~ ]'Jordest.e. Vej~ y. 
Ex• que existe uma série- de óbices que estão sendo colocados por 
pessoaS-que não têm uma idéia exata, uma dimeli_~ão rilaiS perfeita 
do que se chama transpor água, fazer irrigaÇão _e devolver água. 
Oi'a, tenho o curso de irrigante, feito no South ~ivcr Projcct, nos 
Estados Unidos, AriZona, onde testemunhei pequCnos rios sendo 
bifurcados e trifurciL~os, para que houvesse a irrigação de áreas de
$érlicas_ de altís~i111a produtivi~ em termqs de alimentos e de_ci~ 
tros. -E esses rios continuavam fierenfiãdos. Há Um pi-Oblema 
niuitO hiteressante: iirigar não é jOga{ãguà pã.ta cima riem colocá~ 
la_ eln,baixo da terr~ irrigar nã,o_ ê -Só!I!olhi( ~Xi~ie o que se Cbãtna 
de i.pigação e existe -ta.Iifbém a drenagem. -para Cj_ue rião se saliriize 
o solo, é preciso que se mantenha a vegetação com a cabeça ao _sol 
e os pés n água, colocando-se, ao mesmo tempo, adubos e fertili
zantes químicos. Ora, se se faz uma Íf!igãÇão sci.o. o cuidado d,a 
drenagem da água, que _é joga_sJ.a e ,colet~a em canais _parale1os ao 
mesmo canal que a leva para a iiTiiaÇ-ão e q~e volta, depclíS-~e sO
fri.dop tratamento, para o seu rio órigiiiãl~-teremos, de imCdiato ou 
Cm pOOCO.tempo, O terror da llrlgação: a chamada salinizaÇão. En
tão, não jogamos D,o espaço toda a água utilizada _na irrigação, ·par~ 
cela ponderável desSà ãguã. volta aO seu -IeúO natural atrà.vés._ do$ 
cana~s de drenag~m: Além do mais, S~acior Ç~d Sabóia d.e -~-y~
lho, embora se fale no assoreamento e no defmharnento 9-o rio S_ão 
FranciscO, há que se pensar, evidentemente, na sua recuperação. 
Há que se plantar matas ciliares com essên_cíàS_t+ativas para que o 
rio, nas suas margeils, possa ter capacidade maior de absorção; 
para que haja, como dizem os técnicos, a percolação, para qu_e_ a 
á_gua possa ser absorvida e caminhe para o seu leito natural, po
dendo o rio manter-se _c_om toda a_ sua pujaiiça.- Então,_ não é _um 
trabalho só de fazer a transposição, é um trabalho de vivi~icação 
do rio c-om Q cons-eqüente aProveitamento de suas águas mais" à 
frent_ç, onde_ elas serão jogada~_. 9 -~~releste J?:ispõe_ de ~~ndiç.ões 
excepcionais para esse trabalho, ~spedalmente no Estado de V. 
Ex a, que possui um dos maiores rios secos do mundo. Vai-se pegar 
água do São -Francisco e j~ga~ n() leito de um rio. No leito desse 
rio, para que ele Possa servir pãrã irrigação, há de Se Coh~t~tuir 
aquilo que se chama de barragens !!1-:lbmersas - são barrag_eps que_, 
quando o leito do rio ultrapassa um determinado volume. as águ<.~-s 
co:crem, fluem normalmente por cima des'sas barragens; quando o 
leito do rio baixa, essas barra_iens -~ubmersaS são capazes de ~ontE'!r_ 
volumes i.D.críveis de água que podem ser aproveitados. Evidúnte
mente, o rio São Francisco -tari'lPe.m.não vai ser sangrad_o ad e_t~r
num, quer nas cheias, quer rias· vazantes: Nos seus momentos de 
cheia, quando ele vem com um potencial destrutivo muito grande, 
ffiúndando cidades,--d.Crrubru::tdo barreiras, jogando um vo~l!J1?-C 
imenso de água doce no mar, é4 melhor hqra para_ a cap!f1ção d!-!-s 
suas águas, que serão lá depositadas, armazenadas e utilizadas. 
Portanto, não cabe, dentro de ~ma lógica mais consistente; O _argu
mento de que não se deve usar o rio São FrariCisco Porque Cie Cstá 
deiriili.ãi:Ldo. O rio está lá desde o Descobrimento, nunca se_ ·proVou 
que· ele era mais ou -rtt~nos éàtldalos·o~ o fai_o_ ~_que Cle é ({R'ió da 
Unidade Nacional e, para continuar sendo, terá que fornecer das 
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suas veias o sangue Vital para: o deseriVOlvimeD.to -das áreas que ele 
atravessa. Além do mais, há de se considerar, Sr. Senador, que esta 
é a primeira etapa de um processo de transposição de grandes ba
cias. Há que se fazer o-ericoriiro das águas do ToCàl:ttins-AI~guaia. 
As obras de engenharia e a tecnologia de que hoje dispomos vão 
permitir que o Nordeste brasileiro se tran-sforme em uma nova Ca
lifórnia. Agoia, não podemos ficar em discussões estéreis- com 
aqueles que não desejam que isso ocórr~ que -acham que esse tra
balho trará prejuízos ·para a região, quando tiveram iiicólume o rio 
no perpassar de tcx:los esses anos, desde o Descobrimento. Sou fa
vorável a esse projeto, embora o meu Estado não esteja incluído 
no percurso dessas águas; entretanto. já é possuidor de áreas de ir
rigação da melhor qualidade, feita com técnica, que têm provoca
do mudanças até nos hábitos alimentares do p::wo. Os pequenos 
proprietários e produtores que emigraram estão j)Tbdti.ifiidO verdu
ras. O sertanejo rião gosta de frutas e_ de 'verOuras·;-mas as está co
mendo. Parece incrível. mas está exportando até quiabo. Com o 
Projeto Calüómia. há caminhões chegando a todo inst;mte para 
comprar quiabo, manga, goiaba, produtos que o sertanejo não usa
va. Ora, imagfue V. Exa que, em Petrolina, estamos produzindo 
uva da melhor qualidade e vinho; produzimos tanta cebola em 
uma determinada época que tivemos de jogá~_las _!lO S_ã~ f~~iscO_. 
porque não tínhamos transporte. Ora, ternos de colocar os pés no 
chão e-perguntar- a nós ·meSmoS: queremOs aCabar com as diferen
ças inter-regionais? QUeremos ínte&"ar O-PaíS? V?Jllos ~sar_, se qui~ 
sermos, as nossas potencialidades. E uma das nossas 
potencialidades que não podemos desprezar chama-se rio São 
Francisco, o famoso Rio da Unidade Nacional. um rio JX>I' que tan
to batalhou Manoel Novaes, por que tanto batalham os nordestinos 
que compõem esta Casa e o Congresso Naciõrial, e DãO ôdxar que 
ele fique "deitado eternamente em berço esplêndido". corno diz a 
estrofe do Hino Nacional, sem servir a quem quer cjue sejã; despe
jando no Atlântico, que nãó eStá tão sedento de água doce, um vo
lume imenso de água que poderia ser a redenção e-a-transformação 
efu alimentos para a gente daque1a região. Portanto, nobre S~na
dor, sou daqueles que admitem que a transpoSição das bacias na 
nossa região, a córi:ieçar por-ilguma delas, que pode ser a do rio 
São Francisco, é riiotivó de regozijo para todos nós. Felicito V. Ex" 
por essa postura. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Antes que V. 
Ex• conclua seu pronunciamento, nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, a Presidência pede vênia- ã. \. Ex• para fazer um apelo 
aos Srs. Senadores que estão fora do plenário, que estâo em seus 
gabinetes, para que venham a este recinto a fim de votar as maté
rias constantes da Ordem do Dia. Temos vãrias mã.térias aguardan-
do decisão do Plenário. --

Peço a V. Ex a que continue seu ·pronuncia.iriento: que já" está 
chegando ao seu fl.p.al. 

O -Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex•, nobre Sena
dor, uma breve intervenção? 

O SR- CID SABOIA DE CARVALHO - Pois não, Sena
dor Mauro Benevides. Antes, queria apenas a:gradec_er as palavras 
do Senador Francisco Rollemberg, que, inclusive, deu os funda
mentos nos quais claudiquei, fundamentos melhores que os meus e 
que, portanto, deram um caráter mais pragmático ao meu pronun
ciamento. O aparte do Senador Frai:J.cisco Rollemberg talvez tenha 
preenchido o ponto fraco do meu pronunciamento. 

Ouço ·o nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho, ontem, tive a oportunidade de ocupar a tribuna do Sena
do Federal e fui apartC:ã.do por diversos Senadores presentes, tais 
como o Senador Ney Maranhão, o Senador Josaphat Marinho e o 
Senador Magno Bacelar, entre outros, que expressaram o seu pen-

sarnento a respeito desse projeto arrojado, cuja exeCilção pai'Cce; 
agora, caminhar inexoravelmente para a sua ultimação, ou seja, 
para o início efetivo das obras. Acabo de chegar do Correio Bra':" 
ziliense, onde participamos de um debate de alto nível. que teve 
inClusive a participação do PTCSidiilte -d()-Senado--Federal e do 
Congresso Na_cional. Senador_ Humberto Lucena, que fez um VigO~ 
rôSo pi"ónunciamento, defendendo exatamcnte esse projeto que irá 
tãilibêm fiYOrecer o Estado da Paraíba. S. EX a. com a visão_ gl~f?a
lizada dos problemas nacionais. levou o seu apoio e, implicitartfen~ 
te; o apoio-da Casa que. com muita di_gnidade, preside, que é o 
Senado Federal. Certamen!e, Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. 
Ex a, vindo à tribuna do Senado Fed !ral, corroborará tudo aqUilo 
que aqui temos dfto. Esse projeto, pál'a ser efeiiVado, necessita de 
vontade política e, dificilmente, encontraremos um Presidente da 
República com o arrojo e a disposição do Dr. Itamar Franco para 
enfrentar- esse pfoblerna. Sua Excelência, que é um homem de Mi~ 
nas Gerais, acenOU com a perspectiVa de viabilização da trãnsposi
ção das 4guas do _São Francisco. A nós, nord~stiD.os.-cabe apOiar 
esse projeto de tOdos as fonnas, aqui no Congresso Nacional. nos 
debates em que participarmos~ em simpósios, em seminários~-en~ 
fim, devemos contribuii para arraigar-se ainda mais na coilsciênchi 
de tOdos a necessidade d~ _ofereúr Css{l _contribuíção -ineStimável 
ao desenvolvimento sócio~econômico do chamado Polígono da 
Seca. Portanto, meus cumprimentos a V. Ex a Mais uma vez. mani~ 
festo meu posicionamento reiterado,-entUSiástiCo e-decididO em fa~ 
vordessa iriidátiva do Governo Itamar Franco. 

O SR- CIDSABOIA DE CARVALHO~ Eu agradeço ao 
nobre Senador Mauro Benevides o_ aparte e. inclusive, esse refõiÇO 
do nosso ideário de conseguir essa grande obra 

Quero -também salientar, aO fmal. que no Céará e em todq 9 
Nordeste foi muitci gi"ande a movimentação. Que_rO, int_l~siye. des
tacar a figura do Deputado Estadual Roberto Pessoa, que, como 
Presidente do PFL do Estado do Ceará, dedico_u,.s_e muito a esse 
tema, promovendo seminários, promovendo estudoS, proinovelidci 
debates os mais variados para provar a viabilidade dessa obra de 
há muito sonhada. O tema é antigO, a-obra é inteiramente nova. 

Não duvido_ do arrojo do Presidente Itamar Franco, notada
mente pela sua condição de homem público consciente e de enge
nheiro na vida comum. Um homem que _conhece muito bem toda 
essa questão nacional referente~ clima, seca, solo, enfim, todas es
sas questões que s_e ligam à nossa economia. 

Agradeço a atenção de todos.,. . 
O Sr. JosaP,hat Marinho- Pemúte-me V. Exauro aparte? 
O SR- CID SABOIA DE CARVALHO- Com muito pra-

ur; nobre Senador J osaphat ~arinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, ontem, quando 
o Senador Mauro Benevides tratou do assunto, tive a oportunidade 
de dar-lhe um aparte, que vou hoje confirmar. Ninguém, em prin
cipio, pode ser contra qualquer projeto que viSe a bem servir a:o 
Nordeste, na sua totalidade ou em parte dele. Mas eu ponderava 
ontem- e hoje o· faço com razões maiOres- que -é preciso ãtentar 
na conveniência de situar esse projeto- dentro do planejamento ge
ral das soluções para os problemas do Nordeste, a fim de que não 
se faça de novo a iniciação de obra que fique depois paralisada. 
Esse problema precisa ser visto, cOnsequentemente, tendo em con
ta o planejamento integrado das soluções dos problemas do Nor
deste. Voltei há pouco, também, do Correio Braziliense, onde 
ouvi a expoSiçãq,do Superintendente da SUDENE, a de um técni
co e a do Presidente do Banco do Nordeste, todas muito serenas. 
Entretanto, observei que a SUDENE ainda não considerou o proje
to defmitivamenie. e o disse com muita clareza o seu Superinten
dente. De oullp lado, percebi, pela exposição dos dois 
representantes dç Banco do Nordeste, que ainda não há recursos 
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disponíveis para a execução do projeto. Hã apenas tratativas junto 
a bancos estrangeiros _para a obtenção dos recursos, tendo ouvido 
mesmo de um dos expositores que a primeira parte do projetO seriã. 
fmanCiada por bônus expedidos pelo Banco do Nordeste, mas ain
da não hã os recursos disponíveiS._ Coinó tenho salientado aqui, 
reiteradamente, sou a favor de todos os projetes que visem à me:. 
lhoria dos serviços para todas_ as regiões do País e, de modo espe
cial, para a nossa região. Mas, como tenho salientado. precisamos 
obedecer a um planejamento para que não in1ciCfuos oufra.S-óbra$ 
que venham a ficar paralisadas colno tantas que aí e-stão, inclusive 
no Nordeste. Além disso, queria dizer a V. Ex• que há um docu
mento que deve ser lido para a consideração desse problema. Tra
ta-se de uma carta do Instituto Miguel_Calmon, que não é nova e, 
conseqüentemente. não tem o sentído de polêmica. ES-sa carta foi 
expedida há cerca de dez anos por esse fustituto, órgão técnico que 
examina sobretudo os problemas da nossa Região Nor~s_te~_ Muito 
obrigado a V. Ex• _ -·-- _. 

O SR. CID SABOIA DE Ç~RV ALI:! O :c A,gradeço o 
aparte de V. Ex•, inclusive por esse cuidado. Nós, homens públi
cos conscientes, não havemos de querer, mesmo quando se trata de 
nossa Região, nada que seja fei_to sem o cuidado. E, além de;;;se as
pecto de recurso, além do aspecto ccon-&iiíicÕâa obra, há a "qU.estâO 
social, que deve ser estudada, assim como a questão e"cblógica, 
que também deve ser estudada. _ __ _ " 

Nós defendemos esta obra, mas queremo~ que ela seja ini
ciada após a conclusão de todos .os estudos,_ para que não õã. r a.· por 
exemplo, um desastre ecológico, que poderia aconteCer. Espera
mos que haja, pelo contrário. melliores condições ecológiCas, por
que viria o equilíbrio de uma região sem o detriniento da outra. E, 
tanto do ponto de vista econômiCó cómodo ponto d_evista natural, 
tudo seria altamente com~tível. _ ___ - -

Os cuidados de V. Ex• s[(fáltamente proceden~es,_~ quere
mos acreditar que essa obra seja iniCiada com a c.e~~ dt} ,gue_-po
derá ser cOncluida por todas as razOOs que _sejariJ. Ievailtada_s _após 
os estudos realizados. 

Agradeço, Sr. Presidente, a paciênci3.-para cOnliio.--. 
Em outra oportunidade, pretendemos aprorun.aãr esse tema, 

já trazendo dados mais concretos sobre essa grande realização. 
Muito obrig_ado._ 

Durante o discurso do Sr. Cid..$t;lbqia de Carva
lho, o Sr .. Chaga_$_R_Qdiigues_, zo V ice-Presidente_, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada- pelo Sr. Lucídio 
Portella, Suplente de Secretário. 

Durante o discursO do Sr. Cid Saboia_de Carva:. 
lho, o Sr. Lucídio Porte lia, Suplente de Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito aos 
Srs. Senadores que venham ao plenário, a fini ae vótannos a ·maté
ria da Ordem do Dia, que será iniciada dentro de_ poucos instantes. 

Na Casa, há 66 Srs. Senadores; entretantO, em plenário, há 
apenas 20. Solicito aos dcnlais que venham ao plCnârio. 

Para uma comunicação ínadiável de Lidçrança, concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. _ _ ___ _ __ _ 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Como J-ídçr. Para 
uma comunicaçãO inadiável. Sem revisão do oi'ãdor.) --Sr. PrCsi
dentes, Sr_As e Srs. Senadores, vem de ser in_st1l.illçia, n-o Ministério 
da Educação, a Comissão Nacional destinada a qrganizar a~. come
morações alusivas à passagem do V Centenário -ao Descobrimento 
do BrasiL -

A referida Comissão, Sr. President8,_cricidâ- por decreio--do 
Presidente Itamar Franco, é constituída de seis membros: o Profes-

ser Murílio de A ve1lar Hingel, como seu Presidente; o Ministro de 
EStado da Edvcação e do DesPortO: o Alnllrante-de-Esquãdra Ivan 
dã:Silveira Serpa, Ministro de Estado da Marinha; o Embaixador 
Celso Luiz Nunes Amorim, _Mill:istiá de Estado das Relações J~xt(!
riáreS; O Df. LÚiz-Roberto Nasciillento e Silva, Múiistro de Estado 
da CUltUra; ·o repreSeritruite do Poder Judiciário, Tenente-Biii~dei
ro-do-Ar Querubim Rosa Filho, atual Presidente do Tribunal Su
perior Militar, e o representante do Poder Legislativo, cuja escolha 
recaip SÇ>brt?_ ~a~~~~·-
- - Sr. Presidente, estou incumbido de "traZer CSta comunicação 

ao conhecimento da Casa, É_lqgj.c_o q"!l~ a Comissão tem um objeti
vo extremamente importan!_~~ qt:Iál seja. o de prepaiar, com a devi
da antecedência, os eventos relativos ao V Centeriiífi6 do Dcsc6~ 
b:dmento do Brasil. 

A expressão ,-,descobriillCiito do Bi-asilu já traz em_s(-uma 
certa polêrnica- polêmica. aliás, suscitada no ano de 1992, quan
d_9_;LEspafllui. e- países americanos fizeram·a·comemoração relativa 
ao V CeiiteriftriO ·do Descobrimento da América. 

- Á- expi-eSSão. ·''desCobrimento" é -eXtrern.amentC pol~mica_. 
MUitOs enteil.dem que, na realidacl~·--h~llv_e ~penas um processo de 
europeização d~ :p.ações da América. Sobre esse aspecto, eu gosta~ 
ria -de_letnbrar: inclpsive,- um histOriador mexicano._ que entendeu 
que ]amais poderiaffios ter usado a àpressão "desCobrimento_da 
Amé~ca11• No m~imo, Qiziã ele; o-de que- Se trata é de um encon~ 
trÕ de culturis,- a européia com a dO NoVo Mundo, especificamente 
a chamada cultura das Américas. De qUalquer. manei_ra, não pode
mos deixar de registrar_ a _passagem de tão hp_portante evento histó
rico: os 500 anos da "chamada" descoberta do Brasil.. _ . -

Como sabem V. ExaS, os cenlenários são momentQs decisó
IJOS~Os _gi~des ObseivatórioS; são IDomeútos propícios- -ã- discus
SãO e à--avaliação dos fatos ocO:ITidos- aO longO de nossa evolução. 
Oi -estuaiOsoS~ oS -pesquisadores, os analistas da sociedade e seu 
desenvolVíriiento debruçam-se sobre eles para desvendar os micro 
e macrocOSirios da atívidade humana e se pronunciarem sobre cau
sa.s ~efeitos_ 9-a:. própria ação do homem. 

· ·~. :Eriténdemos~ .. Sr. J'reSi~~:Ote, qUe a ocasião da pas~agcm de 
um centenário- e. no caso específic-o dó B!aSil·, dó V Centenário
é um momento que não deve ser destinado só à comcmoraç_i!_o d_o_s 
eventos h_ist6ric9s, mas_ deve ser_ tamb_ém o mo.tllento para fazer
nios uma i-efieXãO c:rltica do que tem sidO o País nO decorrer da sua 
evolução histórica, Qu seja. ao longo desses quinhentos anos de 
sua História. 

_ Enten~emos, portanto, que o evento que ocorrerá no ano 
2000-:0âo-póde -deiXar de passar, pela sua significição, pcra sua 
grandeza, por uma análise adequada por parte das instituições bra
si]e_irJl.S e, de ~odo especial, do próprio Congresso NadO:i:tã.l. 

Dessa forma, a comemoração do V Centenário da ch~gada 
de Oiliral __ ao Brasil deve ser marcada pela inicü~iva de promover 
noVa5 iCfleXõe_s_ sobre nos~aS .. ÓrigenS. ãS.siffi Cõ_ffi_o sobre :as Contra
dições que ainda marcam a sociedacle brasileira. Tal entcnd_imento 
certamente deverá ter por perspectiva uma projcção para o futuro. 
Cabe fambém procurar popularizar aquilo que é tarefa básica do 
historiador; a tomada de consciência do fato histórico. Finalmente, 
e não menos importante, a celebração do V Centenário deVe sCrvir 
como mais uma oportunidade de estreitamento dos laços 4e; coope
raçãó eritrc Brasil e Portugal, países que, do passado comum, cons
truíram uma grande amizade. 

A primeira reunião de _trabalh9 dessa Comissão,_ Sr. Presi
d-ente.~ Selá realizada no dia 15 de jüilho, quarta-feira PTóXlina. A 
nosSã idélã.é que- a Comissão seja capaz-~c mobilizar não apenas 
os= agentes públicos nos planOs fedCral,~ eStiKhiaf c mu_i1ícípá1, nlas 
taffibém a· sociedade ciVIl br~sileira como_ um todo, por meio das 
lideranças de suas ins~ituiçõcs. 



Junho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feini9 2817 

O Ministro da Educação e do Desporto, ao-abrir a sessão de 
instalação, a:nalíSou --com muita pro-priedade o assUnto. Dísse S. 
Ex": 

A formação cultural de nosso povo sente a neces
sidade de um renovado olhar sobre os fatos históricos, 
de forma a abarcar suas diferentes dimensões sociais, 
políticas, intelectuais e econômiêas, exercício facilitado 
pelos mecanismos decorrentes do deSenvolvimento dos 
meios disponíveis para a realização dC pesquisa e dO in
centivo que se vier a ofere_cer a grUpos envolvidos na 
construção permanente da nossa História. 

Por importante. concluiu o Ministro: 

Assinale-se. ainda, que toda a gama de atividadcs 
decorrentes da atuação da Comissão, com a sua conse
qüente inter-rclação entre inteligências e culturas, cons
tituirá. ccrtameritc, -forte n!forço tios laços de amizade 
entre Brasil e Portugal c o mundo de fala portuguesa. 

O que deSejo, ao trazer esse fato ao conhecimento da Casa, 
é, de alguma forma. solicitã.r a coopcraçãodº~-mcus Pare~. pedin
do encardidamente aos integrantes da Câmar~ dos Deputados c do 
Senado Federal que proponham sugestões com vistas a não apenas 
- como eu disse - comemorar a passagem ·desse fato histórico, 
mas sugestões também voltadas para, quem sabe, uma reflexão so
bre o qu_e tem sido o País ao longo desses seus 500 _anos 0~ vida. 

Por ocasião do Centenário da República, sr: Presidente, 
pensamos cm fazer algumas reflCxõcs sobre nOssa eVolUção. -Infe
lizmente. o tempo foi curto. A passagem do Centenário da- Repú
blica transcorreu simultaneamente com a realizaçãO das eleições 
presidenciais dirCtas. Daí por que. de alguma foiina, os_ Cvenios 
comemorativos c as reflexões críticas sobre l) Centenário da RepU
blica não puderam alc<mçar o relevo que gostaríam.oS: de e:rnprcs_
tar. 

Tcnho'para mim, Sr. Presidente. que talvez a passagem do 
V Centenário do Descobrimento do PaL<; seja a ocasião para se fa
zer essa rcOexão crílicá. ou scjà." uma biografia_~_o que ~cja o País 
c. a partir dessa hiografi!;l. desse levantamento, tentar construir al
gumas linhas que sirvam de balizamento para o futuro. 

Tenho considerado. Sr. Presidente, que, soh o aspecto 
dos Estudos Sociais, já contamoS com excelentes obras episódi· 
cas ou sctoriais. como os estudos de Gilberto Frcyrc. Sérgio 
Buarque de Holanda. Oliveha Lima, Caio Prado Júnior. Artllllr 
Céz.ar Ferreira- Reis, Euclides da Cunha. Pedro Calmon, Pandiá 
Calú,gpras. Affonso Arinos de Mello Franco, entre escritores 
nacionais. Somos. contudl), uma Na,·ão que ainda não conhece 
adequadamente a si própría. Somos Jovens de SOO: ano~~ en
quanto que a cultura européia já é uma cultura adulta. com mais 
de 1500 anos de existênciri. -- -

Tudo isso. Sr. Presidente, nm faz comc\·ar, a·-partiT de ago
ra. ã pensar sohn.: esse evento. inclusive fazemh) uin csfor,·o para 
que nos conhe,·amos melhor. para que possamos retirar alt.'tlmas li· 
\'ÕCS que sirvam para o futuro. Está na hora.. talvez. de pensarmos 
numa história social do Brasil. tipo história das civili:~.a,·õcs. com 
acentuada ênfase sobre a marcha para o interior: elaborar um di
cionitrio bihliográfico dos autores c temas sociais~-dó -PãíS~--C-l-,m 
uma súmula sobre o conteúdo dlt obra c a hiografía do.~ aUTóiCs. E. 
assnn. outras c outras obras. sem contar. naturalmente. simpósios. 
conclaves.. concursos. mobilizando inclusive O.'> jovens. sohfe a 
passagem desta data de tanta significa~·ão histórica poml o País en
quanto Na~·ão c para nosso fXl_\IJl enquanto sociedade. 

O Sr. Mauro lkncvidcs- P~rmitc-mc V. Ex a um aparte'! 
O SR. MARCO MACIEL- Ou~· o V, Ex a. com prazer. 

O Sr. Mauro Benevidcs - Nobre Uder Marco Maciel, es
fãillos ouvinâo com mtiitã aienção o dísCtifso" que V. Ex a profere 
ná tarde de hoje e, sobretudo, as sugestões que agora oferece a 
e_ssa CoiriiSSãO;-qUC, certaffiClltC-. tiãóaUú.rinnlãtlgavCiinetite;O:ão 
apenas para o registro histórico, Jilas igualmente para promover 
toda essa radiografia da realidade brasileira em todos os seus as
pectos. Penso_que V. Ex a deve fazer chegar à Comissão designada 
pelo Governo. pelo Ministro Murílio Hingel, todas essas sugestões 
muito bem concebidas, muito bem formalizadas, para que isso re
presente, quem sabe, não apenas uma sugestão pessoal de V. Ex 11

, 

mas do próprio senado Federal, que não pode ficar à margem de 
um evento de tanta significação para a vida histórica de nosso 
Pais. 

O SR. MARCO MACIEL - Agradeço. nobre Senador 
Mauro Benevides, a contribuição que y_. Ex a trol_lx,e e acredito que, 
como político c como intelectual - membro, inclusive, da Acade
mja Ccarense de Letras-. '!~ EXn poderá aditar outras e certamente 
muito procedentes contribuições para que o Senado possa concor
rer com propostas que venham a ser consideradas por essa Comis
são, integrada por representantes dos três Poderes, voltada para um 
objctivoextremamentc importante. -· -

Já houve quem dissesse que o futuro tem um coi3.ção ariti
go. Evidentemente, o País jamais scr4_ uma gr~dc-Nação _se não 
conseguir olhar o seu passado, se não Conseguir deixar fiXados os 
fatos mais relevantes do que já passou. Como, de certa feita, disse 
Alceu Amoroso Lima: 110 passado é aquilo que fica do que pas
soun. 

Não podemos desconhecer c ignorar fatos relevantes da 
nossa História que, de alguma forma, contribuíram para que o Pais 
se inserisse dentre as nações maís jmportantcs do glObo, graças, 
inclusive, à capacidade do seu povo de enfrentar e responder aos 
diferentes desafios ao longo de sua História. 

É isso o que cu gostaria de trazer à consideração do Senado 
Federal. Sr. Presidente, pedindo aos Colegas - tanto da Câmara. 
quanto do Senado- que ofereçam idéias c sugestões com vistas a 
essas celcbraç-l>Cs, para que possamos erigir uma Nação mais de
mocrática, mais desenvolvida c, sobretudo. mms justa. 

COMI'Af!flCHM MAIS OSSRS.:_ . . 
Almir Gabriel- Aureo Mcllo- Dívaldo-Suruagy _-_Irapuan 

Costa Júnior- Jonas Pinheiro- Levy Dias- Mário Coyas- Mar
Jucc Pinto- Mois~s Abrão- Nelson Carneiro- Valmir Can1pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. -

Presentes na Casa 66 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I() Secre
tário. 

· Ü lido o seguinte-

RI•;QUERIMENTO No 421, OE 1994 
SeniH)r liici:-;idente, -
Nos termo.'> do art. 175. alínea d. do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia. a fim d-e que as matéria<; cons
tantes-dos itens n',s 20. 22. 24. 25. 26, 27. 29"-r.:: 30 sCjãm suhmeti
das_ao Plenário çm 1". 2'\ 3(). 4" 5", 6", 7° c go lugares, respcCtiva
ml.!ilte. 

Sala das Sp~sõcs. R de junho de 1994. - I ,ucídio Portclla, 
O Sl~. l,~~~Sli>ENTE (Humberto Lucena)- Em votaÇão o 

rClJUerimcnt(). 
Os Srs. Sçnadores que o aprovam queiram pcrnumccer sen

tados. (Pausa.) · 
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Aprovado. 
A Presidência s_olicita aos Srs. Senadores que estão nos seus 

gabinetes, já que temos 66 Srs. Senadores na Casa, que venham ao 
plenário para podermos apreciar as matérias que eiião na Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 20: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 34, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tel:mos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmaran' 34, de 1994 (n'2.535/92, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o exercício da profissão de Desenhista, 
tendo 

Parecer favorável, proferido _em Plenário, Relator Senador 
Áureo Mello, em substitUição à cOmissão de ASsuntos Sociais. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordináriã de 
11 de maio. 

Em votação ·o projeto. eril tumó -úD.iCO. _ ~ 

Os Sfs._§enadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria var à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 34, DE 1994 
(N" 2.535/92, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Dese
nhista. 

O Cong~:esso Nacional decreta: _ ----
Art. 1° É livre. em todo-o território nadt>íüÜ, o exer~icío da 

profissão de Desenhista, observadas as disposiçõ~s desta lei. 
Parágrafo único._ AS denomina:ções e descrições das funções 

em que se desdobram as atividades dos profissiOnais- de que trata 
esta lei constam do art. 2° · 

Art. zo Não será permitida classificaçãO óu-registró_de fof
ma diferente da especificada neste artigo para oS pTofissiOD.ais que 
exerçam uma das atividades nele descritas, de forma convencional, 
informatizada, ou eletronicamente. 

I- São atribuições do Desenhista Júnior: 
a) copiar ou efetuar renovações e alteraÇ-ões em. dCsenhos 

existentes; - - --=----'-'-.:-

h) confeccionar desenhos de pequena cOffiplexidade, ba
seando-se em esboço ou croqui existente; 

c) elaborar desenho de parte ou detalhes, bem como lista de 
componentes, baseando-se em documentos ou prQCedimentos exis-
tentes. ' 

II - São atribuições do Desenhista, além das constantes do 
inciso 1: 

a) elaborar o desenho e lista de componentes de subconjun
to ou conjunto defmidos, baseando-se cm projetb:' modelo, amos-
tra ou cálculo fornecido. · 

b) executar cálculos de ~quena-complexid~de, mediante ta
belas ou similares, pertinentes à área de atuaçf..v,.sob supervisão; 

c) executar levantamentos dimensionais simples e esboços 
para elaboração de desenhos defmitivos, sob superYisão. 

III - São atribuições do Desenhista Projetista, além das 
constantes do inciso II: 

a) desenvolver estudos, detalhes e desenhos defmitivos de 
projetes; 

b) executar levantamentos dimensionais e -esboços para ela
boração de desenhos ou projetos, sob supervisão; -

_c) elaborar cálculos? mediante tabelas ou similares, e especi
ficar materiais- e componentes com auxílio de normas técnicas ou 
procedimentos preestabelecidos; 

d) utilizar procedimentos técnicos com base em normas e 
e-speCificações preestabelecidas, objetivando assistir às atividades 
da área; 

e) analisar e propor novas tecnologias, objetivando adequar 
os procedimentos preestabelecidos. 

IV - São atribuições do Projetista Técnico, além das cons
tantes do inciso m: 

a) desenvolver projetos de equipamentos e componentes de 
sua área de atuação, efetuando cálculos mediante tabelas ou simi
lares, bem como determinar espeCificações corréspondentes e res
pectivos materiais; 

b) prestar auxmo técnico a profissiOnais de outras áreas de
senvolvidas, servindo-se, também, de informações externa~ para 
complementação de dados do projeto; 

-c) determinar tolerância de fabricação ·montagem e compo
nentes utilizados. conforme tecnologia específica; 

d) elaborar estimativa de matéria-prima e componentes para 
orçamentos e listas de aprovisionamento; 

e) tomar decisões técnico-administrativas com base em 
_ .J:!:"otn:f$ e procedimentos preestabelecidos. objetivando assistir às 
atividades de áreas envolvidas; 

f) participar cte aValiações dos profissionais descritos nos: in
cisos I, II e ill; 

g) avaliar e propor procedimentos para o desenvolvimento 
de trabalhos de grupo: 

h) verificar conf6rniidade_ de desenhos e materiais empregá~ 
dos em projetes; 

i) participar na elaboração de cronogramas para execução 
de trabalhos. -

V- São atnlmições do Projetista Sêníor. além das constan-
tes do inciso-N: · · · · 

a) supervisionar de forma técnica e administrativa os profis
sionais enquadrados nas situações anteriores," cOm- assistência 
a_propriada para o desenvolvimento de projeteS espedficos ·de sua 
área de atuação, bem como participar de avaliações desseS profis
sionais; · 
_ ~;>) __ adaptar necessidades de novos ·produtos, construções 

e/Ou- fustalações; · -· · -- · ·· · · 

c) aprovar desenhos e projetes pertinentes à área de atuação. 
_ § 1 o O profiSSiOnal contratado para exercer a função de De

senhista Júnior não pode'rá permanecer como tal após o cumpri
mento de um ano de trabalho, fmdo o qual deve ser promovido. 

§ 2° Os rcgisti-00 -dos profissionais rclacíOnados neste_ artigo 
devem ser realizados de jórma a estabelecer ao fmal a respectiva 
área de atuação, exceto para o Desenhista Júnior. · 

§ 3° Os profissionais- enqUadrados em atividades artísticas 
terão a classificação de Desenhistas Artísticos Júnior, para os ini
ciantes _cpm até um ano de profissão, e Desenhistas Artísticos, para 
os que possuírem mais de um ano de profissão. 

Art. 3° Poderão exercer a profissão de que trata esta lei: 

I- Os portadores de certificados ou diplomas que os capaci
tem para o exercicio de uma das funções mencionadas. expedido 
por escolas oficiais ou reconhecidas~ 

II - Os profissionais das funções mencionadas, portadores 
de diplomas ou certificados oriundos do exterior, que tenham reva
lidado e registrado os mesmos no Brasil, na forma da legislação 
em, vigor, - - --

ITI - os profissionais não portadores de certificados ou di
plomas mencionados nos incisos anteriores que; comprovadamen-
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te à data do início da vigência desta lei, venham exercendo ou te
nham exercido uma das profissões, conforme descrito no art. 2°, 
em empresa pllblica ou privada ou outro segmento, a_ partir da data 
de promulgaçãO desta lei. 

P.'ll'5.grafo tini.co. Para o enquadramento no inciso m deste 
artigo. é documento comprobatório, para os empregados, a CTPS 
-Carteira âe Tiabalho da Previdência SOcial,- com o respectivo re
gistro, e para os autônomos, a Guia do ISQN·--liDpostO SObre Ser
viços de Qualquer Natureza, constando, em ambos _os casos, o pra
zo mínimo de doze meses consecutivos, ou não, de efetivo exercí
cio profissional. 

Art. ~ Além das atribuições mencionadas no art. 2°, cabe 
tambêm a esses profissionais partidpar de atividades, utilizando 
meios convencionais Ou iiifOI'Illâtizados, que viseiri a: 

I- desenvolver, desenhar e detalhar os projetos arquitetôni-
cos e edificações em geral; -- --- -

n- desenvolver, desenhar, detalhar e orçar projetas de es
truturas metálicas, de madeira, de alvenaria, de concreto armado 
ou protendido; 

m- desenvolver, calcular e desenhar elementos mecânicos; 
IV- desenvolver, desenhar. detalhar e orçar projetes de pai-

sagismo. de urbanismo e de trânsito; -
V- desenvolver, desenhar gráficos e f~r cálculos geomé

tricos e aritméticos. be"m comO operar í:nstrumeD.iOs parã o desen
volvimento destas atividades; 

VI- desenvolver, desenhar cartas geográficas e_ interpretar 
levantamentoaerofotogramétrico; - - -- -- -- ----

vn - desenvolver, desenhar e detalhar os projetes de vias, 
de topografia e de agrimensura; 

vm - executar cálculos geométricos de levantamentos to-
pográficos~ -- ----- - ----- ---

rx-...:. desenhar planos gerais e fluxogramas de instalações 
industriais e comerciais; - - -

X - desenhar projetes e detalhes de máquinas, equipamen
tos e peças respectivas. 

~ , · desenhar planos, projetos e detalhes_ de projetes indus-
triais; 

xn- executar desenho mediante levantamento_de peças ou 
elementos mecânicOS; - - -- -

xm - executar levantamentos dimensionais, objetlvando 
criar projetos, desenhos- de produtos, constrUções_ ou inStalações 
industriais, comerciais, funcionaiS, fabris etc; 

XIV_- executar desenhos, partindo de um croqui ilustrativo 
ou de simples observação, simultânea ou anterior; 

XV- executar desenhos e criar soluções para propaganda, 
estamparia, mcdas e decorações; 

XVI - executar desenhos e detalhes de representação de 
zoologia, botânica e geologia; 

xvn- desenvolver, desenhar, ®talhar e _orçar mobiliário; 

xvm- interpretar e realizar e desenhos através de forma, 
sombra e cor; 

XIX - idealizar e desenhar estórias em quadrinhos, em 
qualquer cor; 

XX - desenvolver desenho, redução ou ampliação de figu
ras a mão livre, litografias, compoSição _com inistura-de_tintas e cli
chês artísticos; 

XXI- desenvolver desenhos animados; 

XXII- execução de arte-fmal e diagr.unaçãoc 

Pa..-ágra.fü úniCo. As ·atividãdes meneionãdas neste artigo re
ferem-se à atuação dos profissionais de que trata esta lei nas áreas 
a seguir descritas, sem prejuízo de outras que venham a ser futura
mente abrangidas em lei: 

I-Aerofotogrametria; 
II- Aerografia~ 
m-Agrimensura; 
IV -Anatomia; 
V- Arquitetura; 
VI~ Artístico; 
vn- Astronomia; 
VIU -Automação em geral; 
IX-Automobilístico; 
X: -_BOtânica; -
XI- Calderaria; 
XII - Cartografia; 
Xlli- Cerâmica; 
XIV- Concreto armado; 
XV- Conqeto pro_tendido; 
XVI- Decoração interna e externa; 
XVTI- Deseriho animado; 
XVlli- Eletricidade; 
XIX- Eletrônica; 
XX- Estatística; 
XXI- EStriitiiras de madeira; -
XXn~ Estii.ttUfaS metálicaS; 
XXIII- Ferr.ovias; 
XXIV - Ge(>logia; 
XXV- Geotécnica; 
XXVI- Grãfico; -
XxVrr- liustração; 
xxvm- Indústria aeronáutica, espacial e naval; 
XXIX- Indústria bélica; 
){_{Q{ - JQ.stalações prediais, compreendendO -eletricidade, 

hidráulica., sanitária e afms; 
. XXXI- In.stalações in~~stri~ís e1:11 geral; _ . 
Xxxn- Mec-ânica em geral; 
XlOai!- Mmeralogia; · ·- - -
XXXIV- Mobiliário; 
XXXV- Modas; 
XXXVI-:- Paisagismo; 
xxxvn ~_Propaganda; 
XXXVIII:-:-""RáiliO; 
XXXIX ..:saildéi 
XL-Seguro; 

· XU ::.Siderurgia; 
XLIT- Telecomunicações; 
XLlli- Televisão; 
XLIV- Têxtil; 
XL V- Topografia; 

__ XL VI- Tráfego terrestre; __ 
XL VII - Tubulação em geral; 
XL Vlli- Urbanismo; 
XLIX- Vestuário; e 
L- Zoologia. 
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. · 
O SR. PRJ;:SIDENTE (Humberto Lucena)- Item 22: 

- - - - - PROJETO DE Jl.ESOLUÇÃO W 52, DE I 994 

(E~ regi;;}~'d~ {ri.gência.-~os termos dO ar!: 336, b:-~o 
->+.~ Re~ento~~~()_) - -------

Votação, em turno úilico~ do Projeto de Resolu
ção n-o 52, de 1994,-qlle autoriza o Govemo do EstadO de 
Goiás a elevar o limite fixado no art. 4°, II, da Resolução 
n°-l1, de 1994, e a emitir, mediante ofertas públicas, Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás -
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LFfGO, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária 
vencivel no 1 o semestre de 1994. 

A discussão da matéria foi encerrada na- sessão ordinãria do 
dia 7 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno únicd. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Com~s_ão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 

redação fmal oferecida pela Comissão Diretora. -que será-lida pelo 
Sr. 1 o Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N'157, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n' 52, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução o0 52, de 1994, que autoriza o Governo do .Estado de 
Goiãs a elevar o limite fixado no art. 4°, II, da Resolução D0 11, de 
1994, e a emitir, mediante ofertas pUblicas, Letras Finaiiceiras do 
Tesouro do Estado de Goiás- LFTGO, destinadas ao giro de sua 
dívida mobiliária vencível no 1° semestre de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de junho de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator -
Chagas Rodrigues- J úoia Marise. 

ANEXO AO PARECER N'157, DE 1994 

Redação final do Projeto de Resolução n° 52, 
de 1994. 

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno-, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1994 .. 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a ele
var o limite lixado no art. 4°, ll, da Resolução 0° 11, 
de 1994, do Senado Federal, e a emitir, mediante 
ofertas públicas, Letras Financeiras do TesQuro do 
Estado de Goiás- LFTGO, destinadas ao giro de sua 
dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 
1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É-o Governo do Estado de Goiás,- nos terrn.ÕS daRe

solução n° 11, de 199_4, do Senado Federal, autorizado a elevar, 
temporariamente, o limite fixado no art. 4°, II, da citada resolução, 
com vistas a emitir Letras Financeiras ~oo Tesouro dO Estado de 
Goiás- LFfGO, destinadas ao giro de sua dívida:--mobiliáiia ven-
cível no primeiro semestre de 1994. __ _ _ 

Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções: 

a) quantidade: a ser defmida na data do resgate dos títulos 
a serem substituídos, atualizados nos tennos do§ 6° do art. 15 da 
Resoluçãon° 1!, de 1994; .. 

b) modalidade: nominativa-transfetivel; 
c) rendimentos: igual ao das LeU"as Finanéeiras do Tesouro 

- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376, de 25_.de novembro de 
1987; 

d) prazo: de até um mil, quatrocentos e sessenta e um dias; 
e) valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro re·ai); 

f) características dos títulos a serem substituídos: 

Titulo 

.• 651460 

Vencimento 

15-3-94 

Quantidade 

1.956.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

Colocação 

15-3-94 

Vencimento 

15-3-98 

Titulo 

651461 

Data-base 

15-3-94 

h) fonna de colocação: mediante ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis noS 10.908. de 14 de julho 
de 1989, e 11.069, de IS de dezembro de 1989. 

Art. 3° A autorização concedida por esta resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, contados a partir 
de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de_sua publi
cação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em c_óritrário, especial
mente a Resolução n° 24, de 1994, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a-diScussão. 
Encerrada a discussão, a matéria é dada como defmit_iva

mente a dotada, dispensada a votaçãO, nos temios regitnenta.i's: -
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 24: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 106, de 1993 (n° 2.689/92, na Casa de ori
gem), que altera dispositivos do Código de Processo Ci
vil, relativos à liquidação de sentença, tendo 

Parecer favorável, ·sobn° 131, de 1994, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 7 do corrente. 

Em votação o prOjeto, eril tt:fmo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A J:?laléria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o pr~jeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 106, DE 1993 
(N" 2.689/92, na Casa de origem) 

Altera dispositivos do Código de :PrOCesSO Ci
vil, relativos ã liquidação-de sentença. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (0 Os arts. 603, 604, 605 e 50'Tda Lei n° 5,869, de II 

de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

''Art. 603. ·······-·~· .. _······-···--·"····-··-··-. ----·~ 
Parágrafo único. A citação do réu, na liquidação 

por arbitramento e na liquidação por artigos, far-se-á na 
pessoa de seu advogado, constituído nos autos. -·-~· 

Art. 604. Quando a determinação do valor da con-
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denação depender apenas de cálculo aritmético, o credor 
procederá à sua execução na forma do art. 652 e seguin
tes, instruindo o_ pedido com a memória discriminada e 
atualizada do cálculo. 

Art. 605. Para os fms do art. 570, poderá o deve
d_or proceder ao cálculo na forma do artigo anterior, de
positâtidO~ de imediato. o valor apurado. 

Art. 609. Observar-so-á, na liquidação por artigos, 
o procedimento comum regulado no Livro I deste códi
go." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor2 (dois) meses após a data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contráriO. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 25: 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câhlai'a-no 4, de 1994 (n° 1.026/91. na Casa de. origem), 
que regulamenta o disposto no§ 2° do art. 176 da Cons
tituição Federal e altera dispositivõS-do Decreto-Lei D0 

227, de 28-de fevereiro de 1967- C6digo de MineTação, 
adaptando-o às normas constitucionais vigentes, tendõ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dario Pereira, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

A discussão da matéria foi-enCeiTada na sessão ordinária do 
dia 18 de maio último. 

Em votação O projetO, em ttiino úilitó. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permim.C"cer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto ã.provido. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE 1994 
(N" 1:026/91, ria Casa de origem) 

Regulamenta o disposto no § 2o do art. 176 da 
Constituição Federal e altera dispositivos do Decreto
Lei D0 227, de 28 de fevereiro de 1%7- Código de 
Mineração, adaptando-o às normas constitucionais 
vigentes. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O art. 11 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro 

de 1967, passa a vigorar com a segUinte rCdação: 

"Art. 11. ·--································-·-····---~-
...................................... _ .. , .. --·--··---
b) o_direito_à participação do proprietário do solo 

nos resultados da lavra. 

§ 1° A participação de que trata a alínea b doca
put deste artigo será de 50% ( cinqüenta por cento) do 
valor total devido aos Estados, Distrito Federal, Municí
pios e ói'gãos da administração direta da União. a título 
de compensação fmanceira pela exploração de recursos 
minerais conforme previsto no Cápü-fdo ait. e;o-da Lei n° 
7.990, de 29 de dezembro de 1989, e no art. 2° da Lei n° 
8.001, de 13 de março de 1990. 

§ 2° O pagamento da p2rticipação do proprietário
do_ solo nos resultados da lavra de recursos minerais será 

efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês sub
seqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela 
taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que ve
np.a a substituí-la. 

§ 3° O não cumprimento do prazo estabelecido no 
parágrafo anterior implicará correção do débito pela va
riação diária da taxa de juros de referência, ou outro pa
râmetro que venha a substituí-la, juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) 
aplicada sobre o montante apurado." 

Art. 2° O art. 79 do Decreto-Lei n° 227. de 28 de feVereirO 
de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 79. Entende-se por Empresa de Mineração, 
para efeitos deste Código. a f'rrma ou _soCiedade consti
tuída sob as leis brasileiras que tenha sua sede e admi
nistração no País, qualquer que seja a sua forma jurídica, 
com o objetivo prihdpal de realizar exploração e apro
veitamento de jazidas mine~ais no territópo n~cional. 

§ :i<z. O controle efetivo -da firma ou sociedade' a 
que se refere este artigo deverá estar em caiáter perma
nente s~f;- a titularidade direta ou indireta de pessoas físi
cas de . direitO público · interno, entendendo-se- por · 
controle efetiyo da empresa a titularidade da maioria de 
seu capital votante e o exercício, de fato ou de direito. 
do poder decisóriO-para géri! suaS ativídãd6s.-

§ 3° A firma individual só poderá ser constituída 
porbrasÜel.Toi.'' · · ... ·-·~· ~ ' · - .--.·!'~·.· .. 

Art. 3° Esta lei entra em vigórha data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrâi'iêi: -
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 26: 

Votação, em turno ll:riico, do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 12, de 1994 (n° 3.174/92, na Casa de ori
gem), que determina que o modelo de fardamento esco
lar adotado nas escolaS públicas e privadas não possa ser 
alterado-antes de transcorridos cinco anos, tendo 

Parecer favorável, sob n° 128, de 199_4, da Cernis-
são 

- de Educação. 

A discussãO da matéria foi encerrada na sessão-ordinária do 
dia 7 do corrente. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I o Secrc-
tário. 

·É" lido o seguinte 

RE.QUERIMENTO N' 422, DE 1994 
Senhor Presidente, 
Nos termos- do art. 315 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro o adiamento da vOtação do PLC n° 12/94. para O 
dia 9-6-94, quinta-feira. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1994. - Senador Espcri
diãoAmin. 

O SR. PRESIDENTE (Humberlo_Lucena)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Sep~dores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Apro•tado. 
A matéria ~onstará da Oideni dó Diã de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 27: 
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Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 44, de 1994 (n° 534/91, na Casa de origem), 
que concede passe livre às pess-oas portadoras de defi
ciência no sisfcmã de transporte cdetivo iiiierestadual, 
tendo 

Parecer favorável, sob ll0 133,- de 1994, da Comis-
são 

- de Assuntos Sociais. 

A discussão da matéria foi CD.cCrrada na sessão ordinária do 
dia 7 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanÇão. 

É o seguinte 6 projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 44, OE 1994 
(N" 534/91. na Casa de origem) 

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

O Congresso Nacional decreta _ _ 
Art. 1 o E concedido passe livre às pessOas poftadoras de de

ficiêilCiii~-cõmprovã:damente-carcntes, nO sistema de transporte co
letivo interestadual. 

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

Art. 3° Esta lei entra cm vigOr na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- licm 29: 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Se
nado n° 146. de 1992, de autoria da Scnad_ora Júnia Ma
risc, que dispõe sobre a inclusão do vale do 
Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais na àrea de 
atuação da Superintendência do Des_cnyolv_imento do 
Nordeste- SUDENE, tendo 

Parecer. proferido cm Plenârio,Relator: Senador Ronan 
Tito, favorável ao Projeto e à emenda, em substituição à Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

A discussão da matéria foi encerrada na _sessão ordinária do 
dia 7 do corrente. 

Em votação o projeto. ressalvada a emenda.. cm turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda de parecer favorável. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram "[:k:!ftnanCccr sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 

A matéria vai à Comissão Diretora para redaç-ão fmal. 

É o seguinte o projeto e emcndã-s aprovadas: 

PROJETO DE LEI DO SENAI>O N" 146, DE 1992 

Dispõe sohrc a inclusão do vale do JcquitinhoR 
nha do Estado de Minas Gerais na área de atuação 
da Superintendência do Desenvolvimento do NordcsR 
te- St:IJENE. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 1° Para os efeitos da Lei n° 3.692. de 15 de dezembro 

de 1959, fica o Poder Executivo autorizado a incluir na área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE, os Municípios de Almenara, André Fernandes, Araçuaí, 
Bandeira, Berilo, Capelinha, Carai. Carbonita, Chapada do Norte, 
Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, 
Diamantina, FelídO dos Santos. Felisberto Caldeira, Felisburgo, 
Francisco Badaró, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequiti- -
nhonha, Joaima, Jordânia, Malacacheta, Medina, Minas Novas, 
Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pedra Azul, Rio do Pr~o. Rio Ver
melho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antô
nio Jacinto, Sen3.d6dVtOOestiÍlo Gonçalves, SerrO, Tllnnalina, Vir
gem da Lapa, da região do vale do Jequitinhonha, do EStado de_ 
Minas Gerais. , ~ 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazode60(sessenta)dias. ---- ----·---- -------

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogã.m-se as disposições cm contrário. 

EMENDA N" 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte rcdaç-ão: 

"Art. 1° Para os efeitos da Lei n° 3.692, de 15 de 
dezembro de 1959. fica o Poder Executivo autorizado a 
incluir na área de atuação da Superintendência do De
senvolvimento do Nordeste - SUDENE, os Municípios 
de Almenara., Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do 
Pajeú, Capelinha Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, 
Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalbij:e$- de Mi
nas. Datas, Diamantina Di_Vinópolis, Felício dos Santos, 
felisburgo, Francisco Badaró,. Itamarandiba, Itaobim, 
!tinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma. Jordânia. Malaca
cheta, Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma, 
Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, 
Rio do Prado, Rio Vem1elho, Ruhim,_ Salto da Divisa, 
Santa Maria do Sàlto, SantO Ãfliônio Jacinto. Senador 
Modcstino Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, 
Turmalina, Virgem da Lapa, da rcgião_do vale do Jequí
tinhonha. do Estado de Minas Gerais.·~-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Item 30: 

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da 
Câmara n° 195, de 1993 (n° 2.317/91, na Casa de ori
gem), que denomina Rodovia Aveliríá Piãcentini o tre
cho da Rodovia BR-158 entre os Municípios de Campo 
Mourão e Pe.rtbím. no Es;tado do Paraná, tendo 

Parecei favoráVel, sob n'-' 1:27.-dc 1994. da' Comis-
são 

-de Educação. 

A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis. a fim 
de receber emendas, nos tem1os do art. 8°-dã RCSolução n° 110, de 
~~. - . . 

A proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto cm turno único. (PauSa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discusS1lo. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matÇria vai à san~·âo. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 195, DE 1993 
(N-2.317/91, na Casa de origem) 

Denomina Rodovia Avelino Piacentini o trecho 
da Rodovia BR-158 entre os Municípios de Campo 
Mourão e Peabiru, no Estado do Paraná. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. 1 ° Fica denominado 1 Rodovia A v eliDo Piacentini" o 

trecho da BR~l58 do Plano Nacional RoóovíáriO, compreendido 
entre os Municípios de Campo Mourão e Peabiru, no Estado do 
Paraná, cujo traçadO_ encontra com a Rodovia Estadual BR~317. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°Revogam.se as disposições em cOntrârlõ.- -
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passaremos à 

votação dos projetes de décreto legis1~tivo, que dependem de quo
rum qualificado. 

Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
ar'f. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de_ Decreto 
Legislativ<> n' 42, de 1993 (~' 247/93 n~ Ç_ãmara dos 
Deputados), que -apíova o ato qUe ren.Ovã--ã- conceSSãõ 
outorgada a Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em olldã. média na CÍ
dade de São João do Piauí, Estado do Piauí, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo Mello. em substituição à Comissão de EdUca
ção: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 
procedimentos concernentes à proposição. 

A discussão da matéria fOi encerrada na sessão ordinária do 
dia 29 de novembro de I 993. 

Em votação o projeto, em turno único. 
A Presidência solicita_-aos Srs. Senadores _que ocupem seus 

lugares. Peço aos Srs. Senadores que estão em seus gabinetes_ que 
venham ao plenário, pois vil.í-se proceder à votação pelo sistema 
eletrôniéo, trata-se de votação nominal. 

Solicito aos Srs. Líderes que venham ao plenário para pro
cedermos à votação nominal do Projeto de Decreto _Legislativo n° 
42. . . -

Pela decisão da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cida
dania, qualquer projeto de decreto legislativo sobr~ __ assunto rela
cionado com concessão de _emissoras de radiodifusão dependerá, 
para apr"vação, de dois quintos dos Srs. Senadores, ou seja, trinta 
e três. Estão presentes 41. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares, para 
passannos à votação. Encareço aos Srs. Líderes que manifestem a 
sua posição. 

Como vota o Líder do PtviDB? 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB -CE) -

"Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc.ena)_~_Como vota o 

Líder do Pf'L? 
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Sim", Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 

Líder do PP? 

O SR- IRAI'UAN COSTA JÚNIOR (PP- GO)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 
Líder do PDT? (Pausa.) 

Como vota o Líd_er do PRN? 
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM) -"Sim", Sr. Presi

dente. 
·O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - "Abstenção", 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

Lider do PTB? 
O SR. JONAS PINHEffiO- "Sim". Sr. Presic!ente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito aos 

Srs. Senadores que estão fora do plenário que venham votar. Te-
mos 66 Srs. Senadores na lista dP; presellça. • 

A Presidência, antes de procr-::!er à votação, quer informar 
aos Srs. Senadores que, conc_edida a urgência ao projeto de lei 
aprovado pela Câmara c que trata da disciplina dos abusos do po
der económico, a matéria deverá ser incluída na Ordem do Dia da 
sessão ordinária de amanhã. Portanto, encarece aos Srs. Senadores 
que permaneçam cm Brasília para que possamos votar essa impor
lãhfe-matéria amanhã, a partir das 15b30min, no plenário do Sena
do Federal, cujo parecer, oral, será relatado pelo nobre Senador 
João Rocha. 

Por outro lado, solicita também a presença em plenário não 
só hoje como amanhã para que possamos dar vazão às matérias da 
Ordem do Dia. sobretudo essas que dependem de quorum qualifi
cado para sua aprovação. Temos matéria que estão obstruindo a 
Ordem do Dia há mais de 15 dias. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex a 

O SR. RO N AN TITO (PMD B - MG. Pela ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, soliCito a V. Exa que seja eleva
da a_tempcratura qo_plenário, porque o ar-condicionado está muito 
frio c diversos Senadores estão resfriados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito à As
sessoria da Mesa que tome as providênciaS solicitadas pe1<,-Sr. Se
nador Ronan TitO(j_i.Ianto à refrigeração-do plenário. 

Dentro de poucos instantes vamos passar à votação. Peço 
aos Srs. Senadore-s que ocu pcm seus lugares. 

Como vota o Líder do PSDB? 
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB- PR)- "Sim", Sr. Presiden-

te. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Apenas para 

esclarecimento do voto: vai-se votar o Projeto de _Decreto Legisla
tivo n° 42, de 1993, que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada atRádio Alvorada do Sertão Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda médía, na cidade de São João _d_o 

-Piauí, Estado do Piauí. 
Os parecer~s São favoráveis. Todos os líderes já se pronun

ciaram. 
A Presidência encarece que -permaneçam em plenário, por

que; se liouvef n4_mero, vamos prossegUir, votando mais alguns 
projetes dessa natureza. 

Os Srs. Sen'adores já podem votar. 

'(PfOCede~se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
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Albano Franco- Sim 
Alfredo Campos- Abstenção 
Antônio Mariz -Sim 
Áreo Mello- Sim 
Carlos De 'Carli- Sirn 
Orrlos Patrocínio -Sim 
Chagas Rodrigues - Sim 
Cid Carvalho - Sini 
Coutinho Jorge- Sim 
Dario Pereira- Sini 
Eduardo Suplicy - Abstenção 
EpitâCio Cafeteira -Abstenção 
Esperidião Amin- Sim 
Francisco Rollemberg- Sini -
Gerson Camàta - Sim 
Guilherme Palmeira- Sim 
Henrique Almeida -Sim 
Iram Saraiva- Sim 
Irapuan Costa Júnior- S_im 
João Calmon- Siiil-
JoãO Fiancã.:. Sini. -
João Rocha- Sim 
1 onas Pinheiro - Sim 
Jonice Tristão- Sim
Josaphat Marinho- Sim 
José Ricba- Sim 
Júnia Marise- Sim 
Jutahy MagaJhães- Abstenção 
Lucídío Portella- Sim 
Magno Bacelar- Sim 
Márcio Lacerda - Sim -
Marco Maciel- Sfffi -
Maurício Corrêa- Sim 
Meira Filho -.Sim 
Mois6s Abrão -Sim 
Onofre Quinan - Sim 
Rcgi.Oaldo Duarte -Sim 
Ronan Tito --Abstenção 
Ruy Bacelar- Abstenção 
Saldanha Derzi - Sim 
Valmir Campelo- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram Sim 
35 Srs. Senadores: 

Houve 6 Abstenções. 
Total: 41 votos, com o Presidente, 42. 
Aprovado o projeto de decreto legislativo._1 

'_ 

A rnat6ria vai à Comissão Diretora parã--ã redação fmal. 
(Pausa.) 

tário. 
Sobre a mesa, redação fmal que será lida pelo Sr. 1° Secre-

É lida a seguinte: 

PARECER N' 158,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Red&ção final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 42, de 1993 (n° 247, de 1993~"ü.á Câmara dos 
Deputados). ;_ 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãq fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 42, de 1993 (n° 247/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renovã. a collcCs:são outorgada a 
Rádio A l:vorada do Sertão Ltda. para ex piorar serviço ·Je radiodi-

fusão sonota _em Onda média na cídade de São João dõ"Piauí;Es.ta
dodo Piauí. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de junho_ de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente; Carlos Patrocinio, Relator~ Levy 
Dias; Lucídio Port~Ua. 

ANEXO AO PARECER N' 158. DE 1994 

Rcdação final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 4~ de 1993 (n° 247193, na Câmara dos Deputa
dos). 

- Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu, Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 23. do Regi-
mento Interno, promulgo o seguinte - -

DECRETO LEGISLATIVO N', DE 1993 

Aprova o ato que renoVa a coiiccssão outorga-
da à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de São João do Piauí, Estado do Piauí. 

O Congx:esso Nacional decreta: 
Art. 1 o É aprovado o ato a que se refere--O Decreto de 4 de 

agosto de 1992 que renova a concessão ou~orgada a Rádio Alvora
da do Sertão Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 9 de no
vembro de 1991, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de São João do Piauí, Esta
dedo Piauí. 

Art. 2 ° Este de_creto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discussão 
a redação fmal. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, a redação fmal é considerada apro

vada, independente de votação, nos termos do artigo 321 do Regi
mento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43. DE 1993 

_(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vll_I, do Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n<l 43, de 1993 (n° 249/93. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda. para explorar 
serviço 'd-e radiodifusão sonora em frcqüência modulada 
na cidade de Recife. Estado_dc_ Pemambuco. tcnd0 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. cm 
substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator Senador Álvaro Pa
checo~ 

-2° pronunciamento: Relator Senador Ney Mara· 
nhão. pela regularidade dos atos c procedimentos con
cerncntc_s à proposição. 

-A discussão da matéria foi l.:iic~._.rrada na sessão ordinária Jc 
29 de novembro de 1993. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Procede~se àvoraçclo.) 
VOTAM OS SRS. SENADORES.. 
Albano Franco- Sim 
Alfredo Cani.r)Os -_ Sim 
Antonio Mariz- Sim 
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Aureo Mello- Sim 
Carlos De'Carli- Sim ' 
Carlos Patrocínio -Sim 
Chagas Rodrigues -Sim 
Cid Carvalho- Sim 
Coutinho Jorge- Sim 
Dario Pereira- Sim 
Eduardo Suplicy- Abstenção 
Epitãcio Cafeteira- Abstenção 
Francisco Rollemberg- Sim 
Gerson Camata ":"' Siin 
Guilherme Palmeira-_ Si.IÍl 
Henrique Almeida - S1in 
Iram Saraiva- Sini · 
Irapuan Costa JúniOr·- 'Sim 
João Calmon- Não 
João Franca-_ Sim 
João Rocha-Sim 
Jonas Pinheiro- Sim 
Jonice Tristão- Sim 
J osapbat Marinho- Sim 
1 os é Eduardo- Sim -
José Richa- Sim 
Jónia Marise- Sim 
Jutahy Magalhães- Abstenção 
Lucídio Portclla- Sim 
Magno Bacelar -Sim 
Mareio Lacerda-Abstenção 
Marco Maciel- Sim 
Maurício Correa- Sim-
Meira Filho- Sim 
Onofre Quinan -Sim 
Reginaldo Duarte - Sim 
Ronan Tito- Sim 
Ruy Bacelar- Abstenção 
Saldanha Derzi -Sim 
ValmirCarupelo-Sim. ~ ~ ~~ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram Sim 

34 Srs. Senadores e Não 1. 
Houve 5 Abstenções. 
Total: 40 votos. ~om o Presidente 41. 
Aprovado. 

Um dos Srs. Senadores deixou de votar. 

A matéria vai a Comissão birelora pàra a-iedaÇãO ruial.. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):. Sobre li mesa, 
redaçãoímal que será lida pelo Sr. 1° SecretáriO.- -

É lida a seguinte 

PARECER N' 159, DE i994 
(Da ComissãO Diretoiã) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 43, de 1993 (D0 249, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora aprcsCD.iâ-a redaçãÕ fiD.a] do_Projeto 
de Decreto Legislativo no 43, de 1993_(n° 249t de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a penn.issão outorga
da à Televisão Verdes Mares L tela. para ex piorar _serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de Recife, Esta
do de Pernambuco. 

Sala de Reunião da Comissão, 8 de junbod~e~ 1994:.- Cha
gas Rodrigues, Presidente; Júnia Marise, Relatara; Carlos Pa-

~r.ocínio; Lucídio Portclla. 

ANEXO AO PARECER N" 159, DE 1994 

Red.ação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n~ __ 43, de 1993 (n° 249, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e cu, Presi~ 
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi~ 
~tinto Int~o, promulgo Õ seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' . DE !993 

~prova o ato que r::enova a permissão outorga .. 
da à Televisão Verdes Mares Ltda. para _explorar 

.. --serviço de radiodifusão sonora em fi="eqüênciã. modu
- lada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 

O Con~esso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 68, de 

22 de junho de_l992, do Ministro de Estado dos_ Transportes c das 
Comunicações, que renova, por dez anos, a .[Xrmi~s~o outorgada à 
Publisom IndUstria e Comércio Ltda., posteriormente transferida à 
Televisão Verdes Mares Ltda. para explorar, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Recife. Estado de Pernambuco. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro.a_discussão. 
Encerrada a discussão, a redação fmal é considerada apro

·vada, independente de votação, nos termos do art. 321 do Regi
mento Interno. 

A matéria vai à promUlgação. 
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Sr. Presidente. 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena

dor, V. Exa vai falar sobre a matéria? 
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Não, falarei pela 

Liderança do Partido Progressista. 
- ú SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Permita~nos 

fazer esta votação para depois conceder-lhe_ a palayra? 
~ ~O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Sr. Presidente, pos

so manifeStar-me a qUalquer momento da sessão, desde que não 
haja processo de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Mas estamos 
em processo de vo~ção. '" 

O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR- A votação não se 
- p~ocessou. V._Exa colocará ern vota_ção_um novo processo. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não, já foi 
aiiUnciada a votação. - -- -

~ O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -Pedi a palavra an-
tes de V. Ex a anunciar a votação.___ _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Então, tem V. 
Exa a palavra. '" 

O SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR (PP- GO. Como Lí
der. Pela or~~. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 
protestar pelo aç?iiliamento da Mesa Diretora do Senado perante o 
Executivo. Não é a primeira vez que_ fazemos encaminhar à Mesa 
pedido de informação, dirigido a -MiriJstério, e esses pedidos não 
são respondidos· dentro do prazo devido. 

. . . -· _ UvemÇ>s. Oportunidade de pedir ao Sr. tvfinistro da Agricul
tura que fornecesse informações, ou nielhor, a Mesa o fez, e já são 
decorridos 60 dias além do prazo constitucional, e os pedidos não 
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são respondidos. _ 
Quando peço à Mesa que torne as providências legais, o que 

faz a Mesa perante o poderio do Executivo? Ela reitera, pura e 
simplesmente, o pedido. 

Vou encaminhar pela segunda vez um pedido, pam que 
haja, por parte da Mesa, um processo de imputaçãO de responsabi
lidade do Sr. Ministro. Espero que, desta vez, a Mesa não se aca
nhe perante o Executivo e mantenha a soberania deste Poder, Sr. 
Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sabe V. Ex" o 
apreço. a estima, a consideração que tenho por sua pessoa, mas V. 
Ex" há de convir que a Mesa não está em falta, posto que a inicíati
va tem de ser do Parlamentar. V. Exa, como Senador, deveria, em 
vez de ter feito o -ofício à Mesa pedindo providências - e isso já 
houve aqui no Senado várias vezes- encaminhado à Mesa um pe
dido de enquadramento. como autor do requerimento, do respecti
vo Ministro no crime de responsabilidade para que fosse inidado 
um processo. No caso. a Mesa tomaria-as prOvidências. Cabe a V. 
Ex8 tomar a iniciativa. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Sr. Presidente. foi o 
que fiz. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex~ pediu 
que a Mesa tomasse as providências legais. As providências legais 
têm de ser tomadas por V. Ex8 como autor do requerimento. V. Ex a 
tem de encaminhar à_Mes_a -º-pedido de processo por crime de res-
ponsabilidade do mspectivo Ministro:~ --

0 SR. IRAPUAN COSTA JUNIOR- Sr. Presidente. há 
somente uma providência legal cabível e constitUCiOna! neste caso. 
F oí o que pedi no meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor. não quero ficar" dialogando com V. Ex a QuerO apenas dizer 
que, do ponto de vista jurídico. a iriiciativa é de V. Ex a. e não da 
Mesa. 

O SR. IRAPUAN CO.S.TA JÚNIOR -Tomei a iniciativa, 
Sr. Presidente. V. Exa quer que conste exatamcnte qual é a provi
dência legal? Poderei fazê-lo. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O que desejo 
claramente C que V. Ex a encaminhe à Mesa um expediente toman
do a iniciativa de um processo por crime de responsabilidade cop
tra o Ministro que não respondeu às informações s-olicitadas por V. 
Ex a 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -Vou fazê-lo. Sr. 
Presidente. e espero que desta vez a Mesa não se acanhe perante o 
Poder Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não há qual
quer acanhamento por parte da Mesa. 

A Mesa fará, semPre que for ptovocada-por-infCiã.tiVa. soli
citando o pedido de enquadramento por crime de responsabilidade. 

Nãn queira de público incriminar a Mesa, quando V. Ex". 
no caso,_não tomou a providência adequada. V. Exa quis fazê-lo, 
mas não encaminhou hcm o assunto perante a Mesa Diretora .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 3 

PROJETO DF DECRETO LEGISLA"llVO N'.44. DE 1993 

(Inclui do cm Ordem do Dia nos terntó~ do 
art. 375. Vlll. do Regimento Intemo) 

Votação. cm turno úniCO. do Projc_to de D~crcto 
Legislativo n° 44, de 1993 (n~ 2_.5_0/93- na.Câmata dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio Independente Ltda. para explorar ·s_erviço de ra
diodifusão sonora cm freqüência modu~ada na cidade de 

Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário. em substitui~ 
ção à. Comissão de Educação: 

- JO pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando. favOrável ao projeto; · 

- 2~ pronunciamento: Relator: Senador Aureo 
Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos con~ 
cementes à proposição. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para que 
possamos proceder à votação da matéria. 

_A Mesa pede aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares 
para que possamos dar início à vol.ação da m-atéria. 

Trata-se da permissão para a Rádio Independente Ltda para 
explorar o serviço de radiodifusão na cidade de Lajeado, no Rio 
Grande do Sul. 

(Procede~se à vOtação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco - Sim 
AntoniO í\:la.!iz ~ Sim 
Aureo Mcllo- Sim 
Carlos Oe'Carli- Sim 
Carlos Patrocínio -Sim 
Chagas Rodrigues ---Sim 
Cid Saboia de Carvalho -Sim 
Coutinho Jorge -Sim 
Dario Pereira -Sim 
Eduardo SuplicY -Abstenção 
Epitacio Cafeteira- Abstenção 
Esperidião Amin- Abstenção 
Francisco Rollemberg- Sim 

-Gerson Camatã. - Sim 
Guilherme Palmeira- Sim 

-Henrique Almeida -Sim 
Iram Saraiva- Sim 
João Calmon- Sim 
João França- Sim 
João Rocha- Sim 
Jonas Pinheiro- Sim 
Jônice Tristão- Sim 
Josaphat Marinho -Sim 
José Eduardo- Sim 

· - José Richa- Sim 
Lucídío Portella - S illl 
Magno Bacelar- Sim 
Márcio LacC!da-.:. Abstenç:âo 
Marco Maciel- Sim 
Maurício Corrê a- Sim 
Meira'Filho- Sim 
Moisés Abrão- Abstenção 
Onofre Qui.nan- Sim 
Reginaldo Duarte- Sim 
Ronan Tito- Sim 
Ruy Bacelar- Abstenção 
Saldanha Der~:i -Sim 
Valmir Campelo- Sim 
O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se ao 

resultajo. _ · - - · · · · 

Votaram Sim 32 Srs. Senadores. Não houve vot()Nã_o. 
Houve 6 abstenções. 
Total: 38 votos. 
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Não houve quorum. 
A votação da matéria fiCã adiada. 
Os itcris 4 a 17 ficam, -igualme:O.te, com vola.Çâo-adiada por 

falta de quorum. 

São os segUintes os itens que tiveram sua apre
ciação adiada por falta de quorum: 

4 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVO·N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos d_o 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do -Projeto_ d_e Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 -(n° 253/93, na Cârilara 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a con~ 
cessão buiorgadaà RÁDIO CAPINZAL L TDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Capinzal, Estado_ de Santa Catarina, 
tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui-
ção à Comissão de Educaç~o. _ _ _ 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projc:to~ _ _ 

M2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas PiM 
nhciro, pela regularidade dos atos e_ procedimentos c.onM 
cementes à proposição. 

5 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA 11V(Hl' 46, DE i 993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos ternios do 
art.37S, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto_ de Decreto 
Legislativo n° 46, de 19.93. (n~ 248!93, i:lã-Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE L TDA. para ex
plorar· serviço de radiodifuSâo -sonora êiii"ficqüência moM 
dulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo. tendo 

Parecer, proferido em Plenário, , em substituição 
à Comissão de Educação: -

-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro 
Pacheco, favorável ao projeto; _ 

M2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

6 

PROJETO DE DECRETO LEGISLAllVO N'48. DE 1993 

(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll. do ReWf!lcn;to Inte_~_()) -___ _ 
Vota~·ão, cm turilo úníCó~- do Projeto-de Decreto 

Legislativo n° 48, de 1993 (n° 29~~2;3-;~ ~~~ârnara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO JORNAL DO BRASIL L TDA .. para explorar 
serviço de radicxlifusão sonora cm frcqüêliciá ínodulada 
na Cidade do Rio de Janeíro, EstadO do Rio de Janeiro, 
tendo 

Pareceres, profeiidos em Plenáriá.- Relator: Sena
dor Áureo Mello, cm substituição ã Comíssão de EducaM 
ção: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciarilcnto: pela re-gularidade dos aios 

e procedimentos concernentes à proposição. 

7 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA 'TIVtJN" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto çle Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos 
D~utados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RADIO LITORAL L TDA. para explorar serviço ·cte raM 
diodifusão sonora em freqüência modulada ria Cidade de 
Osório, Estado do Rio Grande_ do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiM 
ção à Comissão de Educação. 

Ml0 pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto~ 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma
ranhão, pela regularidadC dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. _ 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, vm. do ~egiment<? futcmo) 

Votação, em turno único, do Projeto d;e_ Decreto 
Legislativo n° 52,-dC 1993 (n° 246/93.-na Câmara dos 
Deputados), que __ aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GRANDE-LAGO LTDA. para 
explorar serviço de_ radíodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tenM 
do 

Pareceres favOráVeís, Pfofci-ldOS cril Plenário, em 
substitllíç-ão à Com.issã(rdC-Educação: 

-~1° pronunciamento: Relator:_ Senador Ney Ma
ranhão; 

-2° Pronunciãmênto: RClator: Senãdor Affonso 
Carnargo, pela rcgulafidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
a~; 375, VIU, do Regimento Interno) 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Decreto 
Legislaqvo n° 55, de 1993 (n° 267/93. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora cm 
on.da _Ql~ia na Cidade de ~'(oriano. E~tado do Piauí, ten
do 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: 
Senador Ney Maranhão, cm substituição à Córillssão de 
Educação. 

IO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'7. DE 1994 

(lncfu-ído cm Ordcfn do Diil nOs fCITnús -do 
~rl_: 375, VIIT, do Regimento Interno) 
·'Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 

Legis'iâ.'iivo n°·7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos 
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Deputados), g.ue aprova o ato que renova a outorga 
deferida à RADIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Timbó, Estado _de Santa 
Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de 
Educação. 

11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVQ N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art- 375, Vlll, do Regimento fitemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°9, de 1994 (n• 301193, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a coricessão ou
torgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LIDA., para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão) na Cidade de Santarém, Estado do Parã, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão 
de Educação. 

12 

PROJETO DE DECRETO :LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do 
art. 375, VIII, do Regimento fitemo) 

Votação, eiii thffio' l.Íllic_o, do Projeto de ~c~to _ 
Legislativo n• 10, de 1994 (n° 297193, na Câmara dos· 
Deputados), que aProva o ato que ouiorga permissão à._ 
FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para executar 
serviçO de radiodifuSão sonora em fre:qUência modulada, 
com fiDs exclusivãmcnte educativqs,l)a Cidade de- Novo 
Hamburgo, Estado do Rio Grande çlQ Sul, tendo 

Pareceres favOráVeis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comis-são de Educação. 

~r pronunciamento: Relatai::·_ SenadOr· João 
FranÇá, fãVoiável aO PrOjeto; · · __ · 

~2° pronunciamento: Relator: Senador Meir.a_Fj
lho, pela regularidade dos atos e procedimentos concer-
nentes à proposição. · · 

13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO _l'f 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tCrinos_ do 
arL 375, VIII, do Regimento fitemo) 

Votação, em turno único, do Pio]eto de Decreto 
Lei;islativo n• 11, de 1994 (n° 265193, "na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que ·renová ·a perlniSsãO 
outorgada à S.A. RÁDIO VERDES MARES, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora eth freqüênda mO
dulada na Cidade de Fortaleza, Estado'do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro, em substitUíÇão à Comissão 
de Educação. 

14 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído cm Ordem do Dia nos termOs do 

art. 375, VIII, do Regimento InternO) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 12, de 1994 (n• 319193, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que outorga pennissão à FUN
DAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para 
executar serViçO de radiodifusão sonora em freqilência mo
dnlada na cidade de Soroeaba, Estado de Silo Pauio, tendo 

Pareceres favoráVei.S~opr-ofC:riôos em Plenário, Re
lator: Senador Meira Filho, em substituiçãO à Comissão 
de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concementes à proposição: 

15 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento fitemo) 

Votação, em t.ui.no único', dO Projeto de D~creto 
Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252/93. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LIDA. para explorar 
serViço de radiodifusão sonora em onda média na Cida~ 

_de de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 

Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão 
de Educação .. 

16 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
-~ 315, VJll,_doRegimentofit,mo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n• 254193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a Concessão 
outorgada à TV TOCANTINS L IDA. para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
Cidade de Anãpolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Cómissãó
de Educação. 

17 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia-nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento fitemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328193, na Câmara dos 
Deputados[, que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO 
SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada, com fms exClusivamente edu
,:.ativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de IVfinas 
Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Lucídio Portela, em substituição à Conússão de 
Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 18: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 58, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

Dis-cussão, em turno único, do Projeto rle Decreto 
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Legislativo n• 58, de !993 (n" 316/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema RB de Comunicação Ltda. para explorar serviço 
de radiodifus~o sonora em freqüência modulada na Ci
dade de ltumbiara, Estado de Goiãs. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação.) 

Nos termos do arL 140, a. do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador João Rocha para dar parecer em substituição à Co
missão de Educação. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Sr. fusidente, qual é o 
item em pauta? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} ::- É o item 
18. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- QÚei dizer que não ha
verá mais votação hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não hã quo-
rum, não pode haver votação. - -

O SR. JOÃO" ROCHA (PFL- TO. Pari'prOf~rii parecer.) 
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, chega _a- esta- COmissão, 
para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 5&, de 1993, (n° 
316-B, de 1993, na Câniara dos DeputadOs) _que 11apr0v_a ~ato que 
outorga permissão a~ Sistema RB de Cominí.iCaç'ão ·Lu:Ia:. ·para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüê.Dd.a modulada na 
cidade de Itumbiara, Estado de Goiás". 

Por meio da Mensagem Presidencial n°_485, de 1992, o en
tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional, nos 
termos do art. 49, inciso xn. combinado com o§ 1° do artigo 223 
da ConstitUição Federal, ato que outorgá. peimissãO de ·eXPloração 
de canal em freqüência modulada pelo prazo de I O (dez) anos, sem 
direito de exclusividade, ato este constante da Portaria n° 143, de 
13 de março de 1990. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do Minis
tério das Comunicações, constatando-se que a empresa vencedora 
atende às exigênciaS do Edital n° 264/88 e aos requisitos da legis
lação e~cífica de Radiodifusão. 

E a seguinte a composição acion~a do Sistema RB de Co
municação Ltda.: 

Deflino Damas Soares 

Francisco Lopes R. Filho 

Francisco José Pinheiro_ 

TOTAL 

1:200.000 cotas 

1.200.000 cotas 

. 600.000 cotas 

- - 3.000.000 cotas-

O presente projeto, exa_minãdo pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputa
dos, recebeu parecer favorável de __ seu Relator, Deputado Pinga 
Fogo de_ Oliveira, e aprovação daquela COmissão:- -

Já na Comissão de ConstituiÇãO e Justiça- e· de-~eda.Ção da
quela Casa, foi considerado constitucional, jurí_(lico e_ vaz3.do em 
boa té~riica legislativa, contra o voto do Deputado Hélio Bicudo. 

2. Voto do Relator 
Pode-se dizer que as outorgas de concessão, pertnissão e 

autorizaçãO para o servíço de radiodifusão s6tior3. e de Sons e ima
gens s.W processadas em duas fases distintas.-A priinei.Ta, no âmbi
to do Poder Executivo, comporta a habilitação, cujo proceSso esSe 
inicia com a publicação de edital convidando os interessados a 
apresentar suas propostas (art. 34 da Lei n• 4.117/62), culminando 
com o ato de outorga à empresa vencedora, por intermédio de 
port?..ria do tvfinistro de Estado das Comunicações;· nos- CWS,__de 

penmssão (art 34, § 1". c/c art. 33. § s•, da Lei n• 4.117/62 e ca
put do arL 1° do Decreto n° 70.568/72). Em fase posterior, a maté
ria é . submetida ã apreciação do Congresso Nacional, para, em 
caso de aprovação do Projeto de Decreto_ Legislativo respectivo, só 
então o ato de outorga produzir seus efeitos legais, cons-oante o 
disposto no art 223. § 3", da Constituição Federal. 

Na fase de instrução, no âmbito do Ministério das Comuni
cações, que consiste na feitura do processo de habilitação propria~ 
mente dito, verifica-se o atencl.ir.J.ento das condições do edital ela
borado pelo Ministério das Comunicações, bem como dos precei
tos e obrigações estabelecidos na legislação pertinente ã matéria. 

No caso vertente, o processo de habilitaçãq encerrou-se 
com a edição da Portaria n• 143, de 13 de março de f990 (publica
da no Diário Oficial de União do dia 14 do mesmo mês). do Mi
mstro de Estado das Comunicações (fls. 07, do protocolo legislati
vo do Senado Federal), que outorgou permissão ã entidade propo
nente, ao término do Edital n° 264/88. do meSJD.O Ministério. Pre
sume-se, por conseguinte, ter o Ministério das Comunicações con
cluído pelo atendimento das exigências estabelecidas na legislação 
disciplinadora da matéria, à épOca· em vigot,- cOntidas no Código 
Brasileiro de Telecomunicações '(Lei n° 4.117/62), bem como o 
Regulamento dos Serviços de Radiodüusão -(Decreto n° 
52. 795/63), em seu art 28, com a modificação dada pelo Decreto _ 
n• 88.067/83. . · 

- Posteriormente à menciorlada dãta de 14 de nlarço dê 1990. 
quando se publicou a supracitada Portaria n° 143 que pôs termo ao 
processo de h~bilitação, esta Casa baixou a Resolução n° 39, de 
1?9:, editando normas sobre ''formalidad_es e critérios para a apre
Claçao dos atos de outorga e renovaçã~ de concessão, pe;rmissão e 
autorização para o serviço de radiOdifusão sonora e de sÕn.s e ima-
gens11. - . 

- ' Dita_ Resolução modificou. de maneira ampliativa, os crité
rios e fOrmalidades exigíveis para~ ha?ilitação ~ empresã. interes
sada em outorga e renovação de concessão, permissão e autoriza.:. 
ção para o serviço- de radiodifusão soriora e de sons e imagens. 
Logo, em bbediênciã. ao princípio da 'irretroatividade das leis, não 
Pôde ~lcançar os fatos já OcorridOs Sob a égide das-normas em vi
goriíà épOca respectiva:. Os fatoS~DOVds' passaram a não ser mais 
regi<J.os apenas pela legislação an~e_n'or; mas os anteriOres conti
nuaram a sê-lo. A lei nova, portanto, ~ge somente para o futuro, 
não tendo alcance sobre fatos pretéritos. Lei que produz efeitos ex 
tunc é exceção no ordenamento jurídiCo brasileiro, que não se 
aplica ao caso vertente. 

Assim sendo. pão seria Jí_cho, por exemplO, exigir-se cons
tar do processo de habilitação, já encerrado anteriormente à Reso
lução do Sen·ado Federal n° 39/92, "a informação das i-azões que 
levaram ã escolha -da vencedora" (art. 1°, inciso n, alillea o), em 
virtu<!e de_ tratar-se de prerrogativa legal do Ministro das Comuni
cações (art. 33, § 5°,:da Lei n° 4.117/62, c/c o art.l0~ do Decreto n° 
70.568n2). 

Por outro lado, absurdo seria que, chegada a matéria ao 
Congresso Nacional_, com conclusão do órgão do Poder Executivo 
competente para manifestar-se sobre a habilitação-da entidade prO
ponente, se recomeçru;se novo proce..<;s_o habilitatório perante co
missão técnica desta1Casa. 

Certo é que o processo de habilitação de que trata o Projeto 
de Decreto Legislativo em apreciação, iniciou-se, desenvolveu-se 
e concluiu-se em consonância com as exigências legais vigentes à 
época de sua instrução. Na feitura do processo de habilitação men
cionado, a Resolução do Senado Federal n° 39, de 19_92, ainda nao 
existia, não podendo, em obediêncía ao éitado princípio da irre
troatividade das noi:IDas, terem sido obseiVados os seus preceitos, 
a serem cumpridos, portanto, apenas pelas futuras entidades pro-



2830 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Junho de 1994 

ponentes, ou aquelas em fase de habilitação pelo Ministério das 
Comunicações na data da sua entrada em vigor, que se deu na oca
sião de sua publicação no Diário do Congresso Nacional, Seção 
ll, ocorrida somente cm 3 de julho de 1992 (certamente também 
publicada no Diário Oficial da União, para sua efetiva publicidade 
em todo território nacional). -

Atendidos, como se verificou, os pressupõStoS-e critérios de 
habilitação para a outoi"gã -de pcnnissão de exploração de serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, pela empresa de 
que trata o Projeto de Decreto Legislativo n° 58, de 1993, ora em 
apreciação, opinamOs-, em COJlClüsão, pelo acolliinlcnto da proposi
ção legislativa em apreço, nos termos em que foi remetida pela Câ
mara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer é 
favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
O SR- JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra· 

V.Exa 
O-SR- JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' encontrará no 

processo oficio que dirigi à Ivl;esa, demonstrando que váriOs dOcu
mentos, determinados pelo projeto de resolução que votamos, não 
estão apensados ao processo. Exigimos, portanto, a apresentação 
de alguns documentos. Encaminhei o ofíclo à Mesa há vários dias. 
Devem estar ape11.sadas ao· processo as razões pelas quais peço a 
retirada do processo de pauta. O meu objetivo é fã.zer-COI:n que es.:. 
ses documentos sejam anexados· ao referido processo e aqui possa.:.
mos nos manifestar a respeito dele. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Há também 
um expediente de V. Ex a em relação ao item 19. A Presidência re
tirará de pauta os dois processos-, encaminhando-os à COmisSão de 
Educação para que sejam -devidamente instruídos com os docu
mentos a que se refete V. Ex• 

É o seguinte o ife.ni ieiliado de:pauta: 

I9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ;13, DEJ994 . 

(Incluído em Ordem do Dia rios termos do 
art. 375, VIII, do Regimento ln temo) 

Discussão, em.·turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 23, de I 994 (n' 327 /9"3, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que tétiova a concesSão 
outorgada à Rádio Montanhês de B0t"elhos Ltda •. para 
explorar serviço de radiodifusão son~r3. em onda: média 
na Cidade de Bote:lhos, Estado de Minas GeraiS. (De
pendendo de Parecer da Comissão' de E?ucação.-) 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os. itens 21, 
23.e 28 ficam com a votação sobrestada nos tefitlOS do artigo 375, 
VIII do Regimento. . .... '.• . 

São Os sCguintes os ítens -~j_!~--~predação fica 
adiada: 

2I 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16;DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termOs-do 
art. 336, 11b", do Regimento Intem,o) 

Votação, em turno único, do , Projeto de Lei .da 
Câmara n' 16, de 1994 (n'2.248191, na Casa de origem), 

que regulamenta o art. 236 da ConstitUiçãO federal. dis
pondo sobre serviços notariais e de registro. tendo 

Pareceres 

-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cid_adania, -favorável ao Projeto com 
Emendas n°s 1 e 2- CCJ, de redação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, 
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça c 
Çjdadania, pela rej~ição das emcndã.s ri0 S 3 ·a 26, de Ple
nário. 

23 

SUBSTITUTNO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA N' 62, DE 1990 

Votação, em turno suplementar. do Substitutivo 
do Senadoao Projeto_de Lei da Câmara no 62.:de 199n 
(n° 3.516/89, na Casa de origem), que define criine orga
nizã.do .. e .dlspOO sô6ie-mCiõs especiais ·de inVesiigaÇãcú! 
prova nos inquéritos c proceSsos: qUe.. sObre. ele versem, 
tendo · · ·-- - ----

. Par~ce!és · 
' , .. - . 

- ·sob n° 432, de 1994, da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação do VC!"J;cido; _e_ . 

. . . 

- de Plenário, ·em subStitUição- ã Comissão de 
Constituição~ Justiçã e Cidadania '(sobi"e as emencfuS), 
Relator: Senador Am1r Lando, favofável as emendis'ri0S 
1 e.3, na forma de suberilcndas ql;le. apresenta; pC1ã. rejei
ção da n° 2; é apresentando, aindã, a..s·~t;n_e~da:s n°s. 4 e 5 .. 

. • • . . - T. • . .- I 

28 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, 
DE 1991 -COMPLEMENTAR 

VOtação, eni tu~o ~içó, ~? _Prqj~tO dc.Lei ~o se
nado n° 27. de 1991- Complementar, de autoria do Se. 
nador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 
192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobran
ça de ju~os !cais máximos. e dá <?Otras providências, ten-
do . ' .. . . . 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comls:s~Q de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Item 3I: . ' 
Discussão, em turno úni"éo, do Projeto de.Lêi da 

Çâmara n' 88, de I 994 (n' 2.398/92, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o Es.tatuto da Advocacia e .a Oidçr:p .dos 
Advogados do Brasil.. (Dependendo de parecer da Co
missãó d.ri Constituiçã«?, Justiça e C~dadania) -

O parecer, proferido em plenário pelo Relator, S'enaclor 
Iram Saraiva, fOi favorável, com emenda de redação que apreseJta 
de n°s 1 a 8, em substituição à <:;olllÍ:Ssão de__~onstituiÇão, Justiça e 
Cidadania. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária _do 
dia primeiro do corrente, quando teve sua discussão adiada, a re
querimento do Senador Cid Sabóia de Carvalho, para a presente 
sessão. 

Em discussão ~projeto e as C_!llendas. em turno único. , 
O SR. MAURICIO CORREA- Sr. Presidente, peço a pa

lavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauricio-Corrêa. _ __ - -- -

O SR. MAURÍCIO COR.RftA (PSDB- DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não sei como iriiciar co-
mentários sobre este projeto. _ 

Fui Presidente do Conselho Sec-cional da Oi-dein dos Advo
gados do Brasil durante oito anos. Naquela ocasião, examináva
mos alguns anteprojetos que, na verdade, não vieram a ser apre
sentados em face do momento político pelo qual passávamos. 

Infelizmente, chego aqui hoje e tomo conhecimento_~ que 
este projeto encontra-se na pauta para ser aPreciado. EstoU- Sendo 
cobrado por colegas a respeito das solic_itaçOOs, feitas à Ordem dos 
Advogados do Brasil, no sentido de que este projet~ seja votado. 

Sr. Presidente, de sã cónSciêncía, nãõ-tenho condk~ 4e 
fazer um pronunciamento ac-erca do assuntO, pois sequer tive tem
po de lê-lo, sequer sabia que estava na Ordem do Dia.- Gostai"ia de,~ 
como velho advogado, e se me fosse possível regimentalmente, 
com a minha a volta ao Senado, apresentar algumas sugestiSes ou 
até concordar integralm.ente com o texto. Não sei" se haveria condi
ções de um requerimento, -dO potitO -de viSta- regimental. para adiar 
a discussão por mais ulnas duas sessões. -

Este é o apelo que faria. _ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O !'M"~er fa

vorável foi proferido em plenário pelo SeD.ador Iram Saraiva. com 
emendas -de redação de n°s I a 8. em substituiÇão à Comissão ~ 
Constituição, Justiça e Cidadania. · _ · _ _ -

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do 
dia 1 o do corrente, quando teve sua discussão adiada, a requeri
mento d9 Senador Cid, Sabóia de Carvalho, para a presente sessão. 

Iniciada a discussão, se V. Ex• desejar adiá-la mais uma 
vez, pode encaminhar à Mesa o requerimento para o adiamento. 

O SR. MAURÍCIO CORRI1:A- Vou requerer o adiamen
to, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vou esperar o 
requerimento de V. Ex•, que ficará sobre a mesa sobre.;tado por 
falta de quorum. Entretanto, poãe encaminhá-lo à Mesa. pois 
quand~ houver quorum será votado._(Pausa.) -

É o s_eguinte o -requerimento ~~camiiiliado à 
Mesa: 

REQUERIMENTO N' 423, DE 1994 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Jntemo, re

queiro adiamento da discussão-do Projeto de Lei da Câmara n° 88, 
de 1994, a ftm de ser feita na sessão-de 15 de juri:ho corrente. 

Sala das Sessões. 8 de junho-de 1994. -Maurício CoiTêa. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- &tã esgotada 

a matéria constante da Ordem do Dia. -
Volta-s_e à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

(Pausa:) · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLlCY (PT - SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre_sidente, gostaria 
de manifestar a preocupação com respeito ao que está por aconte
cer com os dois navios do Uoyd que se encontra.In em Londres, 
arrestados em virtude de o Lloyd estar atrasado perante seus cre
dores. Segundo noticiário da imprensa, se não houver o pagamento 
da dívida .do Lloyd aos credores até o dia 17. a Inglaterra estaria 
prestes a fazer o leilão desses dois navios.. · 

Em verdade, São os dois melhores navios do Lloyd. Estima
se que poderão valer em tomo de 17 milhõeS de dólares, muito 
além daquilo que representa a dívida pendente. 

Gostaria de ressaltar que, neste caso, cabe a ação do Gover-

no br~ileiro no sen_tjdo de proteger o património público, de pro
teger o patrim.ôriio Cj_ue é cia: empl-esa Lloyd e de -dar atenção à tri
pulação daqueles navios. 

o·uoyd hoje tem dezoito navios; destes, apenas nove estão 
~-~ :funcionamento realizando operações de transporte. Nove na
vios estão-desativados; destes nove desativados, cinco navios estão 
parcialmente sucateados. 

Há duas semanas, quando a Rede Globo de Televisão mos
trou em reportagem no Jomal_Nacional que o Estado de Rondônia 
estava sem_ energia elétrica em dez dos seus trinta Municípios, 
.nlostr_andO uma situação bastante grave; ho$pitais em que as cirui-
gias estavam sendo feitas à luz de lanterna, fábricas paradas, ali
mentos que se deteriqrando, en[lm, uma série de conseqüências re
sultantes da não-existência de eletri.cidade, recebi sugestão de um 
engenheiro especializado na área de energia, segundo a qual pode
ria haVer uma solução parcial para a situação de crise, envolvendo 
justamente equipamentos geradores de energia elétrica de navios 
doLloyd. 

Pareceu-me bastante interessante a sugestão do engenheiro 
Fl-anco Tomazzi, que tem mais de quarenta an._os de experiência. 
Disse..D.os- qUe em diversas cidades da Europa, especialmente apSs 
a n; G!,1erra Mundial, em situaç_ões .de racionamento, de falta de 
enl};rgia el~tric4", .J??r divef5_as_vezes fqr_:_am utilizados navios que en
costavam junto àS Cidades provendo a enei-gia elétrica suficiente 
par<~:_ a ilum.inaçãe-de cidades m~ias_. 

Ele próprio teve experiências no Brasil e as relatou. Cüou. 
pOr exemplo, a ocorrida em uma usina do Conde Fr~ciscO -Mata
razzo, em Minas Gerais, que nos anos 60 havia arrestado um navio 
alemão, afundado em costas brasileiras, e utilizou os equipamentos 
de energia elétrica desse navio para a iluminação e geração de 
energia de sua fazenda em Minas_Gerais. 

-- Esse engenheiro, Franco Tomazzi, havia trabalhado naquela 
faze!lda e,_ portanto, tinha experiêncíá Sobre o assunto. Relatou. 
também, que ~_companhia Cacique de Café SOlúvel, em I...Ondriria, 
Uiiliza como reserva para suprimentO -de energia equipamentos 
provenientes de navios._ 

Havia sugerido o engenheiro que os navioS do Lloyd que 
estão parcialmente sucateados ou que estariam em vias de ser su
cateados pudessem ser transportados. pelo rio Madeira, para Ron
dôllia~-Oiide, -encostados, pc.deriaffi prover energia para. Pctó fie
nos? algumas das cidades necessitadas. 

Ein viriude_dessa sugestão, escrevi ofício ao Senhor Presi
dente Itamar Franco e ao Sr. Ministro Alexis Stepanen-ko, no qual 
relatei a proposição_ feita há dei: dias. S. Exas baixaram ~edida 
provisória contendo medidas de eniergência necessárias para pro
ver erietgía· para ã.qi!elas cidades dé ROndônia; poréffi, nem todas 
são de consecução _imediata. Então, a sugestão do aproveitamento 
dos ~quipamentoso geradores de energia elétrica ainda permanece 
válida. 
____ Contudo qu-eró ressaltar que não gostaria de ver os navios 

do Lloyd destruídos. Tais navios poderiam ser parcialmente utili-
zados para esSa fmàlidade. e, posteriormente. poderiam continuar· 
qualquer atividade normal de transporte. 

A vali o como .importante que possam os dezoito ~avi oS do 
Lloyd serem sufídeD.ternente recuperados; mas para -~ss~_é_ nec~s
sária a raciOnalizaÇão administrativa' do Lloyd. 

o Governo eStá. pela terceira vez, tentando privatizar o 
Lloyd. Não foi bem sucedido nas duas vezes anteriores e, por isso. 
faz-se necessário afguma medida para racionalizar a sua adminis
tração e isSo implica na preservação dOs navios. 

Sr. Presiden-te, gostaria também de aqui relatar s.obre a au
diência que o Movimento dos Sem-Terra, representado por mem
bro da coordenação nacional. Gilmar Geraldo Mauro: acoritpanhado 
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do Presidente em exç:n:::ícjo .da _Çç>r;t~g. Aluísio carneiro; do repre
sentante do CIMI, Antônio Carlos Queiroz;-da Associação-Brasi= 
leira de ONG, Edélcio Oliveira, e ainda acOnlpãnhã.doS _do 
advogado Luís Eduardo Greeubilg, dos Deputados Nilmário Mi
randa e Adão Prietó e de mim próprio, díalogamos ontem com o 
Almírante Mário César Flores, Ministro~Chefe da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos. . . __ -·--- _ -·---

A razão da audiêocia foi escl~cer as f~sas_ notícias de que 
estaria o. Mo.vin;le_nto Sem-Terra_ preparando opCraçÕes de 'guerri
lha, trazendo armas do Paraguai e tendo outros prOcedimentos que 
não condizem co·m aquilo que __ é o seu verdad~iro espírito. Esse 
movimento, criado hã 10 _ou 12 anos, vem realizando ações no 
sentido de ressaltar a importância- da reforma agrária no Brasil. 

Gilmar Mauro disse ao MinjstrQ Mário César Floies _que vi_
nha ao seu encontro, com o espírito aberto, para dizer que não era 
verdade o que se estava atribuindo ao Movimento dos Sem-Terra. 
Não está ele, em qualquer momento, preparando gÚerrilhaS, muito 
menos trazendo arrn,as c;lo Paraguai. O Movimento dos Sem-Terra, 
disse, está aberto a todos aqueles que querem a realização da refor
ma agrária; é Um mOvimento qtiê àge no interesse de 12 -milhões 
de trabalhadores sem _ _!erra. Me:QciOnou tainbéin que essa Versão 
dada pela iin.prensa causou maio!tens~o dç:r;t~9 do moviip.ento. lp.
clusive, na semana passada, ameaçaram seqüestrar o fllho da cozi
nheira da escola de trciriamentó existe~fu_em Qiça:dor, Santa Cata-
rina, pelo fãto de ela estar ali trabalhando. , -_ 

O representante dos sem--terra também ni_ostrou ao MiniStro 
Almirante Mário Cés_a.r FJor~s_ !l:m qu~stiOnápO estranho, obtido 
em Caçador, ·assinado por Osm~ de Castro-Lima. relaçõe~ públ~
cas da 4n Companhia do 3~ Batalhão da Polícia Militar, fãzendo 
perguntas sobre o nome ~o 'sipdiéato, do preSidente do MST, da 
secretáiiã./quéin cuida do Seillinárici, qual O número de- C_apdídªtO~ 
do PT naquela cidade, qual a funç_â:o exercid.~_pel~ S:r. Sérgio Frit~ ; 
zek e se ainda _tra}:>aijla _cpm_o_ professor_ para o Movimento ,dos 
Sem-Terra, quem seria Gelson Tesser, quem seria Danilo Debas
tiari.e, ·cóino está a campanha para o PT naquela .cidade, se haverá 
algum curso naquela cidade ou Da Capital, onde e quando, quaís aS 
probabilid3.des de vitória ã.?r~sj9ência da R~-p~'f,lica do çandidatq 
Lula. 

Or~ ÍJÓr·-que rázão ~u~-~uartel da P~úd.~{MiTh~~ -effi C~Ç,ã
dor, Santa Catai'inã, haverlà Uri1 (Jüestionário éOniO eSse, datlido de_ 
31 de maio. ' ' 

Qt.!a,ndo viu es_se qués_Íimlár{o. o MinistrO' Almiraiitç }.:táil~
César Flores 11chou-o muhQ es~t:_~o. A valí9Y_ flY~~_era u_m _questio
náriO fotrti.UladO pOr alguém de_pouca inteligêhCi,ã. ~ CC ---

Gilmar Mauro, esclareceu que o Movimàii:o dos Sern-Terra 
pretende. que os governos, _pelo menos, reali~rit aquilO que têm 
colocado como meta da refonpa agrária. Sal~epfou, por exemplo, 
que o Presidente José Samey.h.avia prometido ~~entamento"dé.Uiii 
milhão e meiO de famílias e que, entretanto, ao-IOÍtgo dos _Seus_ cin~ 
co anos de Governo; asseritõU apenas oitenta run famílias. O Go
verno Collor_ havia piometido assentar quinhi:::rltas mil fàmílias e 
nada ocorreu durante o~ af!OS .1990!1992. . _--, , _ _ , 

O Presidente Itamar Franco estabelcceu_c;,qmo_meia o assen
tamento de cem mil fanúlias, mas até agora -iSsO fOi COnírrmado 
pelo Almirante Mário CéSar Flores em docuniet1t0 di~tribuído nes
ta semana pelo INCRA - apenas assentou dc:z:Oi.to m,il ~- Oltema e 
três famílias. Disse o TepresentaillC do MovirDJnto __ çlos Sem-terra 
que eles desejam apenas que o Governo cllinpra o que tem sido 
prometido. _ · ~·_' · 

Gílmar Mauro convidop o MinÜüTo ATmffai-lte Mário César 
Flores para visitar os- aCampamentos e a escola4Q M_gvimento dos 
Sem-terra, em Caçador, ou em qualquer outro ac::ampamento. 

Aluísio Carneiro; Presidente em exerdciq da Contag; mos-

trou-se solidário ao Movimento dos Sem-Terra e disse desconhe
cediúorio.ações sobre a.q11as. Qisse també~ que o- Pfograma de re
fonn_a agrári~ precisa ter" metas bem defmidas e ex.cbqllíveiS e que a 
re(ó~_~grária tem Ocorrido muitas vezes em função da própria 
p-ressão social 

O Deputado Adão Prieto disse de seq orgulho de ser um dos 
furi.dadores do Movimento dos Sem-Terra, o mais pacífico que co
Dhece, até porque, a: Sociedade, na forma_ cOmo_ está organiJl!.ch.t, 
vein fabrkando Verdadeiros _marginais. A solidariedade ao Movi
mento dos Sem-Terra_é hoje considerado algo exirem_~ente irri_
portaute. 

O representante do CIJ\1l afirmou c[ue oS -povoS illdígenas 
são solidários _aos tntbalhadores rurais em defesa da ref()rma agrá
ria. CJmesiDO disse E_délcio Oliveiia. dCilnesc, e rejrresentaD.te das 
Organizações não Governamentais, mostrando a sua preocupação 
com a cidadanja. Ressalt9u que __ os_ assen~~~s têm demonstrado 
maior cidadania ·do·que antes e que o Movimento dos Sem-Terra 
te,m cgnsciên_cia de sua força. _ _ 

·--~ .. O Deputado :Nill!!_ário Miranda mostrou que a SecTetaria de 
Assuntos Estratégicos poderia estar sendo usada para atingir a can
didatUra de Luís Inácio Lula da Silva com a criação de tensão arti-
ficial. Realmente não existe tensão. -

_ O ,advogado Luís Eçluardo Greejilialg rc-ssaJtou que, ainda 
ontem, o Jornal da Tarde publicou rriàtéria alarmisia, em que um 
c:iiúlldat.O. a Pt:eSidente da UDR aftrmava que ·o Governo estaria 
omilmdo~se e que a -Bancada ruralista já teria Conversado com o 
Governo. reafirmando que não iria assistir a: tudo aquilo pacifica~ 
niCri.tC. 

O Almirante J\1iri.istro Mário Césã.r Flores declarou que fi
cou bastante aboJTecido com as notícias _divqlgadas, porque foram 
distorcidas. Salientou que ele havia encaminhado ao Presidente da 
Rs:pública um relatório sobre O MOvimento dos Sem-Terra, doCu
mento de que a iiriprc-nsã não poderia ter toniado conhecirt1ento. 
Além disso, segundo ele, "a imprensa inflaciohOU o conteúdo deste 
relatório de uma maneira injusta". A única referência a armamen
to, por exemplo, no relatório foi que num dos acampamentOs ha
viain sido encontradas espingardas comurts. Disse que, de forma 
algUina, há evidêricia· de que aririas eStariam virido do Paragtiai e 
qÜe, CertO aia. -o j6nl.àliSia Gilberto DirrieDSteín bavia perguntaCJo a 
ele a respeito disso e que esta foi a sua resposta: nãõ há raZão de 
tohvi.C'ção para aCreditar qUe ã.rtnas estariám 'vin"do do Paraguai. 

-- -Ressaltou S. Ex11 que o Serviço ele Intçligência da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos nã<? é usado, de fonna alguma, para fms 
ideológicos. ou partidários e_colocou sua convicção de que é preci
so acelerar a refomta agrária. Ape!'}as __ ip~icou que havia preocupa
ção com respeito a alguns documentos de cuja autentidda_d~ ,ele, 
inclusive, não tinha certeza. 

Assim, Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar a im-JXlrtância 
deste esclarecimento qtie o Movimento dos Sem-. Terra destacou. A 
violência tem ocorrido, sim, contra o traba_lhador rural. Dados da 
Comissão Pastoral da Terra indicam que, de 1964 a 1993, foram 
registrados 1.774 assassinatos- corltia-trabalhadores no campo: de 
1989 a 1992, 1.953 cOnflitos de terra~ 335 tentafivas de morle- a
trabalhadores rurais e 788 ameaças. No -ano passado, 1993. -houve
SI niorteS, incluindo 10 lideranças sindicais e uma advogada. No 
Brasil. os -lavradores sem terrá e suas lideranças não são os autores 
da viOlência rural: são suas ví_tin18s-. 

_Segundo o Incra, do~-~19 milhões de hectares de proprieda
des __ '(Urais cadastradas no Bt~il. 150 milhões saO_improdUtiVos, ou 
seja, por volta de um quartO da totalidade. Há cerca de 250 núlhõ- _ 
es de hectã.res de terras devolutas pertencentes ao Estado, segundo 
o Censo de 1985 do IBGE. Mesmo considerando que dentre.essas 
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terras existem áreas de interesse ambiental e qu-e algumas outras se 
acham demasiadamente distantes dos centros urbanos~ para que te
nham valor econômico, devemos ter cm mente que, caso somemos 
o total de latifúndios improdutivos com o total de terras devolutas, 
chegaremos a 400 milhões de hectares que poderiam ser destin~o 
à reforma agrária, sem a necessidade de_ tocar nas terras produti-
v as. 

Muitas propriedades são produtivas apenas no papel, não 
alcançando, de forma mínima, a sua capacidade d~ produção. Mas 
a reforma, acredito, deve incidir prioritariamente sol:?re as terras 
ociosas, aquelas que não cumprem sua função social consagrada 
na Constituição. Igualmente de_ve haver um tratamentq diferencia
do _em caso de desapropriação, de acordo com a extellsão e a- pro-- · 
dutividade da terra. 

Países que conseguiram se desenvolver, como o Japão e os 
chamados Tigres Asiáticos, promoveram ampla e-_dcfinitiva refor
ma agrária em seus latifúndios, de forma a fõi1.afecer ~:)seumetca-·· 
do interno, fixaram as populações rurais no canl.Po- e aumentaram a 
produçãodealimeqtos. _______ - -· -. 

Às vezes, alguns gostarp. de citar a Coréia do S!Jr como pa
drão a .ser seguido no que se refere à abertura de _sua economia 
para o exterior, IDas deixam de assinalar que lá, tia batalha contra o 
subdesenvolvimento; hpuve reforma agrária. além .çl~ verdadeira 
revolução na educação de seu povo. 

No Brasil, 31% das propriedades rurais possueín 1 O hecta
res, mas ocupam somente 1,2% das terras agricultáveis brasileiras. 
Em Contraposição, os latifúndios com mais de 1.000 hectares so
mam irrisórios -1.9% do total-(fe propriedades e, no entanto, ·ocu
pam nada menos. Q.q que 55.% do total de terras. Essas estatísticas 
reY~lam. uma realidade _em que impera um desequilíbrio brutal re
lativo a uma estrutura fundiária desumana, atrasada, medieval, que 
vem emperrando noss~ dcsenvolvi!p.~nto ~conô.flllcq. , · .. 

· Assim, Sr. PreSidente, é in:iportante taD;Ibé;m assinalar _q\Je o 
resul'tacÍo de levantamento ~statísti~o ~l~borado pel~ FAO ~onjun
tamente com o lvfiniStério da Agricultura, do Abastecimento e da 
Reforma Agrária indica que, em 524 <issentamCntOs= implementa
dos entre 1985 e 1991, a renda média geradã p9i umã -fãrp..ília~~
bcny~ciários da refor;n}a a&rária atingiu, 9 v~_ó:r: ,dEi ~.7 :sal~iQs nlí~ 
nim.qs J?Of .mês; no NorQ.este, 2,~ Salários m_ín.imos; na r_egi~o Sul, 
5,6 salários rninimos. · 

A renda mensal média de 3.7 salários mínimos para O Brãsii 
como um todo, alcançada: pelas famílias_de colonOs asSentados em 
pn)jétoS-de reforma agi-ária, permite-nos compata"ÇõcS tmportantes. 
A renda mensal média de todas as fanúlias brasileiras, inclUindo 
pobres~ classe média, n·cos e ·super-ricoS, consiSte-em 3;8- sà.IáriOs 
mínirhóS, praticamerite_O niCsmo·v-alOrdá Tenda dé ·3.7 salários dOs 
assenta'cientos. D-aí a cOÍlclusão s.cgúra de' que os assentamentos 
produziram renda equivalente ã renda médl.a- ná.cíOD.af. significan
do aumento substancial do padrão de vida de pessoas antes sem 
recursos.' A média de 3,7 salários míriimos situa-se bem aciriiâ 
da linha de pobreza. Em condições precárias, contando mais 
com o seu trabalho do que com políticas governamentais e in
centivo à agricultura, os colonos foram capazes de aumentar 
substancialmente suas rendas, ao ponto de equipará-la com a renda 
média naciOnal. 

As produções agropCcriárias mais expressivas foram milho, 
feijãO; mandioca, arroz, carne bovina, leite e ovos, artigos que fi-
guram no dia-a-dia da mesa do brasileiro. -

· Sr. Presidente, é importante salientar reivindicações daque
les que corp.põern o Movimento dos Sem-TCrra- CONTAG -,
como·a: liberação para o Incra do equivalente a 5milhões de dóla
res, para o pagamento de benfeitorias relativas a 62 fazendas já de
sapropriadas; a incorporação, ao Orçamento -·aerat da União da 

proposta já aprovada pelo Consefr J~ Segurança Alimentar- o 
CONSEA -, em reunião ocorrida em 24 de fevereiro de 1994, no 
sentido de_ destinar o equivalente a 452 rnilhf"Jes de dôlarcs para o 
Pfo&rama de Crédito Especial de Reforma Agrária- o PROCERA 
-,- bem como assentamento de 60 mil novas famílias; liberação 
para a Sudene dos recursos referentes ã ajuda de custo destinada às 
frentes de-_ trabalho, cujo pag~ento se encontra_ atrasado~ Daí a 
importância dessas providênciaS: 

Sr. Presidente, nesses últimos dias, a ONU colocou o Bra
sil_, aO l_ado da Nigéria, África do Sul e Egito, como um País 
prestes a ter ameaças de convulsão-social; ao lado __ ~ Bo_!suana, o 
Brasil foi colocado corilo um dos países de pior distribuição de 
renda e riqueza no mundo. 

-Sendo assim, cabe ressaltar a necessidade de medidas que 
veDham a modif1car o quaâ.iO s6clo-ec6nômico daqt.ieles.que vi
vem ein sítuação de indigência._ r..-3.í a im_~ância ·da refornla 
a.gtáíia. - -

Muito obrigado. 

Dura]'lte o discur~o do Sr_. Eduardq Suplicy, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presi-, 
d~ncia, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, JO 
Vice-Presidente. 

· · O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Se~ad_or João RoclJ:a. .- _ ' _ . : __ · 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL . .: TO. Pronuncia o seguinte 
diScurso.)- Sr. Pre.sideri.te, S:r"s e Srs. Senadores, "A saúde rlo Bia
sil, vai mal, obrigadqf". Uma improvável resposta desse tipo, da 
parte do :Ministro Henrique Santillo, ·soaria· cítrica, mas nem ·por
isso merios verdaOOÍ!a.' As recen.t~s- ~~es _ ~ s_et~~ qüé. de~3:~~ 
gra\_'_es s~üelas, cot!di~amente ~gi~traqas nos mei_o~ de comurp- . 
caÇão- centenas de brasileiros que tiveram suas condições de saú
de· agravã.das ou até faleceram por absoluta falta de assistência mé
dica - conduzem-nO$ a mais umà peridsà e profunda teflexão so- · 
bre esse flagelo que- vem atormentando milhões de farm1ias, espe
cialmente aquelas maiS carentes. A'coD.statação nãO é ne.rihüniano-_ 
vidade: o próprio Ministro Henrique S&itillo, ao ser ungido naque
la pasta, disse estar assumindo o "Ministério da Doença", e não o 
tvlin.istériQ da Saúde. Admitindo está!' o Setor ã beira de uni colap
so, 'des_creVeu, em eht'reViSta concedidà.nO iníéio deste Mio, a'situã.
ção_ que encontrou:_ '_'F"~as imen~~ _ ~~s_:4ospi_tai~·- pac~eh~eS riOs· 
córiedOres e até no chão à espera do atendimento, profissibi:uiis de 
saúde e hospitais rilal-remunerados ou com pagamentos atrasados, 
falta de medicamentOs e eqUipamentos, o que formava uin quadro 
que a própria impre~~a defmiu cOritO ã Saúde na UTI". 

Alguns meses após a denúncia do Ministro, constatamos 
que, malgrado seus-~~forços, dos quâiS Mo podemos duvidar1 mUl
to p:mca coisa mudqú. As recentes greves não são uma radiografia · 
de corpo inteiro, mas-' uma pequena ainostra dessa imensa chaga 
que é a saúde no Brasil. Por acreditai que um cidadão precaria
mente assi"ftido pela política sanitárla· riao é um cidadãÓ cQ_mplét9,_ 
e por conhecer o sofrimento daqueles que se amontoam em filas 
nos hospitais, bu~do alívio para sua dor, cura para sua doença, 
ou simplesmente a ·sbbrevivência, ainda que em condições inóspi
tas, é que assomo hOje a esta Tribuna, conclamando meus pares 
para uma reflexão ii.Profundada e uma ação efetiva na "luta por me-
lhores çondições d~·4"aúde. _ _ __ _ _ -

Antes de abcii-darmos as condições da sa:úde no Brasil é for
çoso ~e_conhecer quoe no ~undo inteiro as atenções têm-se voltado 
para esse setor, em :Vista dos seus custos crescentes, da importân
da de um sistema de atendimento médico eficiente para melhorar 
os índices de produ"il~tdade, e também cie moléstias cujo tratameuw 
to exíja vultosos inVestimentos, como a AIDS. Calcula-se que 1 
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trilhão e 700 biJhões de dólares, ou 8% da renda global, seja -inves
tido em gastos com a saúde, no mundo inteiro. Aiilda assim, ás in
vestimelitós- têm-se revelado insufiCi(mtes- pafã-ateiiâCr- de- mOdo 
satisfatório à ·populaç-ão, especialmente nos países em desenvolvi
mento. 

Apesar de tudo, não há como desprezar os extraordinários 
progressos-obtidos pela ciêncüi médica nas últimas déca&s, sObre
tudo no que tange à expectativa de vida, que era de 40 anos, em 
1950, e _que se elevou à marca de 63 anos no c-omeço desta década, 
conforme assinalou em rcc_ente artigo Ó professor Dean lamiscin, 
da t'quipe do Banco Mundial. O Relatório sobre o Desenvolvimen
to Mundial 1993, elaborado sob a coordenação do Professor Jami
son, apresenta conclusões ·aniniadoras, relatadas pela revista 
Finanças & DesenvolvimentO," qUe mostraín ser Possível obter re
sult~dos substancialmente melhores no setor saúde, com a refor
mulaÇão de éstratégiaS e emprego ade4uado dos fuVCstimentos. O 
Relatório inostrà ainda que, apesar do progresso científico-e tecno: 
lógicO;· a- áiea -de saúde ainda enfrenta graves problemas, como os 
1ndices de mortalidade inacdtáveis dos países em desenvolvimen
to, que chegam a ·suplantar em dez vezes os que se observ~ nos 
países de eCOnomia cónsblidada~ e revelam também que ã. melho
ria das' condíçõcs de saúde não apenas contemplam a perspectiva 
humanístiCa, de melhoria da· qualidade de vida, como airidà prOdUz 
efeitqs econômiCOS dC ínqueStíOn,VclbCnefícíó:-'Tie f<ltó -~aporita 
o Relatório·-, as taxas de crescimCnto econôniico registiã.das por 
mais de 70 países- em desenvolvimento noS úitimos 25 án:os mos
tram que os países -coin: Irielliores condiçõeS de saúde crescem 
mais rapidamente". 

. TOnialldo por 'base O ano de 1990, o relatóriO do Banca· 
Mun'ctial d_y~OnStra que Ós · pa~ses dc.senvolvidros aplicam cm mé
dia. 9,2% do PNB em saúde, ,c_ofltra índices quC variam e~trê ~~~~; 
e 6% nos demais países. Na América Latina, n3.quele mesmo aDO, 
esse gasto ficou em tomo de- 4%. A -equipe de Jamison conclui que 
é possível m,clhorar as condições de saúde in~mo sem a inversão 
de novos recursos nessa área, de,sde que a adminiStração dos servi
ços seja aprimorada. promove-õdo-se a descer;ttralização dos. serv): 
ços e a autonomia orçamentária - medidas c~ja linplantaçãQ, :Qo 
Brasil, é prevista .r:ela Constituição Federal e pêias leis qlle-Iegem 
o SUS -.Sistema Único de Sã.lidc. 1Nos últimos anos- assinali a 
equipe do professor Jamiso1,1- muitos paíseS em deseD.volviin(mtO 
já. demonstraram que é_ pos~ível efetuar amplas reformas_no sctor 
da saúde, desde que haja .suficiente vontade política e que as mu
danças no sistema sejam projetadas e implemCntadas por planeja-
dores e administradores- c3.pazes11 • - -

Vivemos hoje, Sr. Presidente e Srs. SCD.adores, uma situa
ção difícil, caracterizada pela renitente inflaçãO, pela recessão eco
nômica, pelo desemprego e, no que tange ao cumprimento das 
políticas públicas, pela perda da capacidade-. de investimentos c 
pela má-utilização dos parcos recursos existentes. A área de saúde, 
é preciso reconhecer, tem enfrentado desafios gigantescos. Se foi 
sempre ou quase sempre afctada por todos esses fatores, a partir da 
Constituição de 1988, s_obrc ter que enfrentá-los, teve seus encar
gos consideravelmente ampliados com a unive~salização dos bene
ficias e a eqüidade do atendimento. 

É preciso considerar, além dessas circuristânciis~·que ca-crise 
da saúde no Brasil tem também raizes estruturais, envolvendo as
pectos culturais e econômiCOS;-como a.S-disiorções dO -SíSte:ma tri
butário e a distribuição de renda, altamente concentradora, que 
exclui do acesso ao consumo vasta parcela da população brasileira. 
Relatório do Programa das Nações Unida'> para o Desenvolvimen
to, que acaba de ser divulgado, classific'a o Brasil cOmO o sCgundo 
país entre os que detêm a pior concentração de renda ein todo o 

Juiiho é!e !994 
mundo. De acordo com o documento, o segmento de 20% dos bra
sileiros mais ricos-tem-uma ren,rlil: 32- vezes Superior ã~fãixa' d.os 
20% mais pobres. Hoje, 32 milhões de brasileiros vivem em con
dições de absoluta miséria e, ein cada mil crianças nascidas, 60 
morrem antes de completar um ano de idade. 

A desigualdade s.ocial c as distorçõe~ ~,ordem fiscal e tri
butária acentuaram-se_ nas últimas décadas, lembrando-se que a 
RCformã. Tributária de 1966, ao centralizar os recursos na's mãos 
da União, provocaram enorme dependênCia dos Estados e dos Mu
nicípios. O recrudescimento da inflaÇãO e os enCargos cám as dívi
das interna e externa, nas décadas de 70 e 80, prpyocaram a eleva
ção das alíquotas e a ciiãçâo de novos impostos, a firii de manter
se a carga fiscal, mas, ainda assim, dada a interrupção no fluxo dos 
I::ecçrsos ~xtemos, na década passada, o Estado perdeu substancial
mente sua capacidade de investimento. Essa perda, evidentemente, 
reflctiu~se nas políticas públicas de cunho social e abriu profundas 
feridas no sistema de saúde. 

A ConstituiÇão de 19-88 abriu novas perspectiVas para a de
manda social e procurou resgatar a cidadania para milhões de bra
sileiros, ao ampliar os benefícios da Previdência, aO conCti4-er tra~ 
tamento igualitário para os trabalhadores .rurais, ao gara,u.tir. a irre
dutibilidade do valor dos benefícios c_ ·ao univerSalizar o direito à 
saúde. Entretanto, como salientam _os _pesquisadores Rosa Maria 
Marques e André Cézar Médici. do IESPIFUNDAP, a Carta Mag
na não introduziu mudanças no campo das tmanças públicaS Cxue 
possibilitassem superar a crise do Estado. Além disso, ao descen
tralizar recursos tributários para Estados e Municípios, sem trans
fçrir,~s:e.nt:aig65 na m:e-sriiá ~edida, a Coristi~ição provocou pro-
fUndos _descquij.f_brios nas contas do Gove~o fe4eral. . . _ . 

11Quanto aos encargos.dos Municípios tratados na CQD:S!i~ui
ção - destacam os pesquisadores -:-, sobressaem-se os vinculaçlos 
às áreas de educação e saúde. São de competência municipal a ma
nutcllÇãO-de -proiramãS de educação pré-escolar e de ensino funda
ment.aJ e .a prestação de ~erviç9s de atendil;nentp b_ásipo à ,sat!_d,e da 
população e das ações descentralizadas do Si,stema Uniço de ~aú
dc, muito embora esteja prevista a cooperação técnica e fmanc~ira 
.c4&_ demais .esferas de governo. No caso da. saúde, a Lei Orgânica 
da Saúde defme que eis Estados podem, supletivamente, .realizar 
ações ~prestar serviços11

, alertam. . _ , 
.Seria fastidioso, Srs. Senadores, Cl}.llm.erar as mo,difi.caÇões 

impostas pela Constituição no que respeita à composíção das re
Ceitas estaduais e municipais- de resto, um assunto já bast.m.ie co
nhecido. No entanto vale observar que, embora os encargos não te
nham sido repassados para os J:llUnicípios no mesmo nível dâs no
vaS receitaS, 'houve um _expressivo cresCimento de recursos_ mufii~ 
Ci,Pai's alocados na área de saúde". segundo garantem Rosa, Mar
ques e Cézar Médici. Os coites realizados pelo Governo Federar 
nas transferênCias_ negociãdas, assim, se explicar-se~iarii muito 
maiS em função da retração da· atividade Cconômica e dq ~~~çnto 
da sonegação. 

1 
~ _ , 

Deve-se obseiVar, ainda, que as transferências ditas. 11dc fun
do a fundo 11

, prcvjstas pelo SUS, não têm sido efetuadas por uma 
questão Ineianlentc burocrática, pois há três meses o projeto dc_de
creto que prevê esse reRasse espera apenas a assinatura-c{o_~resi-
dente da República. ~ , 

Vimos, até agora, dificuldades as mais diversas quy ~fetam 
a área da saúde e ainda não falamOs de duas delas, tão perversas 

-quanto persistentes, que são: a má utilização de recursos• e a, cor
rupçãO. Ainda no mês passado, o Jornal do Brasil, em _e,xtensa 
mãtéria, âenunciava os gastos excessivos com hospitais convenia
dos sem a contrapartida de melhor atendimento. A corrupção e a 
má Utilização de verbas não são noVidade, mas, quanto !llais se 
apuram os fatos, mais ficamos estarreci-dos. 
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A malversaçãO -de verbas se manifcsb em niodalidadCs ãS 
~ais variadas, incluindo políticas públicas desordenadas, cliente
lismo, .des:e~dício, falta de p~anejamcnto_ e <fe qualificação dos 
profissiOnais do setor, uso inadequado de técriiciS e equipamentoS, 
normalização faJha ou exc~ssiva,··auséndi.de controle dos proces
sos de produção, aqU:isiçao e- foffiecimcnto de niaieiíâís-e· ac serv-i-· 
ços. 

A corru-pção, 'que tanto desgosto e revolta nos tçm causado, 
parece uma praga disseminada por todos os campos da atividade 
pública, entre eles o ~ saúde. Entretanto a solução para acabar 
com ~s~es male~ ~;_<is_te,_ e_.,con~i~!~-~a ~~e~~y_a __ i~lenlent_ilção do 
própno SUS - S1stema Umficado de Saúde. As -críticas que se fa
zem ao funcionamento do SUS são. prot:edentes, maS elas ·exisiem 
exatamente porque o_ Sistema ainda--rião IoiTiliPiantado em tÕda
sua dimensão. Para -acãbar com a corrupção e a má Utilização dos 
recursos, é necessáiío--ateD.der-- os reqUisifõ-S_ estabefCClâ-Os-:PCiii 
Consti~íÇão, p;las L_c;is n•s 8.080 e 8".142; d~ 1989,~eJ.>efa Norma 
OperaciOnal Bas1é<I n . 1/93", que regem o S1s!eina Umco de Saú
de. 

EnqtümtO iSso hãó oCOrre, oS gâSlOs. coin 6 3.tEaíaiirienio' mé
dicO são elevados, se considerado o retomo obtido, propiCiando re
cíprocas acusações dos Ministérios da Fazenda e da Saúde. A Se
cretaria do Tesouro qUeixa-se do aumento desproporcional das 
despesas do Ministêiic -da Saúde, que, no primeirO qlladrimeslrC, 
teriam consumido 67% 'dos recursos de custeiO da -máquina públi-
ca: · ·· · ··- ..... ----· · 

Irritados com as greves da rede conveniada do Ministério cLl 
Saúde, as autoridades da área econômicâ creditam os gastos deva
dos à corrupção, deriunciando as internações fraUdulentas em nu
merosOs h'ospila1s

0

, NUnía cldade do iriterlcir~- dC acOi-dO Co-ni Um as
sessor da área econôniiCa~ metade da população teria sidcdritcrriã
da num hqspital conveniado. As maiores suspeitas, confor:riie rela
ta o Jornàl do Brasil do dia 15 do mês passado, recaem sobre as 
AutoriZações para ·rnternaçãó Hospitalar e sobre as Unictãdes de 
Cõnsúlta Ambulatorial, ''cheques em branco passados a hospitais 
conveniados11

• A mesma reportagem traz declarações do Deputado 
Gustavo Krause, ex-MinlstrOâaFaieri.da, que deriullda ufilã rela
ção hipócrita: ''O Governo pãga preços aviftados Por ffitemações e 
atendimento ambulatorial, e os- hospitais cmitêlii üCA-e AIH 
comd ~ina casa da moeda". O samtariS-ta e --pã!-Iamentar SérgiO 
Arouca confuma: "O médico finge que trabalha adCqlladamcnte, 
os hospitais fingem que 'cobram o valor correto e o governo fmge 
que pa:ga o que deveria'', aírrma. , o 

' As- fraudes são reconhecidas pelo l\1iníSiFO Henrique Santil
Io. ,q!-le, entre os motivOs do funciollãmeritõ _preCáiio do SUS, 
apoota a ausência- de fiscalização no preenchimento daqueles do
cumentos. Para evitar a ocorrência; ou pciO-ineDOs a -fteqüêD:cia· 
desse tipo de fraudes, o Ministro crlóu um: sistCtllã ilaCiOnài dê au
ditõi'fà que~ e_m_'seu relàfóriõ jrrelimiriai-7já-detectou irr8gularidades 
que vão-da reutilização de material descartável à existência de hos
pitaiS desativados ou sucateados que continuam recebendo autori
zaçõeS' para internação. -Embora nãO-síiva de pretextO Ou justificit
tiva,-o fato é que os atrasos no- pagamento têm estiiriulado a deso
nestidade de hospitaiS e clínicas -da rede conveniada. Sentfudo-se 
prejudicados por receberem os recursos que lhes são devidos com 
dois meses de atraso, esses estabelecimentos reaproveitam mate
rial descartável, como luvas cirúrgicas, superfaturam os preços e, 
cúmulo da desfaçatez, simularri cirurgias. o _- -

Essas· dificuldades tOdas, somadas, parecem constituir u:rhã: 
barreira intransponível para o bom funcionamentO-e para-a morali
zação-das atividades de saúde. Pois a solução para esses· males 
existe, e consiste exatame!lte na municipalização dos serviços, 
conforme prevê o Sistema Unico de Saúde. Com a efetivã. Iniplan-

tação do SUS, os recursos serão repassados para ns municípios, c 
não, _para os prestadores de serviços, de acordo c m1 o número de 
habitantes e a capacidade da rede de atendimenr 1 médico. Os pa
gamentos feitos aos e.stabeledmentos hospitalares, então, poderão 
ser fiscalizados com maior fãCilidadc pelos Conselhos de Saúde. 
paritários e deliberatiVos. Além de dar maior transparência aos re
passes e facilitar a fiscalização da comunidade, o sisiema permite 
ao município gerir a saúde de acordo com suas prioridades. Os be
nefícios ·que podem advír da municipaliiação dos serviços são 
imédiatos. Em Curiiiba, um dos primeiros municípios a adOtar O -
controle prévio nas atividades de saúde, já se observou uma redu
ção-dos gastos no setor da ordem de 30%. 

Por tudo isso, a implantação do SUS cm toda sua extensão é 
prioridade absoluta do Ministério da Sãúde e deve contar tambérl1 
com·õ apoio de governantes e de representantes do povo, de todos 
os- híveis, além do apoio da sociedade em geral. A descentraliza~ 
ção do atendimento à saúde, além de.proporcionãr-6 cÔntrolc- sO
cial dos recursos destinados à área, facilítará o ices"so ãs inforffiã
ÇÕC!;> e a avaliação da qualidade e quantidade dos serviços presta~ 
dos pela rede. O financiamento das ações de saúde passa a serres
ponsabilidade compartilhada pelos três níveis de governo. 

Até que Estados e Municípios_pc,-~~ant ~ssllmi:re,:onÍpletá :e: 
defmitivamente suas atribuições, conferfdas pelo SUS. existe uma 
etapa de transição que estabelece três situações disiinlçl.s. _depen
dendo do grau de assimilação do novo sistenla, que são as fases 
transicional incipiente, transicional parcial c transicional senliple
na. Quando atingirem a situação dita "desejada", Estados e Mun-i
cípios assumirãO plenamente a gestão do Sus em ~a_s esferas· de. 
governo. Aí, então, receberão os repasses financeiros globais dire
ta e automaticamente, calculados com base na população e-xistente 
e na média histórica de suas nccessid<ides. DOs 4.500 niunic.íPióS 
brasileiros, 1.570 estão assumindo parcialmente a gestão dos Pf9~ 
gramas de assistência à saúde, havendo 30 deles rio estágio mais 
avançado dessa etapa, que é a transição semiplena. 

O SUS responde hoje por ·toda a atividade assistencial do 
Minis_tério da Saúde; que conlpreende a utilização de_6 mil hospi
taiS (públicos, privados, universítáriOS ou filantrópicOs), 506 mil 
leitos hospitalares e 60 mil médicos credenciados. Sob a adminis-
tração direta do Ministério ficam somente sete hm:pitais 'áO-bStado 
do Rio de Janeiro, o·Hospital Ana Nery, de Salvador (BA) e os 
quatro hospitais da rede Sarah Kubitschek. 

Toma-se fácil, portanto, Sr. Presidente e Si-S. -Seitã.dOres, 
soinpfeelldcr a importância de um boni funcionamentO do SiStema 
Unico de Saúde, pois 120 milhões de brasileiros dependem exclu~ 
sivamente dele. Os gastos com os hospitais da rede conveniada são 
da ordem de 500 inilhões de dólares mensais. Dos gastos com as 
Autorizações para Internaç-ão Hospitalar. 72,74% são destinadas 
ao-setor privado, com a seguinte composição: 39,63% para os es
tabelecimentos lucrativos, 29,97% para os filantrópicos e 3.,14% 
para os universitários. Dos 27,26% direcionados às instituições 
públicas, 1,26% se .destinam à rede federal, 8,45% à estadual. 
4,98% aos estabelecimentos municipais, c 12,57% aos universitá
rios. 

Os recursos·- destinados ao MiniStério -áã -SaúdC --SOfieran1 
violenta compressão nos últimos anos~ Neste exercíciO. aj:Jós: ser 
reduzida para 9 bilhões e 54 milhões de dólares, devido aos cortes 
na proposta orçamentária, a dotação do Ministério da Saúde foi 
parcialmente reco~posta. As autoridades sanitárias trabalham hoje 
com uma projeçãO: de 11 bilhões 450 llfilhões de dólares, o que su
planta as dotações dos últimos anos: 9,5 bilhões de dólares em 
1990, 7,9 bilhões em 91, 6,6 bilhões em 92. 8,8 bilhões no ano 
passado. Nota-se claramente que os anos de 1991 e 1992 foram os 
maiS sacrificados para o setor saúde. De sua dotação prevista. de 
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11 bilhões 450 milhões de dólares, para este ano, deve sair tam
~m a cobertura de dispêndios relativos a exercícios anteriores: a 
dívida para com o FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador, no 
valor de 930 milhões de dólares, e o custeio do Programa Leite é 
Saúde, no valocde 352 milhões de dólares. 

De qualquer forma, a previsão, sendo ainda insuficiente 
para proporcioriar Um ateridimcnto adequado, representa um avan
ço em relação aos últünos anos, especialmente, como disse, 1991 e 
1992. De 1990 para cá, os gastos totais per capita realizados pelo 
Ministério da Saúde situaram-se em 65,9 dólares, em 1990: 53,7 
dólares em 1991; 44 dólares em 1992; 57,3 dólares no ano passa
do; e· 72,8 dólares estim3.dos pata este ano, com base no valor no
minal da terceira versão da proposta orçamentária. Os gastos espe
cificos com assistência médica per capita, no periodo citado, fo
ram de 27,7 dólares em 1990; 21,7 dólares em 1991; 24,7 dólares 
em 1992; 28,6 dólares no aho passado; e 29,2 dólares estimados 
para este ano. É preciso-levar em conta, naturalmente, o cresci
mento vegetativo da população no período: 141 milhões 343 mil 
habitantes em 1990., e !57 milhões 106 mil este ano, conforme 
projeção do IBGE. 
· AS traitsférências' da União para o Ministério da Saúde, nos 

primeiros quatro meses deste ano. foram de 8,75% em janeiro; 
8,42% em fevereiro: 14,68% em março; e 12,14% em abril, perfa
zendo uma média ~proximada de 11 %. Em valores absolutos, os 
dados ·são os seguintes: em jan~iro,·de uma arrecadação de 6 bilhõ
es 7_52 milhões de dólares, a UniãO transferiu pára o MüiiStérici-da 
saúde 590 milhões: em fevereiro, de 6 bilhões 371 milhões, foram 
repassados 5~6 ulllhões; em tp.arç·o, de 6 bilhões 428 míffiõe~~-re: 
passe de .9.43 .milhões; e em abril, de 7 bilhões e 52 milhões, trans-
ferência de- 856 'milhões. -

No total do quadrimestre, a União transferiu para o Mmisté
rio dâ. Saúde 2 bilhões 926 milhões de dólares, de uma arrecadação 
de 26_ bilhões 6b4__milh_ões _de_ dólares. Deve-se observ~ai- que _a· 
maior transferência ocorrida n-o mês de março deve-se ao paga-
mento. efetuàdo com atraso~ da prestação de serviços da rede_ am
bulatorial e hospitalar, contabilizado em dólares pelo dia da con
versão, sem que houvesse efetivamente aumento das despesas. 
Deve-se obs~:rv_ar, igualmente., que tais recursos têm sido gãrimti
dos pelo Tes_ouro Nacional, uma vez que a dotação -proveniente-da 
PreVidêricia Social, de 15,5%, CJ.ue- c_orrespónde a 35% do oi'ça
mento da Saúde, não tem sido transferida por aquela pasta. 

Sr. 'Presidente, Srs. SeD.ãdores, o precário atendimento mé
dico no Brasil propiciou, nos pltimos anos, o surgimento de um 
novo filão no mercado, representatio pelas empresas de medicina 
de grupo (planos de saúde), de seguro-saúde e cooperativas médi
cas. O setor de seguro-saúde! no qual operam atualmente as seis 
maiores seguradoras do País, entre outras dezenas de empresas, 
teve_ um _cresçimento de 90,47.% no ano passado, e já ultrapassara
mos tradicionais do seguro, ,como habitação, transporte, respónSa
bilidade civil e acidentes pessoais, aproximando-se dos índices ob
tidos pelos seguros de vida e contra incêndios~ A atuação desse 
tipo de empresas é comum em todo o mundo e representa uma op
ção, ou talvez uma seguran_ça maior, para aqueles cidadãos que 
não se sentem suficientemente protegidos pelo sistema sanitãrio de 
responsabilidade governamental. O crescimep.to_ e a multiplicação 
das empresas que atuam nesse segmento sãç _2rovas incontestes, 
não diremos da falência, mas da precaricdade __ d_o sistemã puôlico 
de.saúde. Lamentavelmente, muitas dessas empresas vêm conde
nando sistematicamente todas as açõeS do _gove_ffiona _área sanitá
ria, conseguindo, assim, atrair com maior_ fac_ID.dade no_vos filia
dos. 

É im{X)rtante, neste mo~ento, que amb~-a; partes promo
vam um desarmamento dos espíritos e comecem a planejar uma 

convivência pacífica. É importante e urgente que o poder público 
reconheça as falhas do sistema e aja com eficácia e rapidez para 
saná-],as, mas cabe- também às empresas priVadas que atuam no se-. 
ter conscientizarem-se de que a saúde não é uma mercadoria qual
quer; de que; na ânsia pelo fechamento de_ :Ó.ovos: uegócios, não 
·devem apedrejar o poder público, que por muito tempo llies garan
tiu - e em muitos casos ainda garante - a maior parcela de seus 
rendimentos. 

A verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que nem todas 
as empresas de medicina de grupo _e de segtJI_O:-s_aúde estão interes
sadas em atender satisfatoriamente a clientela, e a prova disso são 
as inúnieras reclamações dos contratantes que _se registram nas en
tidades de defesa do consumidor ou no Judiciário_. O jornalista 
Luis Nassíf, em artigo publicado pela FoÍba de S. Paulo, em ja
neiro·deste ano, reproduz um sentimento popular em relação a tais 
empresas, ao afll'111a1' que 11ess_es planos prosperaram. ganharam le
gitiirildade - e niuito dinheiro - em cima dos escombros do 
INAMPS". O lucro exorbitante das empresas qUe prestam tais ser
viços foi destacado também pela ComísSão de Seguridade Social 
da Câmara dos Deputados, que salientou o fa_to de as_ -~w:presas do 
ramo lerem rrtovimentado, no aho passado, nada menos de 8 bilhõ
es de dólares. 

A leitura Çofid,i.ana dos jornais, lanienta'velmente. nos infor
ma da insatisfação de-milhares ou milhões ~-~ontratant~s_ dos ~r:
viços dessas empre~. que se sentem ludibriados por não terem 
delas o amparo que julgavam ter ao assinarem .os contratos, A tãq_ 
polêmica Resolução n° 1.401/93, .do Conselho F:ederal de Medici
na. denunciou o engodo dos plailos de saúde, que vinham garait
tiridP 0 i:raiamento àpenas das doenças mais -~ntáveis, _deixando 
par~-o setcir públicO os tratameJitqs onerQsos .. _Com efeito. a: xjl~ip~ _ 
ria 'das empresas· qtie V'enderi:l planos dé saúde se recusavam a co
brir Os gastos de uma série enorin"e de patologias. mas davam ao 
contratante a sensação de que _estava sufiCiei:J.teiDente gafailti!io _em 
rela_ção àquelas doenças. A relação das moléStias excluíd3$ .d~ .co
bertura -em tais planos, divulgadas após a denúncia do _Cc;oseJl!o 
Federal de Medicina, efetivamente nOs leva à conclusão de que, 
com raras exceções, tratava-se de um engodo. 

Entre os tratamentos e serviÇos não incluídos nos planos de 
saúde pela maioria das empresas que atuam no ramo podiam~se 
contar: acidentes decorrentes de (!tivida.des -Q_e risco. comq espoJ::tes 
perigosos; atendiniento decorrente _de_calamidade pública, c_omo
epidemias, radiações nucleares e conflitos_soc_ía:is: cirurgia plâst~ca 
e displasia mamária; doenças congênitas; doenças crónicas óu ad
quiridas anteriormente à celebração do contrato; esclero_h~ra2h_1. e 
cirurgia de varizes: hemodiálise, laparoscopia, medicina nuclear; 
radioterapia; iilfertilidade ou esterilidade; órteses _e próteses, in
cluindo-se, aí, a implantação de m_arcapassos; e. aindã., tratàlnento 
estêtico e tratamento de ~enil~4ade, _rejuvenescimento ou ein;ag:reci
mento; transplantes e impb.ntes; e' doenças psiquiátricas e/ou. aS~
ciadas ao álcool, a tóxicos ou psicotrópicos, que_representam Q.ada 
menos que 20% dos gastos assistenciais do Minfstério da Saúd~. 

Vê-se. pbr aí, que as empresas de medicina de grupo e segu
ro-saúde, efetivamente, visam apenas ao interesse comercial. sem 
qualquer compromisso com o doente. É o que enfatizou_ o p1_é{lico 
Wilson Bulbol, memJ?ro do CFM e relator da Resolução n" 1.401: 
"As empreSas de medicina de grupo e de seguro-saúde fazem sua 
propaganda alardeando a falênçia do sistema público. mas, na hora 
de fechar os contratos, deixam os casos mais caros e complicados 
para: o-sistema público falido". O con~lheiro é categórico. ~o afir
mar que "entre os principais motivos· do sucateamento da sa,úde 
está a sobreca,rga que o sistema privado joga em ciri:J.á do sistema 
público, que é obrigado a atender os casos mais caros. mai~ Ct?m
plicados e mais dramáticos"_. 
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Contestada na Justiça pelas empresas privadas de saúde, 
mas com o amparo que obteve na ts• Vara da Justiça Federal, a 
Resoluçãon° CFM'1.401, que impõe o ~tendimento a todo tipo de 
doenças, começa agora a ser respeitada pelas prestadoras de servi
ços. que estão recalculando os prêmios para o fechamento de no
vos contratos e mantendo contato com as autoridades sanitárias. A 
ABRANGE- Associação Brasileira de Medicina de Grupo, infor
ma que os preços praticados por suas associadas variam conforme 
o plano de saúde. A Golden Cross, dependendo d~ faixa etária. co
bra mensalidades de 12,81 a 68,51 URV; a Interclínicas varia entre 
20,93 e 817,59 URV; a Sermed, de 14,83 a 46,49 URV; a Unimed, 
de 14,73 a 335,63 URV; a Mutassis, de 17,06 a 487,13 URV; a 
Saúde Unicor, de 43,49 a 1.798 URV. para citar soinente algumas. 
Os dados da Abrange diferem dos apresentados pela Comissão de 
Seguridade Social da Câmara dos_ Deputados. Para a associação, a 
receita anual das empresas de medicina de grupo fica em tomo de 
2 bilhões e 100 milhões de dólares para uma clientela de 15 milhõ~ 
es e 820 mil pessoas, o que corresponde ao valor de 12 dóla~ 
res/mês ou 144 dólares/ano. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil, Coin. seus 157 nú
lhões de habitantes, 229 mil médicos, 236 inil enfermeiros e 6.500 
hospitais, tomou-se, infelizmente, ele próprio, um imenSo hospital. 
em face das precárias condições de saúde da população e à incapa
cidade do poder público de gerir satisfatoriamente o setor. Entre
tanto o principal instrumento para se reverter essa situação existe e 
só precisa ser consolidado, necessitando, para tanto, de vontade 
política, de determinação e empenho, da mobilização da própria 
sociedade. Esse instrumento é o Sistema Único de Saúde, que pos
sibilitará a descentralização na aplicação dos recursos, a melhoria 
do gerenciamento das ações de saúde, a transparência e o controle 
dos gastos. Evidentemente, outras medidas serão executadas para
lelamente, como a mudança do perfil de atendimento médico, com 
prioridade para as açõcs preventivas sobre as curativas. 

É necessário que nós todos, autoridades, políticos, represen
tantes de todos os segmentos da sociedade, nos conscicntizemos 
de que os recursps aplicados em saúde não significam gastOs, mas 
investimento. Uma população saudável, além de não representar 
ônus para a Nação. contribui para a geração de riquezas e para o 
aumento da renda nacional. Este é o argumento pragmático, capaz 
de convencer aqueles que não se sensibilizam com a questão hu
manística. Esta, porém, é a razão principal que deve guiar-nos na 
reformulação e na recuperação do sistema de saúde brasileiro. Tra
ta~se de uma solidariedade que somos chamados a prestar aos nos
sos irmãos que sofrem, como assinalou o Cardeal Dom Lucas Mo
reira Neves, por ocasião do Dia Mundial do Doente, transcorrido 
em 11 de fevereiro: 11Um país tem a obrigação de se organizar em 
função n'ão dos- saUdáVeis e abastados. mas -cios que, doentes, não 
têm os meios para se curar". 

Muito obrigado! 
. O SR. PRESIDENTE (Ciagas Rodrigues_) - Concedo a 

palavra ao nobre_Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB- BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sn: e Srs_. SCnadores, depois 
de anos de crescimento praticamente nulo ou negativo, o Produto 
Interno Bruto brasileiro atingiu, cm 1993, utria taxa de expansão 
bastante razoável: 4,96%. Infelizmente. essa boa marca representa 
antes, por assim dizer, um soluço na linha inconstante de evolução 
da economia, durante a última década e meia, do que propriamente 
um patamar seguro para a retomada do crescimento económico em 
bases estáveis c permanentes. O fato é que, enqUanto o plano eco
nômico de estabilização não produz os seus efeitos, vamos com
pletando quase 15 anos de estagnação eCoilômica e de empobreci
mento da população brasileira. 

Quando defrontamos com as taxas espetaculares de cresci
mento que a economia brasileira logrou atingir no começo dos 
anos 70 - números que se situavam em tomo de dez por centO ao 
ano, colocando nosso País dentre aquelas nações que pareciam fa
dadas, em curto lapso de tempo, a alcãnçar níveis de -desenvolvi~ 
mento compatíveis com os do- mundo desenvolvido -. somos 
forçados a nos perguntar o que deu errado, qual foi o momeD.to_em 
que o Brasil se afastou do caminho do progresso e começou a mer~ 
gulhar numa das mais negras crises de sua história. A resposta a 
essa questão, surpreendentemente, encontra-se onde meDoS erã es
perada: na própiia prosperidade dos anos 70. O fantáSticO- cresci
mento daquela época, fmanciado pelos recursos de um fartO 
endiVidamento externO; jã traZia em Seu bojo a possibilidade de 
uma grave crise fmanceira futura. 

O que se seguiu, no fmal da década de 70 e no começo-dos 
anos 80, não teve outro resultado. Em 1979, concomitantemente à 
segunda crise dos preços do petróleo. ocorre grande aumento das 
taxas de juros internacionais, em razão_ da política monetária anti· 
inflacionária levada a cabo pelos países desenvolvidos. Esses juroS 
altíssimos vão incidir sobre o montante da dívida externa brasilei
Ia, dando início à" crise da dívída, que-se aniStaiá por ioda a déca
da seguinte e que deixará bem claro a todos quão irresponsável foi 
a política do endividamento, ao gravar a Nação com uma divida 
acima de suas possibilidades de pagamento, contratada ã. juros flU. 
tuantes. Fica outrossiin eVideríte o· qu"anto é mais fácil inCorrer em 
erro que r:omprometa todo o futuro de uma nação, um governo que 
tome decisões sem consultar a sociedade organiza& e que aja li
vremente sem a fiscalização necessária dos poderes constitucio
nais e dos órgãos de imprensa. É de se lamentar, apenas, que essa 
ciência tenha vindo tarde, como efeito de um Prejuízo inconteste·.-- -

A crise da dívida externa, Srs. Parlamentares, foi urri aC-õit
tecimcnto históricO (iliê, aO lOflgõ :·da década passada, vítiinou a 
saúde fmanceira do--Estado brasileiro e colocou-se como raiz do 
processo de empobrecimento do País, mencionado por nós. Quan
do os créditos externos não eram contratados diretamente pela 
União, dela rec~biam o aval, úi.iito no caso de recursos para entiQa
des públicas quanto para entidades privadas. Ao longo do tempo, a 
dívida foi sendo concentrada sob a respollsabiHdade da União. A 
necessidade de gerar dinheiro para pagá-la provocou ·tanlo-·o endi
vidamento interno, lastreado eni títulos da dívida pública, quanto a 
emissão pura e sirilples de moeda, o chamado imposto inflacioná
rio. Esse pesadíssimo encargo dCbitado ã União; somado à grand<' 
desorganização elas contas públicas e da falta de controle sobre si 
mesma. e Uma elite iricompetentC: Jevou o Estado brasileiro à falên
cia e ã incapacidade de prestar. com um mínimo de qualidade, os 
serviços públicos essenciais. -

Paralelamente à decadência do Estado, e ainda como conse
qüência do excessivo endividamento externo, vimos nosso País 
prostrado diante da comunidade fmanceira inteinaciorial e a dOU
nistrado de acordo _com as diretrizes _do Fundo-Monetário, cujã 
função é preparar-·a economia do país endividadO de modo a que 
esta mantenha sua Capacidade de hollrar os débitos aos b.imqueirós 
estrangeiros. Dessa forma, o Fl\lil impunha-nos uma política eco
nómica que tinha por objctivo a produção de grandes saldos co
merciais, como fOrma de gerar divisas, cám as quais pOderíamos 
pagar a dívida. Ora, para tal é necessário um incremento das ex
portações e uma contenção das importações, ·_o··que se consegue 
por meio de JX>líticas recessivas. A recessão, por deprimir a de
manda interna. tem o efeito de diminuir ruiTrllportaçõcs c_de liberar 
produção interna para ser destipada ao mercado externo. Essa foi a 
política a nós imposta durante toda uma décã.da - à qual tentáva~ 
mos resistir c sucumbían1os mais adiante- como resultado de uma 
situação que tiouxcmos para nós, por nossa própria burrice, inca-
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pacidade e inc_ompetência. Essa, Senhores, foi a gênese de nossas 
atuais dificuldades, que - deve-se dizer a be_m da verdade - vão 
~lém da crise da dívida. 

Sr. Presidc_n~ e Srs. Senadores, analisando o comportamento 
da economia no ano passado, vemos que. apesar do crescimento de 
quase cinco por cento, a renda per capita aumentou apenas 2,97%. 
Isso porque a população brasileira cresceu 1,93% em 1993. Aliás, de 
1981 a 1993- durante, portanto, os últimos doze anos-, a população 
aumentou 28% e rrcoo-3,7% mais pobre, de acordo com o conceito de 
PIB per capita. Esse quadro demonstra-nos que nosso índice de au
mento populacional ainda é alto, constitriii:tdo-se num empecilho ao 
enriquecinieD.to do Pais. Caso nossa população não crescesse tanto, 
expansões relativamente modestas do produto poderiam ser traduzidas 
em maior próspeódade para todos. 

Portanto, hã mister, no País, de uma política séria de planc
jamento fanllliar, que conftrã ênfase, p:riricifialmcnte, ao esclareci
mento das pessoas de baixa renda -quiuito" a riléf.Odos c6ntracepti
vos que as auxiliem na tarefa de detenni.nar_Q__n_Q_m~ro de filhos 
que querem ter e que podem sustentar. -· 

Todavia a diiiliDuiçãO do crescimento populacional não 
pode ser vista como uma panacéia para os problemas de desenvol
vimento do Brasil. O planejamento familiar consiste apenas numa 
política humanfi'ãria e democfãtitá que Visá a- çOlocar Q conheci
mento ao alcance das pessoas que a ele não têm acesso, ao mesmo 
tempo pennitindo um melhor aproveitamento do esforço prodUtiVo 
do País. 

_ Em verdade, todos sabemos -que o desenvoiVimCiito !eãl, 
aquele que tem por escopo o homem brasileiro, somente serã atin
gido por meio de uma melhor distribuição de renda, ai incluída 
uma melhor partilha dos recursos produtivos do Brasil. Enquanto 
esse desiderato não_ é realiz~do. __ conünuaffios na incômodaposição 
de sermos uma-das maiores economias-do planeta- mais precisa
mente a nona maior. atrás apenas dos sete países mars iic"OS do 
mundo, o G-7, c da Espanha -. ao mesmo temJX' cm que figura
mos ao lado da Costa do Marfim tomO o p"afs- de -pior e de mais in
justa distnõriiÇão de _renda._ Em outra palavras, nossa -sociedade é 
campeã absoluta em termos de desigUaldade Soda[ -- - -- -

A respeito da má distribuição da renda e dos recursos pro
dutivos, nada salta mais aos olhos, pOr suã. iniquidade, do que a 
absurda concentração da propriedade fundiária brasileira. De acor
do com dados do Incra para 1991, 55% do total das terras deste 
imenso País são ocupados por latifúndios. Essas grarides fazendas, 
ac"iina de mil hectares, constítuem: apenas 1 ;9%-do total de proprie
dade_s cadastradas no 6rasi_l, mas estendem-se a 341 milliõcs de 
hectares, o que representa, como dilo, 55% dÓ ü~IT:itório ·runil-bra
sileiro! Outro dado estarreçcdoré que, dos 619 milhões de hecta
res de propriedades cadastradas. 150 milhões sãc;> imprOdutivos. 

Vale ressaltar que, enquanto os nossos imensos feudos dor
mem seu sono de ociosidade c de esterilidade,Jemos h.oje_ cerca de 
4 milhões de _trabalhadores sem terra e 20 mil famílias moradoras 
de acampamentos. E. assim, o País permanece desnutrido e famin
to, e as legíões de migrantes rurais continuam a iil.Chai as irietr6{x'J
les, absolutamente despreparadàS para· recebê~ los, ProVoCando uin 
círculo vicioso de miséria e de violência_ urb<l.IJ.ª~Por isso, é inadiá
vel que promovamos uma reforr.1a agrária nó" B:i-_ãsil, que se apóie 
num sistema de tributação elevada e progressiva que incidá sobre 
as glebas improdutivaS. 

Quahto ao instrumentO mais apropriado para efcilVai:ü-m·a 
melhor distribuição da riqueza, o Estado, eStC encontra-se -como 
dissemos anteriormente - esgotado e falido, além de sofrer saques 
constantes que têm permanecido impunes. Para termos uma idéia 
aproXimada de qual o montante que assume a roubalheira do di
nhCiro público no Brasil, sirvamo-nos de um documento recente, 

elaborado por associações de servidores especiãlistas em orçamen
to públiCo jUntamente com técnicos -do IPEA.- SegUndo esse dos
siê, nos últimos seis anos, foraill subtiiídoS do Erário 4 bilhões Pe 
dólares, r8iaiiVoS a superfatUrainentos' de obras fmanciadas pela 
Caixa Econômica Federal com recursos do FGfS: 3 bilhões de dó
lareS, referentes a pagamentos, pela Previdência Social, de benefí
cios indevidos; 2,3 bilhões de dólares, relacionados .com a conces
São de fmancianlentos irregulares-por -parte dos hancos eStaduaís, 
cobertos com recursos do Tesouro; 1,3 bilhão de dólares, de frílu
des contra o INAMPS._ Esses nl:Í~ero~ p.~l'3;,m.- ~o _topO de Ulna 
extensa lista. 

Sr. Presidente e Srs: SenãdÕres, te!i:ios, pela frente, a tare ta 
instituCiõnal gigantesca de reformar o Estado brasileiro, incllJ,indo 
a Justiça, que p.ão tem sido um Podú êficâi, como pareê-e claro a 
todo o mundo, para coibir de prorito--6s graveS-abusos que reitera
damente se cometem c.ontra o dinheiro do contribuinte. Precisamos 
-mvcstigar os mecãilismos que alimentam:a iinpriilidade em nosso 
País, dando-lhes um imediato coinbale. Essa desmoralização. dos 
poderes constituídos não pOde continUar. sob penã de colOcarmos 
em risco nossa frágil democracia. · · -- -

Temos que buscar o equilíbrio fm3iiceii0âõ13Sfado, condi
ção sine qua non para sua reabilitação como meio indutor para a 
produção de_bcns e serviços. 

_ Tomar decisões para a implementação da 3a fase do Plano 
Real tendo em vista o interesse eleitoral de um cançlidato é uma to
_t,al falta de responsabilidade. A preocupação tem que ser com o in
teresse naci90al para que- a população não Sejã·-enganada e _tenha 
uma nova frustração. 

Em um país superinflacioiláriO; difiCilmente pode haVer um 
mínimo de organiZação administratiVa e Oi"Ça:tüéütâria, pará que sé 
possa vislumbrar quais são as prioridades dos gastos nacionaiS-e 
Como realizá-los. . . 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. PronunCia o 

-_seguinte disC_urso:) :.:.=sr. Presi4cnte, ~r's e S-rs. Senadores, a Histó
ria tem nos mostrado que se a civilização caminha por estradas que 
seguem sempre cm frente, o progres-so trafega por vias que Vão e 
que voltam. A espinha dorsal de uma nação é o seu sistema vi_ário, 
de modo_ que não há Progresso ou desenvolvimento sen;t u~ ~ij
cientc conjunto de vias de transporte sobre o qual a ríqueza trãte-
ga, passando de mãos em mãos e de lugares al_lJ,gares. . . 

Infelizmente, o Brasil parece ter se esquecido dess_a c_ara:cte
ris1lla intrínsecã.-àSTe-Straaas. tal o desleixo que ·caracteriza àS suas 
rodovias. Por todO lado há _burac::os, buracos grandes e profundos. 
nos- qua:is se enterram nossas riqúezas, nOS' quais muitas T vfdas 'se 
perdem prematuramente. Quer se vá parã-ó Norte, quer se vá para 
o Sul, quer se trafegue pelo Sudeste, pelo Nordeste ou pelo Centro
Oeste, é de causar .Pella o estado das rodovias, ôesl8iXadas na conser
vação. solapadas pelas chuvas c- pelo tiáfegó pesado" e intensO: 

São por demais conhecidas as conseqüências desse desleixo 
oü desse descaso: viagenS inalS longas, veículos danificaâos, fretes 
":[pais caros, vic4l-s que se perdem. -

-- ______ :Não tCnho dúvida em dizer quC nas ·estradas brasileiras resi-
de uma causa imJX'rtante da iilflação descontrolada qu_e nos aflige. 

-Além da distorção que eXiste no siStema de transportes- que priví
·legia rodovias em detrimento de bidrovias _e feiTovias -, o estado 
precário das estradas faz com que o preço dos fretes tenha que ser 
elevado para compensar as avarias nos veículos ou rnr:smo a perda 
de parte das mercadorias. 

As estimatiVas das perdas em equipamentos e peças, e~ de
corrência da precariedade das estradas, situam-se ho.fc- em- 32%.d9 
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preço dos veículos destinados ao transporte de cargas e passagei
ros. A situação chegou a esse ponto por que há dez _anos as rodo
viás brasileiras foram praticamente abandonadas pelo poder 
público. Em todo esse período deixaram-se de lado as providên
cias rotinefras pertihcbD.ies à sua conservaçãO, liniitando-se a ação 
repàradora à correção dos problemas que por ventura aparecessem, 
principalmente em decorrência das chuvas. Em alguns casos nem 
isso foi feito. Para completar esse quadro desolador, a fiscalização 
nas estradas é precária e- insuficiente, e a ·sirializaçãO, na maioria 
das vezes, inexistente. - - - ---- -

Algumas das nossas estradas, Sr. Presidente, sn e Srs. Se
nadores, perderam aquela que é a sua caracteristica principal: ser o 
elo de ligação entre dois ou mais lugares~ ser a via de es_coamento 
e deslocamento das riquezas; ser a corrente que mantém a nossa 
unidade. Ao contrário, muitas escondem verdadeiras ciladas para 
passageiros e transportadores. Muitos dos motoristas que precisam 
transitar por nossas rodovias saem boje de casa sem saber o dia da 
volta. Muitos saem sem saber sequer se voltarão, pois, nas estra
das, além dos buracos, eslão a espreitá-los assaltantes e malfeitores. 

Na relação das rodovias nacionaiS que -se-enquadram nesse 
panorama assombroso, incluo aquelas que cortam o Estado do 
Mato Grosso, notadamente a BR-174, no trecho entre Cuiabá e a 
divisa. çom Rondônia. Essa rodovia é buraco só. Em alguns tre
chos são tantos que o tráfego eqUase- iili;-0Ssivel. Em razão disso, 
safras se perdem por falta de escoamento, já que muitos motoristas 
já negam a se jogarem na aventura de trafegar com suas carretas 
ou caminhões por essa rodovia. 

No panorama geral da economia brasileira, essa é uma es
trada muito importante; para os Estados do Norte, notadamente, 
Rondônia, Acre e Mato Grosso, ela é vital. Sem ela essa região se 
isola do resto do Brasil. Afmal, é por aí que toda a produção des
ses Estados chega aos centros consumidores. Na realidade, os cui
dados que lhe são dispensados são inversamente proporcionais à 
sua importância econômica. - -- - - -

Em outubro do ano pa.o;sado, ao tempo em que era Ivlinistro 
do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, o hoje Min~s!!p da Fa
zenda Rubens Ricupero defendeu ardorosamente a liberação de re
cursos para o asfaltamento dessa rodovia no trecho entre Manaus e 
Boa ViSta, por reconhecer o significado dessa providência para a 
região Norte e para o processo de integração do Brasil com os paí
ses do Cariõe. Complementando, eu diria ao Sr. Ministro da Fa
zenda que o papel que essa rodovia representa para o Estado do 
Mato Grosso e para os Estados do Aae e Rondônia ê bem maior e 
bem mais rek.vante do que aquele que representa para Amazonas e 
Roraima, pois a economia daqueles Estados depende dessa rodo-
via para sobreviver. - -

Por isso, toma-se urgente a sliã: recuperaÇãO, nãO -s6 pelOS as
pectos econômicos, mas também pelos milliares de bocas humanas 
que dependem dos grãos produzidos nessa região para sobrevivere-m.· 

Sei que o Presidente Itamar Franco, por meio da Medida 
Provisória n° 477, de 20 de abril último, já detCim.inOu liberação 
de recursos extraordinários, Cerca de dois -bilhões e seiScentos mi-

lliões de cruzeiros reais para a recuperação de 870 quilômetros de 
rodQvias em Ma~o Grosso. Reconheço ser essa uma quantia mo
desta, se comparada com a precariedade e o grau de deterioração 
das rodovias que cortam o Estado; _5:ervirá, apenas, para recuperar 
a trafegabilidade des~as estradas, tapando-se os buracos e corrigin
do-se alguns dos problemas mais sérios que as afetam. 

O de que precisamos, efetivamente, Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. -Senadores, é de uma política permanente de çonservação e 
manutenção das rodovias. Não podeniOs llos conteD.tar com ações 
esporádicas, destinadas unicamente a recuperar o que foi destruí
do. Sem dúvida nenhuma essa é uma forma de mal administrar os 
recursos públicos, pois reconstruir fica muito mais oi1erosocdo que 
fazer uma cons.ervação constante. 

Fica, pois, aqui o meu apelo ao Sr. Ministro rlo: Transportes 
para que aquilate devidamente a importância que as rodovias que 
cortam o tv:lato Grosso têm para a integração e a economia nacio
nais e, dela çonvencido, ~ a de·::da prioric!é.Je à sua recuperação. 
Ao Ministro da Fazenda encareço o pedido para que libere os re
cursos para a recuperação dessas estradas. O retomo virá na forma 
de fretes mais baratos, menor perda de grãos e alimentos mais 
acessiveis à população. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_-: Não há mais 

oradores inscritos. 
Nãda mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, de

signando para a sessão extraordinária das 1.8h30min, anteriormen
te <:onvocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

REQUERIMENIO W62, DE 1994 

Votação, em turno único. do Requerimento n° 62, 
de 1994, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos 
termos regimentais, a tranS.Crição, nos Allais do Senado 
Federal, do artigo nRetroq_esso, não". do Deputado Osó
rio Adriano Fillio, publicado no jornal Correio Brazi· 
üense, edição de 3_de fevereiro do corrente ano. 

2 

REQUERIMENIO W72, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 72, 
de 1994, do Senador Nelson Carneiro, solicitando nos 
termos regimentais a transcrição nos Anais do Senador 
Federal, do artigo "DNER, uma viagem infeliz", publi
_cado no Jornal do Brasil, edição de 6 de fevereiro do 
corrente anO, da lavra da ~istra dos Transportes, Mar
garida Coimbra do NasciD?eilto. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estã encerra
da a sessão. 

(Lev,anta-se a sessão às 18h20min.) 

Ata da 56a Sessão, em 8 de junho· de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura · 

-EXTRAORDINÁRIA-
Prseidência do Sr_ Chagas Rorigiús 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargó; Albano Franco; Alexandre Costa~ Alfre
do Campos; Almir Gabriel; Antonio Mariz; Aureo Mcllo; Carlos 



2840 Quinta-feira 9 DIÁRIÓDO CONÜRESso NACIONAL (Seção II) Junho de 1994 

De 'Carli; Carlos Patrocínio;_ Chagas ~odrigues;- Cid Saboia de 
Carvalho; Coutinho Jorge; Darcy Ribeiro; Dario _Pereira: Dirceu 
Carneiro; Divatdo Suruagy; Eduardo Suplicy; Epitãcio Cafeteira; 
EspCilâião Amin; Francisco Rollemberg; Gerson Camata; GuiTher
me Palmeira; Henrique Almei~ Hugo Napoleão; Humberto Lu
cena; Hydekel Freitas; Iram Saraiva; Irapuan CO.sla Júnior; Jarbas 
Passarinho; João Calmon; João França; João Rocha; Jonas Pinhei
ro; Jônice Tristão; Josaphat Marinho; José Eduardo; José Richa; 
Júnia Marise; Jutahy Magalhães; Lavoisier Maia; Levy Dias; Lou
rembcrg Nunes Rocha; Lourival Baptista; Lucfdio Portella; Magno 
Bacelar; Márcio Lacerda; Marco Maciel; Mãrio ·covas; Marluce 
Pinto; Mauricio Corrêa; Mauro Benevides; Meira Filho; Moisés 
Abrão; Nelson Carneiro; Nelson Wedekin; Ney_Maranhão; Onofre 
Quúian; Pedro Símon; RãChid Saldanha Derzi; Rairllundo Lira; 
Reginaldo Duarte; Ronaldo Aragão; Ronan Tito; Ruy Bacelar; 
V almir Campelo. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Á lista de pre
sença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo núM 
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos- noS:soSJiabaihos. _ 
O Sr. 1° Secretário procederá ã leitura de Proposta de 

Emenda à Constituição. - - - - - - -

É lido o seguinte 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• !,DE 1994 
Acrescente-se, após o art. 142 do atual teXtiJ constitucional-. 

um novo artigo, remunerãnâ(He 6S- subseqüentes, nos seguintes -
termos: 

"Art. Os membros das Forçai Armadas constituem -uma caM 
tegoria especial de servidores e são denominados militares. 

§ 1° As patentes, com prerrogativas, direitos e deM 
veres a elas inerentes, sãO conferidas pelo Presidente da 
República e asseguradas aos oficiais da ativa, da reserva 
ou 1·eformados das Forças Armadas, SendoMlhes privatiM 
vos os títulos e postos militares. 

§ 2° O uso dos unifoimes das FOrças Aimadas é 
privativo dos seus membros, na forma da Jei. 

§ 3° O militar em atividade que aceitar cargo púM 
blico civil pcrmanente será transferido para a reserva. 

§ 4° O militar da ativa que aceitar, de acordo com 
a lei, cargo, emprego ou função pública temporária não 
eletiva, ainda que da adnúnistraÇão incfueta oU fuõ.dacioM 
nal, ficará agregado ao respectivo quaQro e somente poM 
derá, enquanto permanecer nessa situação, ser 
promovido por antiguidade, cootando-seMlhe o _tempo de 
serviço apenas para aquela promoção e transferência 
para a reserva, sendo, depois de dois anos de afastamen
to, contínuos ou não, trã::itsferido para a !natividade. 

§ 5° Ao militar são proibidas a sindicalização e a 
greve. 

§ 6° O militar, enquanto em efçÜvo seTviço;-não 
pode estar filiado a partidos políticos. 

§ 7° O oficial só perderá o posto e a patente se for 
julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, 
por decisão de tribunal militar de c ará ter permanente, em 
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de 
guerra. 'J 

§ 8° O oficial condenado na justiça comum Ou miM 

litar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, 
por sentença transitada em julgado. será submetido ao 
julgamento previsto no parágrafO -anterior. · 

§ 9° A lei disporá sobre o ingresso nas Forças ArM 
madas, os limite_s de idade, a estabilidade e outras condi
ções de transferências do militar para inatividade, os 
direitos, as prerrogativas, a seguridade social c outras siM 
tuações especiais dos núlitares, consideradas as peculia
ridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas 
por força de compronússos internacionais e de guerra. ' 

§ 10. AplicaMse aos militares e a seus pensionistas 
o dis,IX>sto no art. 40 §§ 4° e 5°. 

§ 1 L. Aplica-se aos militares-o disposto no art. 7°, 
incisos VIII, XII, XVII. XVIII, XIX c XXIV. 

§ 12. A remuneração dos militares na ativa, na re
serva ou reformados é regulada em lei própria. 

§ 13. A remuneração dos i:n.ilítarcs é- irredutível.'' 

Em Conseqüência, suprimido -o art. 42, incluaMse alínea f no 
inciSo II do § I' do art. 61: 

"Art. 61 ................................................................. .. 

§ r• ............... ·---···----·----·· ····--····- -·. --·--·-'"--·----
11-..•.......................•••••...••. --·-····---·········-···---····----

f) revisão geral ou reajuste da remuneração dos 
m_ilitares. '' _ 

_ ___ ____ Justificação-
A denominação "militares" é utilizada para diferenciar os 

membros das Forças Armadas, que, por constituírem uma categoM 
ria espCcífié-:1, coin c3rac'tirísticas própriaS, devenl ter tratamento 
peculiar. 

N"ao podem os militares deixar de se constituir em um corpo 
especialíssimo da Administração Federãl, pois neles é depositada a -
Confiança da Nação para a manutenção de su~ unidacle e a integri~_ 
dade de seu território, bem Como par3. ã prCservação de tantos ou-
tros objetfvoSilacioriais. - · -

Alinham-se, entre outras, as seguintes características dos 
militares: 

-ética j>rofiSsiori3.I acentu-ada, impondo conduta moral irre-
preensível; . .-

- obServãriCia irrestiit?_~q cumprimento. dO devei, com o 
compromisso de sacrificar a própria vida em defesa da Pátria; 

- obrigatoriedade de dedicação exclusiva ao serviço_ sem 
imposição de horário fixo ou carga horária. O militar deve permaM 
necer 24 horas por dia, durante, no mín~o, trinta (30) ~qs a SerM, 
viço dã Pátria; em c6ridíçõeS _de, -~m quaisquer _circllllstãnCias,· 
cumprir a sua missão; _ 

....,. afastamento da família por longos e até indeffu.idos perloM 
dos (mano_bras, guerras, missões no exterior etc.); 

-proibição de sindicalização e greve; 
:-impedimento do_~xercíc;io de 91Jtra atividade profissional, 

enquanto na ativa. _ 
é de interesse, porquanto mais justo e consentâneo, denoiniM 

narMse este_ tipo de profissionais de "militares": tãoMsomente. 
Além de todas estas argumentações, acrescenteMse que aos 

militares são cometidos deveres, obrigações e preparo não eXigi M 
dos em nenhuma outra profissão. 

A profissão militar, cujo exercício é privativo dos membros 
da Mãrinha, do exército e da Aeronáutica está vinculada diretaM 
mente a destinação constitucional das Forças Ari:Uadas as qUais 
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nos termos do artigo 142 da Constituição, são defmidas como _Ins
tituições Nacionais Permanentes. 

Esta condição institiicionafVincula primordialffi.ente as For
ças Armadas ã. Nação (nacional e permanente), e transcende_o pla
no público, que estã mais vinculado e ideittifiCadO-Com as ativida
dcs e o~_ serviços prestados pela administração pública. 

E importante relembrar que a primeira destinação das FOr
ças Armadas é a defesa da Pátria, identificando, por isso mesmo, 
uma abrangêncía-_de atuação e especificidade de ações a cumprir 
ou realizar em face daquela destinação que não podem ficar conti
das, apenas, nos limites ou na esfera do Serviço Público. 

A propósito, a ConstituiçãO não qualifiCa'() SCrviço -Militar 
como serviço público. Ao _denon:iiná-lo, SimplesnlclltC,~~e Serviço 
Militar refOrça a argun1ento -de que atlvidade militar transcende 
o serviço pUblico. por imprescindível, insubstituívd e peculiar. 
Desse modo, verifiCa-se Qrit:doi uma âeciSãõ--Cguivocada,_quali~ 
ficar os militares como "servidores públicos militaiCS•• iiO con
texto constitudo:õ.al. SCria m·aiS- aprOpriado-e-corretO o teiniO 
Militar. 

Do desenrolar deste raciocíniO, pode-se depreender que 
os militares não- são--servidores dos Ministérios Militares. Os 
servidores desses miriístérios são os servidores ~CiVíS-:ãiriOtãdos, 
os quais exercem as tarefas e os cargos próprios· do sCrviço pú
blico, regidos por legislação específicã., não aplicáVel ão- pes
soal militar. 

A Constituição coloca as Forças Armadas ~instituiÇão 
nacional - sob a administração do EStado, subordinando-as ao 
respectivo-chefe, o Presidente da República. É bom recordar, entre
tanto, que as Forças Annadas não pertencem ao governo. mas sim à 
Nação. Os :MinistérioS Militares é que são órgãos da estrutura gover
namental. E o exercício da administração ministerial militar deve, pre
cipuamente, viabilizar a estruturação e o preparo das Forças Arma
das, para seu emprego,-consoante sua destinação constituCional. 

Qualquer mudança-no sentido de induzir o militar a se sen
tir ou situar-se categoria dos funcionários públicos será prejudicial 
ao exercício de sua profL<;São e extremamente danosa e apertadora 
para as_ instituições militares e, conseqüentemente, para o próprio 
País. _N"ao bá como compatibilizar ou identíficar o exercício da profis
são das annas com o serviço público, Entre ambos pode haver alguns 
pontos comuns, porém totalmente distintos na essência C na fmatida
de, devendo, portanto, ser encarados e tratados de forma diferente, 
consoante legislações específicas. 

A emenda, pela natureza das suas disposições, teve a carac
tcrísüca de aglutinar no Título V, Capítulo II, das Forças Armadas. 
as prescrições do artigo 42 atualmente em vigor~_específicas dos 
militares. 

. A inclusão da alínea f do fuciso II dO§ ! 0 do ã.Ti. 61 jusilii:
ca-s_e peJo fato de que a vinculação, hoje exiStente, quanto aos cri~ 
térios, periodicidade e índices .da remunerãção dos sel-vldores púw 
blicos federais civis-e militares não se justifica. · · · - · 

Afmal, os militares não ocupam cargos públicos, eis que os 
oficiais sãõ detentores de postos e patentes cabendo_ às praç.1s as 
graduações. 

Ademais, as característica próprias da vida da caserna dão 
aos militares uma especificidade profissional que, por si só, justifi
ca o tratamento diferenciado sem que tal venha a se caracterizar 
como benefício ou privilégio. -

Essa Emenda corresponde, na íntegra, à que fõi apresenta
da, durante a Revisão ConstituciOnal, Pelo Deputado Ad"ylson 
Motta (PPR - RS). 

Sala das Sessões, 8 de junho de!994. -Pedro Simon
Magno Bacelar- João Rocha; Jarbas Passarinho; José Richa; 

Francisco Rollemberg; Mauro Bcnevides; Ney Mar;anhão; 
Magoo Bacelar; Epitácio _Cafeteira; Mário Covas; Onofre 
Quinan; Esperidião Amin; Rcginaldo Duarte; Henrique AJ. 
meida; Iram Saraiva; Irapuan Costa Júnior; Alexandre Çosta; 
Mefr~ Fflh'o; Lourival Baptista; Lucídio Portella; Nelson We
dekin; Jonas Pinheiro; GersOn Camata; Chagas Rodrigues; 
MaUríCio Corrêá; Ronan Tito; João CaJnlon. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A proposta de 
emenda à ConstituiÇão que acábit de ser lida está sujeita ãs díSpo
sições especificas constantes dos arl<;. 354 e seguintes do Regi
mento Interno. 

- - A -mátérla vai à pllbÜcação. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Sccre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 424, DE 1994 
S_enbor Presidente, 
Solicito,:nó.s;terinos do artigo 55, item ill, da Constituição 

Federai e do artigo 13, paTágrafo 1°, do RegimCp.to Interno -do Se
nado Federal, que ·sejam consideradOs como_ licença autorizada os 
dias 2, 6, 13, 16, 23,.16, 27,30 e 31 de maio último, bem como os 
dias 1°, 6 e 7 do corrente mês, quando estive a-qsente dos trabaThos 
da CaSa, ocasião em que rriantiVe âiYersos--contatos 'políticos em 
meu Estado- Sergipe, com vistas à reali:r~Ção da Convenção Re
gional do meu partido, o PSbB. 

Sala das Sessões, 8 de junlm_ de 1994. ~ Sçnador Albano 
Franco. 

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedida 
a licença solicitada. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 Secre-

- É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 425, DE 1994 
Senhor PresiQên~. _ 
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe

deral, requeiro que sç:Jam considCiados como licença autorizada os 
dias 2, 6. 9, 11, 13. 20, 23,27 e 1Qde maio de 1994, qum!do estive 
afastado dos trabalhos da Casa, para tratar de assuntos partidários 
no meu Estado. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1994.- Senador Levy Dias. 
- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi

da a licença solicitada. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I o Se

cretário_ 

Sã~'fidos os seguíntes 

REQUERIMENTO N' 426, DE 1994 
Nos termos dO -art. 336, alínea b, do Regimento Interno, re

queremos urgênCia·p~ra o PLC n° 239/93, que dispõe sohre oRe
gistro Público de Empresas_ Mercantis c AtiVidades Afins c dá 
outraS providências. __ 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1994. - Marco Macicl, 
Mauro Bcncvidcs, Esperidião Amin, Jonas Pinheiro. 

REQUERIMENTO N' 427, DE 1994 

Requeremos--iirgênci~, nos termos do <I!~· ;B6! b, do Regi
mento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo n° 43, de 
1994 (n° 406/94, na Câmara dos OC'pUtados), que aprova o ato qt1e 
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outorga permissão a Rádio Panorama de Catolé do Rocha Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusãO ein freqUência riiodulada na 
cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paraiba. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 1994. - Ney Maranhão, 
Cid Sabóia de Carvalho, Marco Maciel, Jonas Pinheiro, Mag
no Bacelar, Chagas Rodrigues, Antonio Mariz, Esperidião 
Amin. . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrjgues)- Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do dis
posto no art. 340, inciso II, do Regimento Interno. 

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

É lido o seguinte . 

Brasília, 7 de junho de 1994 

Of. Lid. PP n' 279/94 
Senhor Presidente, 

Tenho a grata satisfação de dirigir-me ã: Vossa Excelência 
para indicar, como representante do Partido Progressista junto à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o 
Deputado Wagner Nascimento, na qualidade de titular, em substi
tuição ao Deputado Flávio Derzi. 

Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Raul Belém, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita a 
substituição solicitada. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em tumó único, do Requerimento n° 62, 
de 1994, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, ilos Anais do Senado 
Federal, do artigo Retrocesso, não, do Deputado Osório -
Adriano Filho, publicado no jornal Correio Braziliense, 
edição de 3 de fc:vereiro do corrente ano. 

Em votação o requerimento, em turno úniCo. 
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja-tranScriÇão é Solicita-
da: 

RETROCESSO, NÃO 

Osório Adriano Filho 

Com a revisão constituciOhal em curso, os vellios ininúgos 
de Brasília, aqueles que até hoje não se conformam· com a transfe
rência da capital e tentam imputar à população local a responsabi
lidade pelos desmandos que vêm ocorrendo no País - mesmo às 
custas da cassação dos direitos JX>líticos de toda uma cidade e de 
seus dois milhões de habitantes- voltam à carga. E. infelizmente, 
encontram voz naqueles que, eleitos pelos estados, não têm com
promisso algum com a gente de Brasília. 

Aspiração centenária que se tomou realidade, Brasília tem 
orgullio, sim. E porque não teria, se em pouêõ·rn.ais~ de 30 anos 
teve consolidada a sua vocação de centro das deCiSões nacionais, 
aproximando os brasileiros e trazendo para o interior o desenvolvi
mento? Para cá vieram brasileiros de todos os rinc.ões munidos de 
vontade e determinação de construir uma nação rumo ao terceiro 

m.ilênio. 
E é essa gente que não admite ser transformada em 'ttlrasi

leiros de segunda classe", sem voz para defender os seus interesses 
e sein o poder de fiscalizar o que é feito c-om o fruto de seu esforço 
e trabalho incansáveis. O mesmo esforço que empregou na luta 
pela autonomia política, uma conquista qUe hoje, na revisão cons
titucional, alguns querem denubar por oportunismo político-parti
dário, por desconhecimento ou, no mínimo, indelicadeza para com 
a população que os recebeu de braços abertos. Brasília não admite 
ser apenas palco ou platéia. Brasília é personagem importante e 
como tal quer participar das decisões nacionais. 

A autonomia política do Distrito Federal, esquecem alguns, 
veió pôr um paradeiro a abusos que se repetiam ao longo dos anos, 
quando presidentes da República escolhiam, entre amigos, a quem 
deviam faVores, o governador de Brãsília, Gente que muitas vezes 
sequer tinha posto os pés aqui e não tinha o menor conhecimento 
dos riossos problemas e das nossas aspirações. 

O controle era feito pela Comissão do Distrito Federal, no 
âmbito do Senado onde, eleitos pelos estados, sem nenhum_com
promisso com a população local, em suas horas de folga, os sena
dores faziam a gentileza de se ocupar de Brasília. Tudo isso, é 
claro, provocou uma reação, pois Brasília, para os que desconhe~ 
cem, não limita suas fronteiras à Esplanada dos Ministérios e Pra
ça dos Três Poderes. Somos aqui dois milhões de pessoas que 
tr(lhalham. estudam e investem no crescimento da terra que nos 
adotou e gerou seus próprios fillios. -

É preciso que e~ses dois milhões de habitantes sejam repre
sentados tanto no Congresso. como na Câmara Legislativa e conti
nuem lutando para que Brasília seja contemplada com os recursos 
de que necessita, em vez de fiCar passando o pires em busca de 
transferências voluntárias que não atendem ao seu crescimento. Se 
alguma coisa falta à consolidação efetiva de Brasília, é tão~somen~ 
te a criação de meios para a sua manutenção. 

Essa deveria ser a preocupação do Congresso: garantir ós 
recursos para Brasília mediante a criação do Fundo Especial do 
Distrito Federal. Com isso, o governo terá condições de trabalhar 
em benefício da população local e daqueles brasileiros que para cá 
correm em busca de hospitais, escolas ou simplesmente de. uma 
nova perspectiva de vida. 

Vivendo há 37 anos em Brasília, partícipe de tod.os os acon
tecimentos comunitários, inclusive do movimento pela autonomia 
política M cidade que me acolheu, não posso concordar com essa 
inttói::nisS:ão em nossa vida. Em politica não pode haver retrocesso, 
e Brasília não Vai ficar parada: a repreSentação do DistiiiO Federal 
no Congresso está atenta, vigilante aos trabalhos da revisão consti
tucional parã. defender nossas conquistas, os interesses da ge:n,te 
que trabalha e não precisa ser carregada. A União que cumpra com 
seus deveres e deixe Brasília cuidar dos seus próprios interesses. 

*Os6rio Adriano Filho é Deputado pelo PFLdo Distrito Feder:al 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2 

Votação, em turno único, do Re_querimento n° 72, 
de 1994, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos 
temtos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo DNER, uma viagem infeliz. publica
do no Jornal do Brasil, edição de 6 de fevereiro do,cor~ 
rente ano, da lav·ra da Ministra dos Transportes, 
Margarida Coimbra do Nascimento. 

Em vot;ção o requerimento. em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
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DNER, UMA VIAGEMINFEUZ 

Margarida Coimbra do Nascimento 

A volta "provisória" da sede do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER) de Brasilia para o Rio deJaueiro é 
a solução imediata e viável para fazer com que este órgão, impres
cindível à gestão do sistema rodoviáriO -naciorial~-Võlt() a funcionar 
efetivamentc. Representará, ainda, economia anual próxim(l a 
US$12 milhões_. Essa medida visa a corrigir inais uma das conse
qüências descalabro administrativo promovido pelo governo ante
rior, com o aparente propósito de desmantelar a administração pú
blica. 

É uma solução de racionalidade administrativa e econômi
ca, sem qualquer conotação política e que não pretendC, de fonna 
alguma, promover o esvaziamento de Brasília como capital fede
ral, sonho maior de Juscelino Kubitschck. O DNER, executor do 
segundo maior sonho de JK, a Bclém~Brasília, teve_ decretada sua 
mudança para o Distrito Federal em abril de 1990, _meQiante _com~ 
promisso do govCrp.o federal de garantir m()radia. escOla para os 
filhos, cobertura de despesas c grati fic_aç-ões Cxtrass a _s.cvs fundo~ 
nários. Em s_egujda, no entant?, o me.sm_o sçv~t:IP pr()ibi~_ a <?ferta 
de imóveis fulicionais para o" j:Xissoal que deveria ser traJ)sférido, 
além de retírar outros incentivos à ni.udançá. · · ··-- · ··· 

Com salários íiisulidénteS para() aiUgUef no -fiais_ carO mer
cado imobiliáriO do País, um grande número de_ funcionários do 
DNER se rebelou contra a trrulsferência e,_atr8:vés ~,e sua repre~n:
tação sindical, impetrou mandadO de segurança junto à 7a·vara dã 
Justiça Federal no Rio de Janeiro, obtendo Senicnça confiimada 
em -instância Superior, 'apCsai- ·de· rêcui-Sõ' ~o bNBR, garalltindo a 
permanência no RiO de Janeiro, com todos os djrciiõs asscgt}rª"dos~ 
dequantosassimodcscjassem. . . ~ =-- _ --= 

Como produto fmal dessa insCnsillez rCstOu· qÜe-Só·a ''Cabe-· 
ça" do DNER transfe:du-se Para Bfasília, tü:àn_d9 O 't_orpo1' iécnico 
no Rio~ Apenas 119 funcionários optaram, esporitàneáinente, pCla 
mudança. Destes, 23;_C-oiii suas farúílias, estão abrig~dos de· fo-rma 
precária numa garagem do DNER, com siDtitáriõs comWls _e_cozi
nha a céu aberto. Para suprir a necessidade d_e mão-de-Obra qÕ.e 
atendesse às necesidadcs de sua diretoria, o DNER passou a con
tratar pessoal por intermédio de empresas prestadoras de serviços, 
com custos elevadíssimos. 

A contratação de pessoal através _dessas empresas foi de
nunciada à Secretaria de Administrição Federal (SAF), em junho 
do ano passado, pelo Sindicato dos Servidores Públicos Pcdef_ais 
(Sindísep) como "absolutamentC desnecessária, já que o DNER 
dispõe de sua própria mão-de-obra, no Rio de Janeiro". Em sua 
corresfXindência, o .SindiCaú) ainda crifíCâ. a eventual realização de 
concurso ·sem antes redefinir o aproveitamento do pessOal ••cm 
semi-ociosidade" no Rio de Janeiro. 

O mesmo Sindícato reiterou a denúncia, desta vez ao Tribu
nal de Contas da União, en'l outuhro de 1993, gerando decisão do 
TCU para que fossem sustadas as contratações de mão-de-obra de 
terceiros. Assim, o DNER, já combalido j)cla ausência de parte de 
seus principais técnicos que ficaram no Rio, chegou ·ao Início de 
1994 a atingir elevado expoente de carência técnka!administrati
va, ·setn pessoal para desenvolvimento de Sl'1.S ati v idadeS básicas 
cm Brasília, embora dispondo de pessoal habilitado, m:~.s no Rio 
de Janeíro e protegido por uma liminar que impede o governo fe
deral de promover a transferência forçada para a-c-apital federal. 

Era esse o impasse a resolver. Não haveria como justificar 
perante o já sacrificado _contribuinte brasileiro a_ realizaç_ão de um 
concurso público para contratação de pcssoal._quando ele já _paga 
funcionários em disponibilidade e ociosidade no Rio de Janeiro. 

Se:Odo as funções do DNER imprescindíveis, c não havendo 
condições para que o órgão funcionasse efetívamente em.Brasília, 
sugeri ao presidente da República, depois de pareceres técnicos e 
juriQicos do próprio DNER e do tvlinistério dos Triinsportes, que 
se efetivasse â transferência provisória do DNER para sua antiga 
sede. 

É a solução não só mais econômica como a úrlica que nos 
parece viável dentro das condições atuais, levando-se em conta, 
ademais, que não há recursos Cltçamentários para outras altematiR 
vas._ Resolve, ainda, o problema humano de dezenas de flmcioná
-rios acampados de forma indigna, distantes de suas famílias, sob a 
ameaça de desagregação de lares, como já se constafOU em alguns 
casos. 

No total, estão lotados na sede do DNER em Brasília 380 
funcionários. Destes, apenas 119 vieram do Rio de Janeiro, en
quanto os demais foram absorvidos de outros órgãos, como o ex
tirito Instituto Brasileiro do Café. Do grupo transferido do Rip para 
Brasília, alguns já se aposentaram, outros conseguiram se adaptar 
às novas condições e não pretendem deixar a capital federal. Se
gundo levantamento preliminar, apenas cerca de 50 a 60 preten
dem voltar de fato ao Rio de Janeiro. --:- ---

De forma humana e admínistra~ivamente eficaz, esse_ pro
blema ~rã reso~y~do com a volta para trabalhar no Rio daqueles 
que assim o desejarem. Os que optarem por ficar em Brasília serão 
aproveitados na representação local do DNER ou distribuídos para 
outr~ órgãos, j4 que_ é grap._@~ a deficiência de mão-de-obra em 
váriõs segmentos do serviço público. 

Alardeou-se, também, que o custo desta transferência seria 
elevadíssimo, chegando a mais .de US$8 milhões. É falso. Grande 
parte do transporte será feita corri meios próprios do DNER e, 
diante da gravidade do problema, é relativamente pequeno o gasto 
de remoção de 50_ ou 60 funcionários, nem todos c-om famílias, 
para o Rio de Janeiro. Entre remover800 ~o Rio _para Brasília, ou 
60 _em sentido inverso, a aritmética indícã _a- jOfução mais econô
mk;a. E, desta forma. o governo deixará de gastar US$2,14 milhõ
es_ ao mês com a "terceirização" de sua mão-de-obra, como vinha 
ocorrendo. 

Serão poucas, também, as despesas com instalações, pois o 
órgão já dispõe de sede própria, guc retomará, enquanto os atuais 
ocupantes, funcionários lotados no 7° Distrito Rodoviário do Rio 
de Janeiro, retornarão às suas instalações originaiS, cm Parada cte 
Lucas. O prédio construido em Brasília para ser a sede do DNER, 
por sua vez, já vem sendo ocupado por outros órgãos dq MinistéR 
rio dos Transportes, inclo:sive suas secretarias técnicas. E um pré
-dio supcrdimensionado para atender a um mod_elo çle 
administração superado, que assim passa a icr ocupação mais pro
dutiva. 

Tentar ver nesta mudança motivações políticas, falsas inten
ções de promover a volta da capital federal para o Rio de Janeiro, 
conluio e favorecimento a empreiteiras ou formas de fugir à fisca
lização .fio Congresso Nacional é excesso de imaginação e uma 
ofensa à dignidade e à capacidade de trabalho dos funcionários do 
DNER._Qu~ pior, a defesa de empresas locadoras de mão-de-obra. 

A transferência "provisória" do DNER servirá, ainda para 
sua reestruturação e revitalização. Se isso não for feito, o DNER, 
somente por força da aposentadoria de sua força de trabalho, acaba 
em pouco mais de cinco anos. O novo DNER deverá estar adequa
do ao Sistema Nacional de Viação, cujo projet_9 será em brcY:~ en
caminhado ao Congresso Nacional. Com a redução de 50% da ma
lha viária federal e,descentralização da manutenção para estados e 
municípios, o DN'"PR terá um nov:o perfil, mais enxuto e muito 
mais es~ciaiizado. 
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caminhado ao Congresso Nacional. Com a redução de 50% da ma
lha viária federal e descentralização da manutenção para estados e 
mnnicípios, o DNER terá um novo perfil, mais enxuto __ e muito 
mais especializado. 

Estou convicta de que, com essa decisão, estamos servindo 
à sociedade brasileira, o que é nossa função primordial, e não a in
teresses políticos ou económicos localizados. 

*Ministra dos Transportes 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a 
roatéria da pauta. Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
n° 426, de 1994, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 239/93. -

Em votação o requeriniento. 
Os Srs. _S_enadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a qUe se refere figúraiá 

na Ordem do Dia __ da segunda sessão ordinári,a subseqüente, nos 
. termos do art. 345, inciso II, do Regimento ln temo. 

, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, ago-
ra, ã apreciação do Requerimento n° 427, de 1994, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo n° 43, de. 
1994. - . . . 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -permanecer sen~ 

íados. (Pausa.) · 
Aprovado._ 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18h42min, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-- -- -l-

Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.074, de 
1993, do Senador Bello Parga, solicitando, nos ttmnos regimen
tais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos discursos pronuncia
dos pelo Acadêmico Josué Montello e do J omalista Roberto 
Marinho, por ocasião da posse deste último na Academia Brasilei
ra de Letras, publicados no jornal O Globo, edição de 20 de outu
brode 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h41 min.) 

Ata da 57a Sessão, em 8 de junho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-. 
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 42 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES; 

Affonso _Camargo; Albano Franco; Alexandre Costa; Alfre
do Campos; Almir Gabriel; Antonio Mariz; Aureo Mello; Carlos 
De 'Carli; Carlos Patrocínio; Chagas Rodrigues; Cid Sabóia de 
Carvalho; Darcy Ribeiro; Dario Pereira; Dirceu Carneiro; Divaldo 
Suruagy; Eduardo Suplicy; Elcio Álvares; Ep_ítáCiO Cafeteira;.ES-, 
petidião Amfu; Francisco Rollemberg; Gerson Camata; Guilher
me Palmeira; Henrique Almeida;Hugo Napoleão; Humberto 
Lucena; Hydekel Freitas; Iram Saraiva; Ita~a# CóS~ J4riiof, _Jar~ 
bas Passarinho; João CaJmon; João França; João Rocha; Jonas Pi
nheiro; Jônice Tristão; Josaphat Marinho; José Eduardo; José 
Richa; Júnia Marise; Jutahy Magalhães; JuvêriCio DiaS; LavoiSier 
Maia; Levy Dias; Louremberg Nunes Roch;,t~ __ Lourival B3.ptista; 
Lucídio Portella; Magno Bacelar; Márcio Lacerda; Marco Maciel; 
Mário Covas; Marluce Pinto; Maurício Corrêa:; Mauro Benevides; 
Meira Fillio; Moisés Abrão; Nelson Cameifó'; Nelson Wedek.in; 
Ney Maranhão; Onofre Qufu~; Pedro Simon; Rachid Saldanha 
Derzi; Raimundo Lira; Regirialdo Duarte; Roiil,lldo AragãO; Ronan 
Tito; Ruy Bacelar, V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu~s)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 65 Srs. Seri~ores. HavendO nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será I}~~ pelo Sr. 1° Secre

tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 428, DE 1994 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi-

mento Interno, para o Projeto -de Decreto Legislativo n° 38, de 
1994 (n° 429194, na Câmara qos peputados), que disciplina os atos 
praticados na vigência das Medidas Provisórias noS 381, de 6 de 
dezembro de 1993, 408, de 6 de janeiro de 1994, 425. de 4 de fe
vereiro de 1994e 446,-da 9 de março de 1994. 

-Sala dã.s SesSões, 8 de junho de 1994.- Pedro Simon- Jo
na.!rPinheiro- Marco Macicl- Mário. CoVas- Mauro Benevi. 
des. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

Passa-se à 

Item 1: 

Votação, em turno úniCO, do Requerimento n° 
1.074, de 1993, do Senador Bello Parga, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos: Anais do Scnaôo, 
dos discursos pronunciados Pelo -Acadêmico Josué Mon~ 
tello e do Jornalista Roberto Marinho, por ocasião ,da 
posse _deste úkimo na Academia Brasileira de Letras, pu
blicados no jornal O Globo, edição de 20 de outubro de 
1993. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram pennane_cer_ s_en-

tados. (Pausa.) ···· -
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRI
ÇÃO ÉSOUCfTADA: 
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'NADA MAIS FAZEIS DO QUE CONTINUAR A LIÇAO PATERNA, AMPLIANDO-A, MAGNIFICANDO-A .. : 

O cfescurso de Josot Montetlo: 
''Se eu preci:!laSM de 1.;ma ex-pi;.. 
cação para a vossa presença nes
ta ACidemia. iria busc•-la, com 
a ajuda d• Machado de Assis. num 
alto poeta ingl6s, Wordsworth, em 
quem nosso patrono recolheu o r• 
paro de que a criança • o paj da 
homem. 

Bem s.tbemoa que, na origem 
~ toda 'I'Oe&Çio. hi um exempo. 
No vosso caso. esse exempto v6t 
o encontrastes, senhOr Roberto 
Marinho. na vossa própria cua, 
no melhor dos Pfiladigmu: a v;. 
da e a obra de lrineu Marinho. 

A vida de YOSIO pai, meu ilus
tre confrade. explica admiravel
mente a vida do !ilho empreen
dedor e glorioso, nas virias fita. 
pas de YOSSO destino. Nlo preci-
sastes sondar os atroa para sa
ber o itinerãtio do voua estrela. 
O sangue que vos corre nu velu, 
com a liçlo palema. com a con
fiança materna. bem cedo vos 
mostrou o caminho a ~ir • a 
que soubestes corresponder com o 
vosso Q#>· . • a vossa tenacidade. 

Trab.tl: 10 na Gazeta de No-
ticias" . Marinho. um dia, dis-
corda cJ. . '1Cio do jornal, • resof.. 
ve despeo:1r-se. Vtrios colegas _o 
acompanham. Estes. desempreoa
dos. tratam de saber em que jor· 
nais iriam trabalhar. Quando lrineu 
reage, redobrando a confiança em 
si mesmo: 

- Nada de trabalhar nos jor
nais alheios. Vamos fundar nos
so próprio jornal. 

Com que recursos? E • enllo 
que 11'ineu junta aos seus troca
dos os trocados dos ccmpanhe4· 
ros. e funda um jOrnal vftperti· 
no. com caracteristieas próprias. 
essencialmente noticioso. e a 11 
de julho de 1911 eis Que se ouve 
na cidade, na voz dos Pt'Qtlenos 
jornaleiros, o primeiro pregio de 
A Noite. 

Esse pregio se repetiria por 
muitos anos. na voz dos mesmos 
meninos de rua, aqueles meninos. 
i* entto nossos aliados. e que 
sempre esperam por nós (,..). 

Permiti-me. Senhor Roberto Ma
rinho, que aqui recorde, para evl· 
deneiar em vossa personalidade 
uma outra linha CS. coneordlncia 
com o mocseao paterno. a ~hida 
que lrlneu Marinho proporcionou, 
em A Noite". ao. nouo. escrito
res ( •.. ) 

Assim. meu earo eontrldtl, M* 

da ma1s faze•s do que continuar 
a hcio paterna. amphandcHI, rnao-

'Foi para construir 
que realmente 

nas:;PSfR.s' 
ntltcando-a, dando-lhe o relevo me
reetdo 

Sena\ de que as letras. sob a 
vossa vtglllncta. e com o mesmo 
cu•dado, d1spõem de um esoaço 
prOono. numa hora em que l'lt 
Quem pretenda suplanti·las. sem 
levar em conla Que a verdadtura 
literatura t a consct6ncta oo po
vo e){pressa na palavra como obra 
de .arte. e ljust.ada a cultura n.ac•o
nal 

Estave a reoass•r vossa b•ogr .a
fia. para !niZA--Ia ao nosso aplauso. 
nas luzes deste s.al.lo. e pono di· 
zer-vos aQUJ. aneando um oouco 1 
voz. que toda a ~ossa vtda é um 
prolongado ttroc1n1~ de altos sorvt· 

cos prl!'stados ao Bras11 Napoleio 
ahrmava, enfal!cainente. que Pfl'" 
tenc•a a meJI'Ior raca doS Césaies 
- aquela que constrO• E 101 para 
constru1r QUe realmente nascestes. 
Tendes a vocacto dos empreendi
mentos perdurave•s e com o !asei· 
'nto d.a perletçào 

Contou-nos Humberto de- Cam· 
pos Que lrtneu Mannho. depcus de 
ter p.assac:lo a outr.as m.ttos. em ple
no last•~•o. como um de nossos 
grandes JOrnaiS. a direçio • o con
trole de A Notte ·, deu a SI mesmo 
as merectdas fertas. numa longa 
vtagem a Eurot::la De volta, Com dt· 
re•to e recursos oara uma v1d1 ... 
rena. IJustada ao lazer de quem i~ 
traoalhara demats. subitamente de
ccdlu tundar outro jornal. E um 
belo dltt, pree1umente a 29 de 
julho dt 1925, outros menino. de 
rua. na pele de outros pequeno. 
Jornalttros, apregoaram O GLOBO 
nas esqutna. nos D.llaustr• doS 
bondts, no centro da c•dade. nas 
tranqu•IIS ruas dos b.atrros. no 
aconcheoo dos suburb•os. nos pon
tos da Ombus, nas estaç6es da 
Central dO Bras1l e da Leopoldina, 
para que o pais contasse. a par11r 
do Ato de Jane1ro. eom um jornal 
realmente moderno, &Justado .i ho
ra de transformacões profundas 
QUI! o p.liS VIVIa, I ) 

V1nte e um d1as depocs dos Ptl· 
me1ros pregões <le O GLOBO nas 
ruas da Cidade lnne-l! Marcnho 
morre s1.1bHamente E • en~o que 
a v1Úva do grande comandante 
cMma o !1lho Aobeno para que lhe 
assuma o lugar TltndeS vmte e um 
anos. meu caro confrade. mas sa
~>e•s que ~mda vos lana. para a 

resoonsabchdade nova e e){trema· 
mente 'tOmi)Jexa. a matundaOe ex
Deflente. Que sO o tempo propor
Clona Possu•s a vocaçlo. a apti· 
d.io não vos I alta. mas a compene
lraçio d.J responsabilidade vos de
tém o passo Nlo Que o des.aho vos 
ha1a 1nt1m1dad0. Nio. € que SOU· 
bestes ter. a1nda na juventude. a 
consc•6ncca de Que, para suceder 
a lnneu Mannho. t&rieiS de bah· 
zar com tfiunlos o vosso cam1· 
nho, para melhor corresponder ao 
leoado dlt suas v1t6r~as. 

--senhor Roberto MannhO· o lu
._., QUe aQui conquistastes e agora 
vosso. de pleno d1r111to. Sois uma 
das figuras representattvas doBra
Sil CC"nlemporineo. No\o vos limj.. 
tastes a realiur uma v•da teeun· 
da de que tambtm .agora nos orgu
lhamos. Com o vosso ar tranqu,ro e 
descansado. SOIS uma torça da na
ture:.a E nio vos limitastes a v1ver 
vesso desttno. Asstm sereno. as
Sim passado a limpo, assegurastes 
o trabo1.Jho e a VIda dtgna a lr11s
Jas. a e-scritores.. a JOrnalistas, a 
grtlicos. a admtnistradorn, • pu
biiCitanos, a executivos, a rev•so
res. a locutores, a cmeastas. a téc· 
mcos em •nformãt•ca, a engenhe•· 
ros.- a med•cos. a ac;lvoçados. a to
do um vasto elenco de comp.anhel· 
ros. a que assegurastes o traball'lo, 
o nome e a giOtt~. nas 1n1cJativu 
Que emanaram de vossa vontade. 

De agora ""'diante. mesmo -. 
DOis que nos. lransterirrnot CN~r• a 
memOr•a e a guarda de nossos su· 
cessares • .a Academ1e repet1rt 11'0$• 
so nome e vossas gt6rras. awm 
como I'IOJII!t repete, na palavra v•va 
de cada um de n6s. as gl6t~as e o 
nome daQueles Que nos antecede
ram I I -

Pertence-vos agora, nesta Aca .. 
demta. a cade~ra que Ol(ve•ra Li· 
ma fundou sob a 1nvocaçio da 
gt6fla de Varnhagen, como seu PI· 
trono H1stor1ador. JO'RAI•st.a e dr
plomo1.t.l, o mestre pernambueai"IO 
Que G1lberto esptend•d.amtmla deli
nlu como um Dom Ou•xote gordo, 
soube ser QUIXOtesco como diplo
mata. como jornalista a como his
tonador O 1ornal 101 para ele o es
paço preferidO para os seus com
bates com os i'no•nhos de vento. 
Al~rto de Fana. que !h• sue• 

deu, 101 tambem rornahshl; No JOf· 
nal. depots no livro. por hm nesta 
Academia, soube lev•r a bom ter· 
mo a campanha btn&m•rcla em 
defesa da mem6rta de Meua. 

VIeram depots dots historiado
res. Rocha Pombo e Rodolfo Gar
Cia. este uU1mo meu m~t.re. com
panheirO de Cao•strano de Abreu. 
exemplar escr1tor. quase escondi
do nas pnmorosas nelas de ~ de 
ptgma da obra de Vamhagen, e 

Que me abnu cam•nl'lo à dtreçlo da 
B•bhoteea Nac•onal 
Em ilegu•d&. Elmano C.Jrdtm. d._ 

retor do Jornal do Comercio'', 
grand• companhetro Alem de /Ot· 
nahsta- hJstonador Por f1m. o 01· 
to. Jornat•sta. contista. romanc1st~. 
e de quem acabats de lazer o lou
vor, com as saudades oo amtgo • o 
reconl'lec•mento de seus altos m• 
r1t01 ( ) 

Numa bela p.t9ma de lembran
ças. oubl•cada prec1sameme em O 
GLOBO. de t• de outubro de 1960. 
meu Querodo conterr4!neo V~r•ato 
Correa+ companhcwo de ltlneu Ma· 

r1nho na red•ç1o da GuetÍ d• 
Nollc1as" contou Que o dcretor dO 
JOrnal. Manuel Rocha - o RÕCI'II· 
ntla:. como era ent!o conl'lecu:SO -
decidiu fazer uma expert6nC1a, 
qúando Lu•s dl!t G.lsrro deu:oli de 
ser ah o secretano. e_n~Ao_, _C...a/4 
rfliflite. o d~retor e:utcut1vo Em. .....az 
de pór t frente do 10rna1 Mia OU 
aQuelct reoator. dectdlu CQnt1.ir a 
responsablltd.ade a cada um deles. 
entre os m.a1s graduados. par.a. ver 
quem estan.a realmente t a/tur.f dei 
usumtr o comat'ldo 

Coubé a Pa~.~lo S.arreto [Joo\é do 
Rio) a pnmetta semana A o~Perto 
de seu 1menso talento. soube, 5ef' 
vulgar. sem qualqu•r brilho 

Oferec1do o posto a V•n.ato .. ,s.. 
te o recusou. 

E Paulo. anS1oso para detxar a 
roda do leme 

-Tenho um plano. que le DQu
Qir.t. Se l'loovHse uma ehuç!o !la· 
ra escolher o secret.ino. em quem 
vaiar]as? 

E V1nato. com r.ap•dez 
--No lrmeu Mar1nho1 

Cot'lsi.lllados· os dema1s red~o-
res, a resposta to1 unlncme· ltl· 
neu Mannno Não havc.a oulro com 
a sua qualldilde • a sua coml)tt•n-
cia. E i nocte. Qu.ando o dtretor 
chegou ã redacAo. ~auJo Barreto 
lhe deu a notiCia de que. por escc> 
llia Qeral. o secr~t•r~o dever~a ser 
tnneu Matlnl'lo Tinna tOdOS os 1111· 
butos para comandar a Gazeta oe 
NotiCiaS' 

E o LuiZ Flocna sar•sfe•ro 
- € entio pelo Que ve1o uma 

aclamaçjo Paraber1s a voc•s 
Pela votaçlo Qt.e alcançastes 

Senhor Roberto ""*lnl'lo. entrastes 
tam.,.m aQui por aclam.aç.t.o 

Sede benv1ndc. a esta casa. meu 
caro confraQ,e 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriglies) - ESgotada a 
matéria da pauta. Passa-se, agora. à apreciaçãO âO Requerimento 
n° 428/94, de Urgência. lido no Expediente, para o Projeto de De
creto Legislativo n• 38, de 1994. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. Senadores que o·aprovam queiiam ,Peiinâ.nec"er sên-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. . _ _ 
Aprovado o requerimento, a matéria a- que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso ll, do Regimento lntemo. 

O SR. PRESID"ENTE-(Chagas Rodrigues)- A Mesa lem· 
bra aos Srs. Senadores_ que o Congresso Nacional está convocado 
para sessão a realizar-se amanhã, às !Oh. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a Seguin
te . - . 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44. DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. J7S •. VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto d_~ Decreto 
Legislativo n• 44, de 1993 (n" 250193 na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a permissdo da RADIO 

~~- 1\utftai'IM q~ fMII
OY lr'anlbof-.. M ct. IW ~ 
CICIIfl9 o neco de cn.;Ao 

.._.. Ofttoet'SU IIIOdal ..... ~ 
ca-w ,....., • ~ ou • CDfto 
...,.;Act . ...lop-M ....,., o ~ 
-~,.~orça~ 

vtl dlii ~-

e..~au,...._a 

- c-. ... cte ~ cneo. 
doraiiM ... ~•r~ 
............ ~do CU!Id.ldal 
c:o.al~ 

Mil para cilcunsc:rew.,._l• • ~ ...,...,....,.fll.l .. ~ 
do-e da c:omuntc:abi~IN!Ne com • 
.... ~- "'-" t.mpcu:o-
~._,. ... , •• com o~ -·-.. -....... ...... ~do~ 
- .. w-. dngW o pot'llo di!W
..... .....,. .. 'Obra ..... 
..... Guftwta ..... 

....... ~..,..._,.. .. 
.... -- !10'!1·"-- ,. ........ ;~illtl,.....,.__......., __ 
~ .... M;' .. por ..... ..................... ~ -Ae ...... Mf .. dlir ..... 
__ ,..,.. __ _ 

.... -. a .. .......-. 
~·-~- ..... ....... .-....,. ........ ---·-- ................ lllllplitaaâ 
,.. - tlldle ,..,._., • -,_ 
Clei .................. car.. 
~ .......... wtlb:i ..... . ,. ........... ,. .,.. 
.......... o .... -- '7'M'Ir. • ............ ~-·---......... ocr-.. .. -· ,_ ... _ o .. .,... 

....... ,.. •"*". ... ,.... flllftc::ildjr_......,..._,...., --.. ·---E•-~~--... 
IWe e. cofebor..- ,.,. t;ue .... . ....... ,.... .... -.,... 
~- ....... ~-~ ..-. ...... ~., ... ,.... 
........ pr~. 'te. -· --· ~~-. .. ow-. 
.... .. cn... - .,.,....,. pw. 
.._ ....,_, Ftca• loucas. ,_ 
...... ~to do .... ,. 
..... ~apii"-M 
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........... - ""*- dot ~ 
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INDEPENDENTE LTDA. para explorar seMliço de radiocfi.fosdo 
sonora em freqUência mt.Jdulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do SUl. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, erp_ subst_ituição à 
ComisSão de Educaçio: 

- t• pronunciameuto: Relator: Senador Amir Lando. 
favorável ao projeto; 

- 2• pronunciarnento: Relator: Senador Áureo Mello. 
peJa regularidade- dos ~tos e procedimentos concernentes à 

• proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VJII. do 
Regimento lnte~lto) 

____ Votação; em turno -único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253193, na Cãmaf:úios Deputados). 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada a R...f DIO 
CAP!NZAL LTDA. para explorar se,iço de radiodifusão sonora 
em onda médici- na Cidade de Capin:al. Estado de Santa 
Catarina, tendo _ 

Pareceres. proferidos em Plenário. em substituição à 
Comissão de EdUCaçlo. 

• __ I~ _p_~~nu_ll~iaga~nto: .Relator.- Senador Amtr Lando. 
favorável ao proj_eto; 

- 2"' pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 
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3 
·PROJETO DE DECRETO LE:GISLATIVO N•46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento lnterno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato _que renova a permissão outoi-iada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviç·o de radiodifusão 
sonora em freqUencia modulada na cidade de_ ~aras. Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, , em s_ubstituíçào a 
Comis-são de Educaçilo: 

- lo pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacht:co. 
favorável ao projeto; 

- r pronunciamento: ReJator: Senador Jonas Pinheiro. 
pela regularidade dos atos. e_ procedimenros cõncc-mentes à 
proposição .. 

.4. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~· ~8. DE 1993 

(Incluído em Oi"dem do Dia, nos termos do art. 375, VIII. do 
RegimentO Interno) 

Votaçã.o, em rumo únid).----dO Pt'Qj_eto de-- Decre~o 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264!93, na Câmara dos Deputados}, 
que aprova o ato que renova apermissao da RADIO JOR.VAL 
DO BRASIL LTDA .. para explorar Sirvi(;o __ de_ rc;i_dipdijúsão 
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. teildo 

Pareceres. proferidos em Plenário. RelatOr: Senador Áureo 
Meilo. em substituição à Comissão de Educaçlo: 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e 

procedimentos concernentes à proposição. 

. 5 . 
PROJETO DE DECREiO ~Ei:;ISLATIVO.N"49, DEI993 

(·Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, .:m turno untco, -do rr_Ojt!to de Decreto 
Legislativo n°-.f.9. de 1993 (n°'273.!93. na Câmara _dos Deputados). 
que aprova o aro ~que renova a ·permissãtrdiT.R..fDIO LITOR.-lL 
LTDA. para explor-ar ser\.'içd de radiodifuSão sânora em 
freqiiência modulada na Cidade_ de Osório. Esrado -do Rio 
. Grande_ do Sul. tendo 

Pareceres. proferidos em · Plendrio, 1!'{11 s-ubstituição :1 
Comissão de Educaçllo. 

- lo pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. 
ra .. orivel ao projeto: . 

- 2" pronunciainen-tó: Relator: SenadÔr ~ey \1aranhão. 
pela regularidade dos atas e procedimentos concemente_s à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVd N• 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do (t_rt. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votiição, em turno Unico, do PrOJetO (fi- -Diáéto 
Lcgislatí'>-o n-> 52. de-1"99'3 !n" 246.93, na Cârnàra dos-niÇIUta~os). 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
GRANDE LAGO- LTDA. para explorar serviço ·de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná. tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. - em 
substitu_ição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relaiõr: Senador Ney- Maranflão; 
- -2° pro-nunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atas e procedimentos 
concernentes à proposição. ____ _ 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI:VO N• 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 37S,VIIILdo 
Regimento lnter_no) . 

V atação, em turno único, do Projeto _ de_ Decreto 
Legislativo n° 55, de 1993 (nõ 267i93;-nã-CârTlarã-dO:S-DepUtados), 
qu~_aprova o.ato que retzova a c_oncessão outorgada à_ PAQC/ET.-4 
EJIPREEliiDJMENTOS LTDA.- j:úirã -explorar serviç_o de 
radiodifusãO 'sonora em. onda média na Cidcde de Floriano. 

-EstadodoPiàui,têndO · · --- · · --· · 

Parecer favorável, proferido em_Pienádo~ R~lator: Senador 
Ney Maranhão. em substituição à Comissão de _Educação. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlvON' 7, DE ]994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

- 'votáção, em turno- único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7. de 1994 {á0 308/9"3."n·a·Câmara dos D_eputados)_, 
que aprova o ato que renova a outorga deferida à R..fD/0 
cr..:rrr.:RA. DE TJ.\IBÓ L_TDA., para explorar serviço de 
r0.diodifusão sonOfd em Onda média na Cidãde- de Timbó. Estado 
de Santa Catarin'a, tendo · __ . _-
. ---· - P~eêer-favoráve( p(o~eridÜ em Plenário. Rehtor: St:nador 
Meira Filho. em substituição à Comissão de Educação.' 

-9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI\' O~· 9. OE 19'1~ 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, \'III, do 
Regimento ·lnterno) • 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301193. na Câmara dos Deputados}. 
que aprova o ato que renova a conceS"são outorgada à R..fD/0 E 
TV TAPAJÓS LTDA., para eXplorar serviço de radiodifusãO de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém. Estado do 
Pará, tendo ~- ~ --- - ----- •. -

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Se-nador 
Dirceu Carneiro, em substitui_ção à Comissão de Educação. 

to 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, OE )994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) -

Votação. em turno Unico. do Projeto de Decreto 
-Lt:gislati\o n,) IÓ. de! 1994 (n,) j97.:9l,-na·camara dos De-pu~ados). 
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que aprova o ato que outorga permissão à FL:\'DAÇ4.0 Pe. 
r...:RBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqü€ncia modu!a_da, co_m fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres faVoráveis, p[.Õferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educaçio. 

~ lo pronunciamento: Relator: Senador João França. 
favorável ao projeto; 

.• 2o pronunciamento: Relator: Senador M~lra-Filho, pela 
regulandade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

11 
PROJETO DE DECREtO~LEGISLATIVO N"ll, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375,-Vnr, d~ 
Regimento Interno) 

Votação, em turno -único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 11, de 1994 (n~ 265193~ riâ Caniali-dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a permissão -f:ifitOrfcida à S.A. 
RÁDIO t "ERDES_}fARES. para eXplorar serviço· de- ra_d_iodifusâo 
sonora emfreqiiência·modulada na Cidâde de Fortale'=a. i:stildo 
do Ceará. tendo ----- - - -

Parecer favorável, proferido em Plenário. ReiãtOi=: Senador 
Dirceu CarneirO, em substituição à Comissão dC Educação. 

12 
PROJETO DE DECRETO Ct<::ISLATIVO N" 12, DE 199~ 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. J75, VIII, dÕ 
Regimento Interno) 

Votação. em turno únic_o. dO- Projeto d~-~ DecretÕ 
Legislativo n" 12. de 1994 {n" 3!9193. n"a-Câmarados Deplltàdos). 
que aprova o ato que outorga· permissão 'â F[_'.\'D.~Ç.-lO 
CCLTLRAL CRCZEIRO DO SC:L p{ú·ê/ t!:req1~ar-. Sei-viço -Ue 
radiodifusão sonora, em fr.eqli~n,·t"a. mOdulada na·_ cidude de 
Sorocaba. Estado de São Púufo~ -iendo 

Pareceres tàvoráveis, proferidos em Plenário, Rdator: 
Senador Me ira Filho, em_substituíção à Coniissão de Educação: 

- lo pronunciamento: tàvoráv_el ao projeto: 
- 2" pronunciamento: pela regularidade do_s_ itOS- e 

procedimentos concernentes à proposiÇão. 

13 
PROJET(J DE DECRETO LEGISLATIVO N" IS, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIll. do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 199-f. (n° 252."93. na Câmara dos Deputados). 
que ap'rova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA LTDA. para e'Cplorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaina. Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer tbvorável. proferido em Plenário. Relator:_.Senador 
Carlos Patrocínio~ em substituição :i Comissão de Educação. 

I• 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE I!Í94 

(lnclufdo em Ordem do Dia. nos termos do art. 375, VIII. do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
--Legíslativo n° 19, de 1994 (n° 254/91. na Câmara dos Deputados), 

que aprova o ato que renova :.t concessão outorgada à TV 
TOCANTINS L TOA. para eXplotar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favorável. proferido-em P[enãiio, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituiça:0 à Comissão de Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turnO único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 24. de 1994 (n° 3~8/~3. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FL'.\'D,..fÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqUência modUlada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Jfinas Gerais. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: senador 
Lucídio Portela em substituição à Comissão de Educação. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Ld da Câmara n" 
J6,.de 1994 (n°'i,248/91, na Casa,_ ~C Origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços 
·notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob nQ. l32, de !994, da Comissâo de Constituição,. 

Justiça e Cidaditnia. favOrável ao Projeto com Emendas_ n"s I e 2 
~ CCJ, de redação .• que apresenta; 

- de Plenário. Relator: Senador Magno Bacelar. em 
sabstituição à Comíssão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela rejeição das emendas n°s 3 a 26. de Plenário. 

1 17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 89, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão~ em turno úriico, do Projeto de Lei da Cãmara 
n" 89, de 1994 (n~ 3.712/93, na Casa de origem), de iniciativa do _ 

_ Presidente da 'República, que transforma o Conselho 
- .{dministrativo de Defesa Econômica - CADE - em autarquia, 

dispõe sobre a prevenção e a repressdo às infrações contra a 
CJrdem económica e dá outras providências. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econãmicos) 
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18 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 

C.\MARA N' 62, DE 1990 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 (n' 3.516/89, 
na Casa de origem), que. define crime organi=ado e dispõe sobre 
meiO$ especiais de investigaçdo e prova nos inquéritos e 
processos que sobre ele versem, tendo 

Pareceres 
- sob n<~ 432. de 1994, da Comissão Diretora. oferecendo 

a redaçfo do vencido; e · 

• de Plr.-nário, em ,. substituição à Comissão -de 
Constituiçlo, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), Relator: 
Senador Amir Lando, favorável as emendas n°s I e 3. na forma de 
subemendas que apresenta; pela rejeiçâo da n° 2; e apresentando, 
ainda. as emendas n°s 4 e S. 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 12, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
12. de 1994 (n° 3.174192, na-Casa de origem); queãerermina que 
o modelo de fardamento escolar adorado nas escolas públtcas e 
privadas ni!o p_ossa ser .alterado antes de transcorridos c:nco 
, a,nos. tendo 

Parecer favorável sob n° 128, de- i 994~ d3.-ComiSSXO- -- ~ 
~ de Ed-uCaçlo. , ' ' - ' : 

.. 20 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

Votaçlo, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
21. de 1991 -Complementar. de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § J• do art. 192 da Constituição 
F~deral. qu~ dispÕd sobre a cobrança r:k ju1'r;s 1'eais máximos. e 
dá outras providencias. tendo 

Pare<:er favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Sey MaranhiO, em substiruiçao t Comissao de Assunto• 
Econ&mic:ot. 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂII-.IARA N' 88, DE 1994 

Discussão. em turno único. do Proje~o de Lei da Câmara 
n' 88, de 1994 (n• 2.398/92, na Casa: de origem). que dispõe sobn 
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, 
tendo 

Parecer, profetido em Plenário,. Relator: Senador Iram 
Saraiva. faVorável, como emendas de redaçlo que apresenta. de 
n°S I a 8, em substituição à Comissão de Constituiçlo, Justiça e 
Cidadania. · 

(Dependendo da votação de requerimento de adiamento de 
dlscussii>) 

Titulares Suplentes 

PMDB 
(vago) Alfredo Campos 
Wilson Martins AmirLando 
Cid Sabóia de Carvalho · · - · Mansueto de Lavor 

PFL 
Josaphat Marinho Hydekel Freitas 
Guilherme Palmeira · Carlos Patrocínio 

PPR 
Esperidião Amin Lucídio Portella 
Gerson Camata Moisés Abrão 

PSDB 
Maurício Corrêa Chagas Rodrigues 

PTB 
Louremberg Nunes Rocha· Levy Dias 

PDT 
Magno Bacelar Lavoisier Maia 

PRN 
Rachid Saldanha Derzi Júnia Marise 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Estã encerra
da a sessio. 

(Levanta-se a sessão às 18h45min.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 58' SESSÃO, EM~9~DE JUNHO DE 1994 são Especial destinada a instruir o processo de perda de mandato 
1.1- ABER1URA de Senador poder designar servidor do Senado Federal, bacharel 
1.2-EXPEDIENIE em Direito, para atuar junto ã. Comissão Especial, em defesa do 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República Senador representado, na qualidade de advogado dativo ou sim-
- N° 223, de 1994 (n° 431/94, na origem), de 8- do corrente, plesmente para fazer a sustentação oral, seja no julgamento da Co-

comunicando que se ausentará do País nos dias 14 _e 15 do coxren- mi_s_são Es~cial, seja no PlenáriO do Senado Federal". 
te para participar, em Cartagena das Índias, Repdblica da Colôm- -Relatório da Comissão Temporária, criada nos termos do 
bia., da N Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de artigo 33 do Re~ento Interno do Senado Federal, em reunião se-
Governo, a convite dO Presidente César Gaviria Trujiilo. creta realizaQa em 8 de junho de 1994, decidindo em escrutínio se-

- N" 224, de 1994 (n' 433/94, na origem), de 8 ciO corrente, creto propor ao Plenário o Projeto de Resolução n° 53, de 1994, 
comunicando que se ausentará do país nos dias 17 a 19 do corren- que "declara a perda do mandato do Senador Ronaldo Aragão". 
te, para encontrar-se com o Presidente da República do Equador, _ 1.2.~- ComunicaÇões da Presidência 
Doutor Sixto Durán-Ballén, na cidade de Quito. - -- -Abertura de prazo para oferecimento de emendas ao Pro-

1.2.2 -Ofícios do I" Secretãrlo da Cãmara doS Deputados jeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1994 (n' 407124, na Cãmara 
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo dos dos Depntac!os),~ lido '"lteriormente. 

segnintes projetos: ~ · ·• _ . · -. ,., R,eç~imento. da Mensagem n° 221, de 1994 (n° 437/94, na 
~ Projeto de Lei da Câmara n° 90, de 1994 {ff' !.37719.1 ,-~na . origem), de 8 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República 

Casa de origem), que cria o Sistema Educacional Desportivo Bra- infonna qiiê atenden solicitação do Secretário-Geral das NaçõOs Uni
sileiro, integrado ao Sistema Brasileiro de Desporto. das, enviando 10 membros das Polícias_Militares cedidos pelos Go-

- Projeto de Lei da Câmara n° 91, de.1994 (n° 3.343192, na vemos Estadnais do Paraná e Pernambuco, para atuarna Croácia, no 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que au- cootexto dos esforços de pacificação que estão sendo realizados pela 
toriza o Poder Execntivo a redistn'buir os cargos criados pela Lei Força de Proteção das Nações Unidas na antiga Iugoslávia. 
n° 8.433, de 16 de junho de 1992 ~ -Recebimento da Mensagem n° 222, de 1994 (n° 439194, 

-Projeto de Lei da Cãmara n° 92, de 1994 (n° 4.4.80124;na na origem), de 8 do corrente, pela qual o Senhor Presidente daRe
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dis- pública solicita que seja al!lorizado-ó Governo do Estado do Espf
põe sobre a remuneração dos cargos em comissão, defme critérios rito Sãnfo a contratar operação de crédito externo, com garantia da 
de incoxporação de vantagens de que trata a Lei n° 8.112, de 11 de União, no valor equivalente a até US$ 154,000,000.00 (cento e 
dezembro de 1990, no âmbito do Poder Executivo, e dá outras pro-
vidências. cinqüenta e quatro mibões de dólares norte-americanos), junto ao 

-Projeto de Decreto Legislativo no 44, de 1994 (no 407/94, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção so- BIRD __ (Banco Mundial), destinada ao fmanciamento parei~_ do 
bre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Programa de Despoluiç.ão dos Ecossistemas Lit.çn"ârle~ dO -Es~do 
Mulher, assinado pela República Federativa do Brasil, em Nova (PRODESPOL). · 
Iorque, em 31 de março de 1981, bem como revoga o Decreto Le:- 1._2.5_- Requerimento 
gislativon° 93, de 1983. - N" 429, de 1994, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, so-

1.23- Pareceres licitàndo a retii:ada do Projeto de Lei do Senado n' 305; de 1991, de 
Referentes às seguintes matérias: -sua autoria, que ''regula parte do parágrafo 4° do art. 199 da Coosti-
- Consulta do Excelentíssimo S_enhor Presidente do Senado tuição Federal, sobre a retirada de tecidos, órgãos ou partes do cor-

Federal acerca "de o Presidente do Senado Federal ou de a Comis- po humano destinados a transplantes, e dá outras providências". 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃl;S 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 

L2.6 - Leitura de projeto _ . 
- Projeto de Lei do Senado n° 37, de 1994, de autoria do 

Senador Darcy Ribeiro, que altera a Lei n° 8.489, de 18-de novem
bro de 1992, que "dispõe sobre retirada e _tr®splante de tecidos, 
órgãos e partes do corpo humano, com fins teci.pêuticos e científi
cos e dá outras providências". 

1.2. 7- Discursos do Expediente __ 
SENADOR MARCO MAC!EL - Comentários acerca da 

Convenção Nacional do Partido da Frente Liberal- PFL, realizada 
no-últ.úi:lo-âíá 18 dê maio, que conílimõu--os cârididatOs Fernando 
Henrique Cardoso e Guilherme Palmeira, para as eleições de 3 de 
outubro próximo, aos -cargos de Presidente e Vice-Presidente da 
República. Histórico da formação do partido e_ seu ptógta~a de 
governo. 

SENADOR MAURO BENEV!DES - Trauscurso, hoje, do 
6SO ariiversári.O do Oube Náutico Atlético Cearense. 

SENADOR CID SABÓ!A DE CARVALHO- Consideraçõ
es sobre nova legislação el~itoral com instituição ae um "Código 
do Stifrãgio". 

1.2.8- Ofícios 
- N° 199 e 200/94, da VicC:Liderança dO -PSDB nO Senado 

Federal, de substituição de membros, em Comissões Mistas. 
1.2.9- Requerimento 
- N" 430, de 1994, de autoria da Senadora Marluce_ Pinto, 

solicitaiido que SeJãln con:siderados, c01po licença autorizada. os 
dias 2, 6, 9; 13, 16, 23, 26, 21:30 e3lde maio, c 3, 6 e 7 de junho 
do corrente ano. AprovacJ~· _ 

L3 - ORDEM !50 DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 89, de 1994 (n' 3.712/93, na 

CaSa de origem), que transforma_o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE..- em autarquia, dispõe sobre a pre~ 
venção e a repressão às itúrações contra a ordem econômica e dá 
outras providências. Aprovado o projeto, ficando prejudicado o 
substitutivo e rejeitadas as emendas, ap6s pareceres de plenário, 
tendo usado da palavra os Srs. Mauricio Corrêa. João Rocha, Cid 
Sabóia de Carvalho, Josaphat Marinho, Eduardo Suplícy, Mauro 
Beilevides, Epitácio C3.féteira, Marco Maciel, Meira J:ilho, Jonas 
Pinheiro, José Fogaça, Aureo MeJlo e Magno Bacelar. A sanção. 

Projeto de Lei da_Cârnara n' 88, de 1994 (n' 2.938/92, na 
Casa de origem)! quC--dis.Põe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do .Brasil. Aprovado o projeto com- 8 
emendas de redação, após usarem da palavra os Srs.-Mauricio 
Corrêa e Eduardo Suplicy,_ tendo feito âOCTãf_ãÇãõ de votO os Srs. 
Josaphat Marinho e Eduardo Suplicy._ À ComissãO Diret6ra para 
redação fmaL 

Redação fmal do Projeto de Lei da Câmara _n° ~8194:. A pro~ 
vada nos temos do Requerimento n° 438194.- À ~ção. _- _ 

Projeto de Lei da Câmara n" 16, de 1994 (n' 2.246/91, na 

. Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSIO COUTiNHo MÃJ5ROOA 
Diretor Adjunto 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Casa de origem), que regulamenta o art. 236 da ConstituiÇãO Fede~ 
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Votação so~ 
brestada por falta de quorum para votação do Requerimento n° 
440/94,. tendo usado_ da palavra os Srs. Eduardo Suplicy, Magno 
Bacelar, Marco Maciel e Cid Sabóia de Carvalho. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250/93, na 
Câmara dos :Q~putados), que aprova o ato que renova a permissãO 
clã RÁDIO INDEPENDENTE LIDA. para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Lajeado, 
Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quo~ 
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, ria 
Câ:i:nara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outOrgada à RÁDIO CAPINZAL L TDA. para explorar serviço de 
raçliQdifusã9 soi::tora em onda média na Cídade de Capinzal, Estado 
de Santa Gúarina. Votação -adiada por falta de quorum. 

Projeto d~ Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova O ato que renovaª- permissão 
outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE LTDA. para explorar ser
viço de radiOO.ifusão sonora em freqüência ln.OO.ulada na CfdadC de 
Araras, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quo~ 
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n'. 48, de 1993, (n' 264'93, 
na C~a dos Deputados), que aprova o ato que renova a pennis~ 
são da RADIO JORNAL DO BRASIL L IDA. para explorar servi
ço de radiOO.ifusão soo.ora _em freqüência_-riúxiuladi na claade do 
Rio de Janeiro, Estado do RiCiâe Janeiro. Votação adiada por fal~ 
ta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da RÁDIO LITORAL LIDA. para explorar serviço ·de_ radiodifu
são soo. ora em freqüência mOO.ulada D.a Cidade de OsóriO~-EstadO 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 52, de 1993 (n° 246/93, na 
Câmara dos D~putados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO GRANDE LAGO LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa H e~ 
lena. Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legis1ativon° 55, de 1993 (n° 267/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS LIDA. para ex
plorar serviço de radiodifuSão Sonora etn on-da média na Ciâ?dC c~e· 
Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na 
Câmara dos peputados), que aprova o at~ que renova a outorga 
deferida á RADIO CULTURA DE TIMBO LIDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonOi-a em onda média na Cidade de Tim-
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bó, Estado de Santa Cat.rina. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Decreto Legislativon°9, de 1994.(n° 301/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renoVa a concessãc
outorgade à RÁDIO E. TV TAPAIÓS LIDA. para explorar servi
ço de radiOOifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Santarém, Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo D0 1 O, de 1994 (n° 297/93, na _ 
Câmara dos Deputados), que aprova O ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO Pe. URBANO THffiSEN para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqUência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo D0 11, de 1994 (n° 265/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a perniissão 
outorgada à S.A.. RÁDIO VERDES MARES, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade _de 
Fortaleza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1994 (n° _319/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüênéia modulada na Cidade 
de Sorocaba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de 
quorum .. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 18,de 1994 (n° 252193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgade à RÁDIO ARAGUAIA .L 'IpA. paraex11lorar serviço de 
radiodifuSão sonorit em ob.da média na Cidade de Araguaína, Esta
do do Tocanlins. VoiãÇão adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativon• .19. de 1994 (n° 254/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que te:O.Ova a concessão 
outorgada à TV TOCANTINS LIR~: para explc:>rru: ~~~jçp dera
diodifusão de sons e imagens (televisão) -na Cidade ~e Anápolis, 
Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328!93, na 
Cãnlara dos Deputados), que apf<?va. o at9 que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPU
CA.Í para executar serviço de radiodifusão sonora em: freqüên~i3. 
modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cid3.de de Pou
so Alegre, Estado de !vfinas Gerais. Votação adiadà por falta de 
quorum. . 

Substitutivo-á0-Seli3do ao Projeto de Lei @_Câmara n° 62, 
de' 1990 (D0 3.516/89, na Casa de origem), que defme erime orga
nizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e prova nos 
inquéritos e processos que sobre ele versem. Votação adiada, nos 
termos do artigo 375, VIU, do Regimento fitemo. 

Projeto de Lei da Câmara n• 12, de 1994 (n° 3.174/92, na 
Casa de origem)-, que detel1llina que o modelo de fardamento esco
lar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser alterado 
antes de transconidos cinco anos. VotaçãO ãCfiada, nos termos do 
artigo 375. VID. do Regimento Interno. 

Projeto de L.·1 do Senado D0 27, de 1991 - CoiD.Pienlcntar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor. que regulamenta o pa
rágrafo 3° do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 
cobrança de juros reais máximos-, e dá outras providência~. Vota
ção adiada nos_termos do artigo 375, Vlli, do Regimento J~t,emo. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia _ _ _ -
SENADOR CARWS PATROC/N/0 -Cumprimentando o 

Executivo pela edição da Medida Provisória n° 524194 que estabe
lece regras para a conversão das mensalidades escolares nos. esta-

belecimentos particulares de ensino em URV. 
SENADOk jUTAfff MAGALHÃES- Processo iuflacionã

rio_destinando _o Pais a uma cOOÂiluada concentração de renda e de 
poder politico e econômieo. Premência de uma política para a dí
vida pública. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Viabilidade do Porto 
de Santana - Amapá, e sua influência no desenvolvimento econô
m.ico do &tado. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Defesa de uma politica 
de Governo que fortaleça as micro e pequenas empreSas como for
ma de viabilizar a retomada do crescimento econômico no Brasil. 

L3.2- Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 

17 horas e 55 minutos 
1.4-ENCERRAMENTO 
2-ATA DA 59" SESSÃO, EM 9 DE JUNHO DE 1994 

~ 2.1 ~ABERTURA 
2.2·- EXl'EDffiNTE 
2.2.1- Requerimentos 
~ 441194._ de autoria do Senador Pedro Simon e outros Se

nhores Senadores; de urgência para o Projeto de Decreto Legislati
vo n° 44/94, que aprova o texto da Convenção sobre Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher, assinado pela Repúbli
ca Federativa do Brasil, em Nova Iorque, em 31 de março de 
1981, bem como revoga o Decreto Legislativon° 93, de_1983. 

~ 442, de autoria do Senador Jonas Pinheiro e outros Se
nhores Senadores, de urgência para o Projeto de_ Lei da Câmara n° 
91/94, que autoriza o Poder Executivo a redistribuir os cargos cria
dos pela Lei n• 8.433, de 16 de junho de 1992. 

2.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento n° 1.225/93, de autoria do Senador Marco 

Maciel, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
de Câmara n• 142, de 1993 (n°1.735/91, na Casa de origem), que 
considera o Distrito de Fazenda Nova, do Município de Brejo das 
Madre de Deus, Estado de Pernambuco, Área Especial de interesse 
Turístico e Estância Hidromineral. Aprovado. 

Requerimento n° 222194, de autoriã do Senador Francisco 
Rollemberg, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Fede
ral, do artigo 'Rollemberg, meu pai", de autoria do Sr. Armando S. 
Rollemberg, publicado no Correio Braziliense, edição de 25 de 
abril de 1994. Aprovado. 

Requerimento n° 305/94, de autoria do Senador Marco Ma
ciel, solicitando a transcrição nos A,nais do Senã.do Federal, do ar:
tigo "Rio-92: melhor do que se pensa", de autoria do Embaixador
Carlos M. Garcia, publicado no jornal O Globo, edição de 1° de 
mãío de 1994. Aprovado. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n°S 441 e 442'94, lidos no Expediente da 

presente sessão. Aprovados.. 
2.3.2 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
2.4- ENCERRAMENTO 
3-ATO DO PRESIDENTE 
N• 178, DE 1994 (Republicação). 
4- ATO DO PRIMEmO SECRETÁRIO 
N" 2, de 1994 (Republicação). 
5- ATO DO DffiETOR-GERAL 
N" 62, DE 1994. 
6-MESADIRETORA 
7- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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Ata da 583 Sessão, em 9 de junho de 1994 
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

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

Albano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel - Anto
nio Mariz - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio .:. César Dias -
Chagas Rodrigues - Dario Pereira - Diiceu CâmcHro _;Eduardo 
Suplicy - Epitácio Cafeteira - Gersoo Camata .: Guilherme Pàl
meira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Hu~D:l>erto Lucena 
- Hydekel Freitas - Jrani Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João 
Calmon - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Jônice 

, Tristão- Jo8aphat Mirrinho- Josi\ Eduardo- Josi\ Paulo Bisol-
José Richa- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- LavoiSier Maia
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Luci di o Portella -
Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce_ 
Pinto- Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moi
si\s Abrão- Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Onofre Quinan
Pedro Simon- Reginaldo Durante - Ronan Tito, 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre-

cidade de Quito, República do Equador, com o Presidente do 
Equador, Doutor Sixto Durán-Ballán, 

Brasil e Equador, como países amazónicos_ e sul-america
rios, compartilham diversos interesses, tanto no plano bilateral, 
quanto no ·contexto regional e muncli8.1. O encontro com o Presi
dente eqUatoriano será. assim, ocasião para a troca de pontos de 
vista sobre temas de interesse recíproco. 

A viagem ao Equador terá lugar em seguida aos encontros 
que mantive em Letícia, em janeiro, com o Presidente colombiano, 
e em La Guaira, com o Presidente da Venezuela. Tais encontros 
evidencian:l a importância que o Brasil empresta ãs suas relações 
com os demais países amazônicos. Equilibram, desta forma, as 
bem-sucedidas ações de política externa que empreendemos junto 
aos países meridionais do Continente. 

Brasflia, 8 de junho de 1994.- Itamar Franco. 

OFÍCIOS 
sença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo nú- Do Sr. JO SecJ"etário da Câmara dos Deputados, encami-
meroregimental, declaro aberta a sessão. nhandC)_à revisão do Seuado autógrafos dos seguintes projetos: 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos~trabalhos. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 90, DE 1994 
O Sr. 1 o SecretáriO procederá à leitura do Expediente. 
É lido 0 seguinte (N" 1.377191, na Casa de origem) 

EXPEDIENTE Cria o Sistema Educacional Desportivo Brasi~ 
leiro, integrado ao Sistema Brasileiro do Desporto. 

MENSAGENS O Congresso Nacional decreta: 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ArL 1 • Fica criado o Sistema Educacional Desportivo Brasi-

MENSAGEM N" 223, DE 1994 leiro, integrado ao Sistema Brasileiro dO Desjxmo, de que trata o 
art. 4" da Lei n• 8,672, de 6 de julho de 1993, obrigando-se o Mi-

(No 431194, na origem) nistério responsável pela área da educação a incluí-lo na elabora-
Senhores Membros do Senado Federal, _ _ _ _ _ ção do Plano Nacional do Desporto, na forma do § 3° do mesmo 
Informo Vossas Excelência-S de que deverei ausentar-me do artigo. . , _ 

País nos dias 14 e 15 de junho de 1994, para participar, na cidade Art. 2° O Sistema -Educacional Desportivo Brasileiro visa, 
de Cartagena de Indias, na República da Colômbia, da N Confe- através do sistema de ensino e de formas assistemáticas de educa
rência Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, aten- ção, ao desenvolvimento integral do educando e a sua formação 
dendo a convite que me foi formulado pelo Presidente daquela para a cidadania e o lazer. 
nação amiga, César Gaviriã: 'trujillo. Art. 3° Ao Sistema Educacional Despgrtivo Brasileiro cabe-

As Conferências Ibero-Americanas de Chefes de Estado e rá organizar programas desportivos, inte~dos à programação 
de Governo objetivam uma maior aproximação deis -povos de ori- educacional das escolas públicas e particulares de todos os graus 
gem ibérica tanto da Europa quanto da América, La~. e a uma de ensino. _ 
maior coordenação de esforços para a solução dos problemas co- Art. 4° Os progiamas desportivos i.êm por objetivo a promo-
muns que enfrentam nossos países. _ _ __ __ ção permanente de atividades nas estruturas desportivas das e_sco-_ 

A primeira de tais Cimeiras ocorreU em 1991, na cicLide de las. que estarão disponíveis o ano todo, inclUsive nos fms de 
Guadalajara, no México, a segunda teve lugar em Madri, na Espa- semana e férias escolares, e- poderãO integrar, além de alunos, pro
nha, e a terceira teve o Brasil o privilégio de sediar, na cidade de fessores e pais. 
Salvador. _·:... A,rt, 5~ Dentre os programas organizados, será obrigatória a 

Deverei, em Cartagena -de lndias, encontrar-me com os de- realização anual de olt;mpíadas estudantis em âmbito nacional, nas 
mais Presidentes latino-americanos, com o Presidente de Portugal, díverSas modalidades despo!Hvas que compõem o siStema federal. 
o Rei da Espanha e com os PrimeirtJs-:Min.istros dessas duas na- -- Art. 6° Para fwticipar das olimpíadas estudantis, em qual-
ções amigas. - -- -- - -- quer nível ou modalidade, o aluno deverá comprovar rendimento e 

Brasllia, 8 de junho de 1994. - Itamar Franco. freqüência escolar satiSfatórios. ·~ -
Art. 7° As olimpíadas estudantis terão etapas classificatórias 

MENSAGEM N" 224, DE 1994 em âmbito municipal e estadual. 
(No 433194, na origem) § 1° Os resultados das olimpíadas municipais serVirão de 

Senhores Membros do Senado Federal, base para a escolha das seleções que disputarão as olimpíadas esta-
Informo Vossas Excelências de que deverei ausentar-me do duais, e o resultado destas, para a escolha das que concorrerão em 

Pais entre os dias 17 a 19 de junho de 1994, para encontrar-me na âmbito nacional. 
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§ 2° Os ganhadores .da olimpíada nacional credenciar-se-ão Presidente da Repúplica, contemplou a criação de cargos de do
para a formação das seleções que representarão o Brasil em olim- cen.tes e técnicos-administrativos. confOrme consta _e:m seus Ane-
píadas estudantis internacionais. - ____ - _ _ xos I e li, . em 26 (vinte e seis) novas Unidades de Ensino 

Art. 8' A regulamentação desta lei disporá sobre a forma de Técnico-Industrial, bem como em 10 (dez) novas Unidades de En
participação das entidades de representação estndantil das escolas, sino Agrotécnico. 
bem col:no suas congêneres em âmbito municipal, estadual e na- Em virtude da longa tramitação no Congresso Nacional do 
cional,nacoordenação dos programas desportivos. Projeto que deu origem à referida lei, iniciado em 1989, 10 (dez) 

Art. 9° É perm.itido às escolas de todos os graus buscar e re- Unidades de Ensino Técnico e Agtotécnico previstas não foram 
ceber patrocínio empresarial sob a forma de bolsas desportivas pa- ainda iniciadas, por razões diversas, tais como: falta de projetos, 
raleias a bolsas de estudo, bem como convêniqs~_ de p1útuo ,-d:oa&ão do terre~o. restrições fmanceiras, entre outras. 
fornecimento de informações, pesqi.iiSas e projetos vinculados ao Por outro lado, II (onze) Unidades de Ensino Técnico e 
patrocínio de atividades desportivas. Agrotécnico, 99 . Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

Art. 10. Os recursos necessários à aplicação desta lei terãO -- Técnico- PROlEC, não incluídas na Lei n° 8.433/92, estão com 
origem naqueles assegurados pelo art. 39 da Lei n° 8.672, de 6 de mais de 50% das obras executadas, das quais 5 (cinco) estão em 
julho de 1993, observando-se a prioridade referida no inciso ll do vias de conclJsão, com previsão de funcionaril.ento no início de 
art. 217 da Constituição Federal, na distribuição dos recursos do I993, como é o caso das Unidades de Ensino Descentralizadas de 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo e nos termos do Ponta Grossa/PR, Lagarta/SE e Barreiras!BA e das Escolas A_gro
art 44 da mesma lei. técnicas Federais de São Gabriel da Cachoeira!AM e Colorado do 

Art. 11. O Poder Executivo regul_amentará a interação dos Oeste/RO. Além destas, ~ (cinco) já estão funciona:ndo com o 
sistemas desportivo e educacional, de modo a iniciar a sua imple- apoio provisório de quadrOS de pessoal custeados pelas Prefeituras 
mentação no ano seguinte à aprovação desta lei. e Entidades locftis, como-é o caso Uas Unidades de Ensino Descen-

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. tralizadas de AraxáfMG e Manaus/AM, e das Escolas Agrotécni-
Art. 13. Revogam-se as disposições eriicontrário. cas Federais de Petrolina!PE e AraguatinsJTO. 

(À Comissão de Educação) Diante desta situação, e com a fmalidade de agilizar o fim-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 91, DE 1994 
(N' 3.343192, na Casa âe ongelll) 

(De iliiciativa do PreSidente da Repóblica) 

Autoriza o Poder Executivo a redistribuir os 
caJ:gOS criados pela Lei n° 8A33, de 16 de junho de 
1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir os 

cargos criados pela Lei n° 8.433, de 16 de junho de !992, entre as 
Escolas Agrotécnicas Federais, Escolas Técnicas Federais e Cen
tros Federais de Educação Tecnológica, integrantes do Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico..:... PROTEC, do Minis
tério da Educação e do Desporto. 

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

MENSAGEM N' 696, DE !992, 
DO PODER EXECUITVO. 

Senhores Membros do Congresso: N:acional, 
Nos lem'.os do art. 61 da Constituição Federal, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação e 
Desporto, o texto do projeto de lei que 11Autoriza o Poder-EXecuti
vo a redistribuir os cargos criados pela Lei n° 8.433/9211

• 

Brasília, 11 de noVembiu de 1992.- Itamar Franco. _ 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 275, DE 3 DE NOVEMBRO J:)E 

1992, DO SENHOR l\1INIS1RO DE ESTADO DA EDU
CAÇÃO E DESPORTO~ -
Excelentíssimo SeiihOr-Presidente da República, 
Tenho a honra de _e_ncaminhar ~ elevada _consideração de 

Vossa Excelência, em anexo, minuta de projeto de lei, que autori
za o Poder Executivo a redistribuir os cargos- criados pela Lei n° 
8.433, de 16 de _junho de 1992, entre as Escolas Agrotécnicas Fe
derais, Escolas Técnicas_ Federais e Centros Federais de Educação 
Tecnológica, a serem destinados preferencialmente às suas novas 
Unidades de Ensino Descentralizadas, integrantes do Programa de 
Expansão e Melhoria do Ensino Técnico~ PROTEC. da Secre_taria 
de Educação Média e Tecnológica, deste Ministério. -

A Lei n' 8.433, de. i6de junho de 1992, sancionada pelo 

cionamento de Unidades de Ensino Técnico _e Agrct.écnico do 
PR01EC, praticamente concluídas, bem como _de dar continuida
de às atividades de Unidades já em funcionamento, submeto a 
Vossa Excelência o anexcyprojeto de lei, que permitirá constituir 
quadros de pessoal de Unidades Federais de Ensino Técnico e 
Agrotécnico, integrantes do Programa de_ Expansãó e Melhoria do 
Ensino Técnico- PR01EC, deste Ministério. 

Os quadros de pessoal das demais Unida-des de Ensino Téc
nico e AgrotécniCo. qUe estão em construção, deverão ser criados 
através de Substitutivo ao Projeto de Lei n° 4.621-N90 do Poder 
Executivo, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. 

A providência ora solicitada não implica na criação de no
vos cargps, mas apenas a redistribuição dos mesmos entre as Uni
dades de Ensino Técnico e Agrotécnico, que apresentam reais 
possibilidades de funcionamento no início de 1993. bem como en
tre as demais Unidades em construção e em funcionamento. 

No caso das Unidades de Ensino Descentralizadas, os cargos 
seriio redistribuídos às respectivas escolas-mães de seus Estados, que 

· ~ pode ser uma EscOla Técnica Federal ou nm Centro Federal de Edu
cação Tecnológica, por serem instituições autárquicas. 

___ ReiterQ a Vossa Excelência os meus pr<?testos da mais alta 
consideração e apreço.- Murílio de Avellar Hingel.-Ministro de 
Estado da Educação e Desporto. 

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELO AUTOR 
LEI N' 8.433, DE 16 DE JUNHO DE 1992 

_Dispõe sobre a criação de -cargos nas novas-
Unidades de Ensino Técnico e Agrotécnico. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacionãl. decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: -
Art. 1 o São criados na forma dos Anexos I, TI e ill desta Lei 

D 0 1.927, (um mil, novecentos e vinte e sete) cargos de Professor 
da Carreira de Magistério de I' e Z' graus e 3.538 (três mil, qui
nhentos e trinta e oito) cargos Técnico Administrativos nas novas 
Unidades de Ensino Técnico Industrial e Agrotécnico, criados pelo 
Programa de Expansão Melhoria do Ensino Técnico - PROTEC. 

Art. 2° As despesas-decorrentes da aplicação desta lei corre
rão por co.O:ta dos recursos orçamentários destinados às Instituições 
de Ensino constantes dos anexos desta lei. 
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Art. 3° ESta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições é:in contrário. · 

Brasília, 16 de junho'de 1992; 171' da Jndependênciã e 104' 
da República.- FERNANDO COLLOR -José Go!demberg. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 92, DE 1994 Art. 4' Enquanto exercer cargo em comissão, função de di-
(Nl4.480/94, na Casa de origem) reção, chefia e_assessoramento, o serv:idor não perceberá a parcela 

(De fuicia"tiva do Presidente da República) a cuja adição fez )is, salvo no caso de opção pelo vencimento-do 
cargo efetivo, na'fÕrma prevista no art. 2° desta lei. -

Dispõe sobre a remunera~o dos cargos cm co
missão, define critérios de incorJroração de vantegens 
de que trata a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, no âmbito do_ Poder E)(ecutivo, e dá outrru pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A remuneração dos cargos em comissão e das funçõ

es de direção, chefia e assesSoramento, nos 6rgÍôs ç éntidades da 
Administração Federal d.ireta, autárquica e fundãcioD.al dO ·pooér 
Executivo, para os fms do disposto no § 5° do art 62 da __ Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é a constante do Anexo desta 
lei, observados os reajustes _gerais e anteti~Ções- concedidos ao 
servidor público federal. - _ 

Parágrafo únicO. Respeitadas sUas especificidades de orga
nizaÇão, funcionamento e de_ planos de carreira, os POOeres Legis
lativo e Judiciário, bem como o ?vliniStério Público da União 
disporão, no exercício de suas competências privativas, na forma ~ 
termos constitucionais, sobre a remuneração de seus cargos em co
missão e fuitções de direção, chefia e asSessóramento e obserVa-
rão, como critérios para inCOipórãÇão de quintOs, o estabelecido 
nos §§ 2', 3' e 4' do art. 62 da Lei n' 8.112, de !I de dezembro de 
1990, a -consecutividade ou nãó dO exercício- de cargos ou funções, 
alêm do prescrito nos arts. 8°, 9°, 10 e 11 desta lei. 

Art. 2° É facultado ao servidor investido em cargo cm_ co
missão ?U função de dfreção, chefia e assessoramento;·-previstos 
nesta le1, Opta.r" pela remunera-ção correspondente ao vencimento 
de seu cargo efetivo, acrescido de 55% do_v_enc~enlo fixado para 
o cargo em comissão, ou das funções de clireção, chefia e assesso
ramento e da gratificação de atividade pelo desempenho de fun-
ção, e mais a representação mensal. - -

Parágrafo único. O servidor investido em função gratifiCada 
(FG) ou de representação (GR), ou assemelhadas, constantes do 
Anexo desta lei, perceberá o valor do vencimento do cargo efetivo, 
acrescido da remuneração_:_da função para a qual foi designado. 

Art. 3° Para efeito do_ disposto :Oo § 2° do art. _62 dã:Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. o servidor investidQ_~m fup.ção 
de direção, chefia e issesSoramento, ou cargo em comissão, pre
visto nesta lei, incorporará à sua remuneração a importância equi
valente à fração de um quinto da gratificação do cargo ou função 
para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze IÍI.es:es de efeti-
vo exercício, até o limite _de cinco quintos. _ _ __ _ 

§ 1° Entende-se como gratificação a ser incorporada -à remu
neração -do servidor a parcela referente à representação e a gratifi
cação de atividade pelo desempenho de função, quando se tratar 
de cargo em comissão OQ função de direção, chefia e assessora
mente dos Grupos: Direç~o-e _A._s_s_~~§OI'_~~!!_tg _Sp_Qe[Íg~ __ -::_ P~S __ e 
Cargo de Dircção- CD. . _ _ 

§ 2° Quando se tratar de gratifiCação Corresporíõenié às "fun
ções de dircção, chefia e aSsessora.mento do Grupo..:. FG e GR, a 
parcela a ser incorpOi'aôa incidirá sobre o tota1 desta rem.Ulleraçãó. --

. § 3° Quando mais de um cargo--em comissão _9U fwição de 
direção, chefia e asscssoramento houver sido exercido no perlôdo 
de doze meses, a parcela a ser incorporada terá como base de cál
culo a exercida por maior tempo. 

§ 4° Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de 
função de dircção, chefia ou assessoramento de nível mais eleva
do, por período de doze meses, após a incorporação dos_cinco 
quintos, poderá haver a afualização progrêssivá-das parcelas já in
corporadas, observado o disposto no parágrafo anterior. 

Art, 5° Paia efl!ito desta le-i, considera-l'ie cargo em comis-
são, de livre nomeilção e exonenÇão: - -- -

I- os de Natureza Especial; 
rr - os _dois níveis hierárquicos mais elevadOs da estrutura 

organizadi:mal do órgão ou entidade; 
m - os <;le assessoramento no limite de até quarenta por 

cent9 do quantitat.ivo constante no órgão ou entidade. 
Art. 6° As fUnções de direção e chefia são as de nível hierár

quico imediatamente inferior aos níveis previstos no inciso TI do 
artigoanterior. -- - - -------------
------ Parágrafo único. A_ designação para_as·funções -de direção, 
chefia e assessoramentõ recaírá, exclu_sivamente, em senridor ocu-

- _pari~ _de cargo efetivo, da AdmíniSlriÇãó Pública Federal, Diret.a, 
Autárquica e Fundacional, exceto_ quando se tratar do limite esta
belecido no inci~<? m do artigo an1erior; 

Art. r Para efeito desta lei, a incorporação dos_ quintos na 
forma da Lei n' 6.732, de 4 de dezembro de 1979, referente às 
Funções de AssessoramentO Superior- FAS, correlaciona-se com 
os- cargos do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores -
DAS, observado o valor deste, igual ou imediatame}lte superior, 
-~a ~ta em que ocorreu a incorp1Jração. 

_ ~ Art. 8° Ficani mantidos O!i quintos concedidos até a presente 
data, de acordo com _o_disposto _:ta Lei n° 6.7_32,-de 4 de dezembro 
de 1979, considerando-se, inclusive, o tempo de serviço público 
federal prestado- sob o regime da legislação trabalhista pelos servi
dores alcançados pelo art. 243 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, observadas, para_e"ste-efeito, as seguintes prescrições: 
: I - a contagem do período -de exercício terá início a partir 

d? primeiro provimento em cargO em comissão, funç-ão de con
f~~ ou função gratificada, integrantes, respectivamente, dos 
Grupos-Direção e AssessoramentQ SiíperíorCS -e DÍTeÇao e Assis
tência Intermediárias, instituídos na conformidade da Lei n° 5.645, 
-~ 10 de ctt;zembro de 1970, ou em cargo de natureza especial pre-
vtsto em let; -

~ -- --- ll - ê admitida a contagem do período de exercício anterior 
à ~stituição dos Grupos-Direção e Assessoramento SuperiOres e 
Drreção e Assistência Intermediárias, de cargo em comissão, fun
ção de confi'!D.ça ou função--gr<ltificada, desde -que tenham dado 
origem a cargo--ou função- integrantes dos ·mesmos grupos e guar
dem correlação de atribuições. 

-- --- _Art. 9° É incompatível a percepção cumulativa das vanta
gens incorporadas de acordo com o art. 2° da Lei n° Q,732, de 4 de 
dezembro de 1979, e a prevista no§ 2° do art. 62 da Lei n° 8.112, 
de 1! de dezembro de 1990. 

Art. 10. É devida aos servidores efetivos da J]nião, das 
autarquias e das fundações públicas, regidos _I}ela Lei n° 8.112, 
âe ll -de dezembro de 1990, cedidos, por afastamento, pãtã 
exercício em órgão OU entidade do mesmo Poder ou de outro 
Poder da União, a incorporação de qUintOs aecorrentés do exer
cício de cargo em comissão e de função de direção, chefia e aS-
sessoramento~- __ _ ____________ _ 

§ 1 o A incorporação das parcelas remuneratóriaS,- autorizada 
neste artigo, será efetivada com base no nível do cargo em comis
são ou função de direção, chefia e assessoramento equivalente no 
Poder cedente do funcionário. - -- ~ 

§ 2° Será admitida a conversão dos quintos inCorporados, 
por parcelas equivalentes, nas seguintes situações: 

- I- quando ocorrer transformação do c~go ou função origi-
ná~a da incorporação efetivada;_o-u_ _ - · 
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II - quando acontecer mudança de cargo efetivo, mediante 
provimento efetivo, para Poder distinto do originário da incorpora
ção efetnada. 

Art. 11. A vantagem de que trata esta lei integra os proven
tos de aposentadoria e pensões. 

§ 3° A conversão prevista no parágrafo aiiteriOr não se apli
ca ao servidor aposentado que tenha passado para a inativiclade 
com a incorporação de quintos efetivada. 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. Revogam-se a Lei n• 6. 732, de 4 de dezembro de 

1979, o inciso II do art. 7• da Lei n• 8.162, de 8 de janeiro de 
1991. 

·~EXO A LEI N° , DE ·•- DE 1994. 

REMUNE~ DOS CARGOS EM COMISSAO E DAS FUNÇOES·DE DIREÇAo, CHEFIA E 

ASSESSORAMENTO 

CARGOS EM COMISSAO 
Qftll:llto;:AD 

o• M~ UftC%AL VD<CZICZII'fO R&I'DIDI'tlt,ÇÃO CW>P 'fC'l'AL 

a&CIWTMI.IOoo&XZCU'l':tVO l31.01'7,3S 13t.DI'7,35 711.132,77 U7.107,47 
oa COIUIZçAo ZNft. 131.017,35 131.017,35 711.132,77 197.10'7,47 _....... .... .,__ ....... 131.017,35 131.017,35 711.132,71 117.107,47 

wa&n DA. c:r.u. ·crnL DA :nL 13t.OI7,35 131.01'7,35 '711.132,77 lt7.10?,6? 
-.c:an W. CUA. N%L%'l'U. DA PJl 131.017,35 131.017,35 ?'S.I .132, 77 tt7.10'7,47 
aiiCIW'l'ÃJU.O ... GDAL DO MRa 131.017,35 131.017,35 711.132,77 117.107,4'7 

DDCIMIKAI;AO Uft.IliUIÇAO ..... Ka> VZNCtHI>I'l'O AZPRI8:1NTAÇÁO CW>r TO'rAL 

~ - 101.0 111.1.51,75 100.'712,17 711.132,7'7 131.154,31 
:;" - 101 K 102.5 11.701,10 12.100,11 dl5.1$'7,20 144.713,41 

- 1 11.1.151,75 100.712,17 711.132,77 131 •• 54,31 
a> - 2 101.535,02 tz.o21,10 dd5.157,20 1154.421,32 

FUNÇ0ES DE DIREçAO, CHEFIA· E ASSESSORAMENTO 
D~ R&TIUIIUI.;:AD ..... ""' VllMCrlmll'fO :RZPN:IDI'l'AÇÂ.O CVIDP TOTAL 

~- 101 a 102.4 13.311,71 tl.713,43 5dl.351,15 '711.41:1.,37 
~ - 101 a 102.3 70.770,27 53.077,'70 214.171,07 401.521,04 
~ - 101 '& 102.2 10.711,17 42.531,10 Zfl2.1t5,34 31t.Z7t,11 
~ - 101 • 102.1 52.12'7,25 31.271,35 250.102,71 334.301,31. 
a> - 3 11.141,:311 82.272,10 511.351,15 750.57'1,42 
a> - • 13.121,11 71S.Z3C .11 2114.t78,07 454.131,11 

D~ ~ 
1'0/ÕNIAOa • Dft'l'DADU YllNC%- - TOTAL 

~- 1 15.!541,20 Z5.no.ot 41.3.51,21 ,.._ • 11.1n.o.s 11.171,14 31.142,11 
rca- 3 t.201,10 15.211,11 2C.414,U 

D.,_nw;ll<l ~ 

I'CI/U'Z'I VllHCZICZII'fO CW>r TOTAL 

... - 1 ~ •••• 0,'70 ....... ~. ... 1.03 ••••••• ... -. 33.202,11 55.111,14 Sa..311,12 

... -3 27.101,70 45.114,44 73.173,1.4 ... -. 20.123,3'7 33.404,'71 53.521,11 ... -. 15.471,50 25.115,1'7 41.1'75,4'7 ... -. 11.4CI,21 11.033,11 30.500,25 

... -1 1.413,41 U.Dtl,ll 22.512,11 ... -. d.211,41 10.443,15 ld.73S,U ... -. 5.011,38 1.413,31 13.511,11 

D~ ~ ......... VlliiCZICZII'fO ...... TO'rAL 

r 2'7.113,27 45.074,42 72.22'7,11 
rr 32.513,17 54.011,31 11.173,11 
rrr 31.014,11 13.104.31 101.111,04 
rv ., .• , •• 3. 12.U.I,2t 115.514,1!1 
r- 41.115,11 11.1:14,12 130.010,10 

D~ ~ 

CJil' • óltGAoe nt'1'141tM1'DS/n. YllNC%NZII'fO CW>P 'fC'l'AL 

_. ... 3Q.Sf,7,Bl - 50.701,11 11.2BI,4Z 

~----........ 2S.41JI,24 42.257,35 17.713,0 
UCD'I'WOIUPSCUWaa 20.314,14 l:S.IOS,IO 54.1'70,'74 
~r.ua 1 ••• ,0,71 21.111,41 45.142,32 
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-ANEXO À LEI N° , DE . t>E 1994. 

REMUNEM.çl\.0 DOS CARGOS EM COMISSAo E DAS FUNÇOES DE DIREç.\o, CHEFIA E 

ASSESSORAMENTO 

CARGOS EM COMISSÀO ·- Rftllt:&:BUIÇIIQ 

D& NA'l'Ua&ZA. ISPIC:.W. VZNCIIml'rO R:IPUIDft'AÇAO I GAI>P TorAL 

8.:D'l'ÁIUO-KXJ:CU'rtv0 211,11 2ll,lf 1.132,12 1.511,14 
~-&UIOR J:?E CONUiflc::t.o :tK&'I'. 211,11 211,11 1.132,12 1.51'1,14 
st.ma:CRZ'I'AJUO....QiaAL W. PR Zlt,lt 211,11 1.132,12 1.571,14 
Su.ciiU'S DA c:uA CIVIL DA PI\ 211,111 211.16 1.132,12 1.571,14 
.uiiCII&R OA c:AM. NII.ITM. DA. P1t. 211,11 211,14 1.132.12 1.$71,14 
HCIW'l'ÂIUO-ODAL DO NIW Zlt,lt 2U,1t \.132,82 1.571,14 

DDtCICINAÇA.O ltftiUillJI<;AO 

ou KCD vaMCDCDft'O UPUIDJ'l'~ GAI>P TorAL 

DM • 101.1 17t,U. 15&,71 1.132,12 1.417,11 
DM .. 101 • 102.1 1tt,13 143,75 1.041,11 1.312,07 
CD - 1 171,41 151,7t 1.132,12 1.417,11 
CD • 2 ltt,13 U3,71 1.041,11 1.312,07 

FCNCOES DE DIREcAO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO 

·~ RftiUWlc;:óO 

ou &CD VZNCIIml'rO R&l'ltUDI'I'AÇAO CWlP TotAL 

~- 101 • 102.4 1SI,t4 '12'1,11. 117,13 1.111,18 
- 101 • 101.3 UJ:I,U ut,n ....... , 7ll,tl 

DM "' 101 a 101.2 15,75 17,02 41.4,35 ,,,,11 
~- 101 • 102.1 12,14 41,21. 315,55 5ZC,I7 
,CD- 3 151,,4 121,11· 117,13 1.112,11 
li - • 153,21 114,11 441,57 71···· 

~- rrpt;ão ~ 
:ro/~ a Dft'mADU VDICIImftO GAI>P ! 'l'Ol'AL 

1'11 - 1 24,11 f0,1i 14,U 
1'11 - 2 11,13 30,13 41, .. 
1'11 - 3 14,33 23,'71 31,12 

·~ ~ 

1'0/Zft'l VIMCnaN'fO CWlP ! 'l'Ol'AL 

1'11- 1 t0,50 100,43 110,13 ,.._ 
2 51,17 85,77 1317,44 ,.._ 
3 41,11 11. ,01 113,17 

1'11• • :n.n 1\,17 

·~··· 1'11- • 2t,OI 31,11 14,07 
1'11- • 1'7,14 21,,1 .. ,,,. ... -. 13,22 21,15 35,1'7 
1'11 - • 1,71 11,25 21,04 
1'11 - • '7,13 13,11 22.,01 

D~ ~ ,._.,. VENCI- - TorAL 

z 42,25 70,14 112,31 
n 50,70 lt,ll 134,11 
:u 51,15 11,11 157,34 

;v ,,,.o 112,22 1'71,12 
'71,05 121,24 202,21 

D~ ~ 

""--- :ntnt~M~ft'U/ ... VZNCIHD<rO CWlP TorAL 

......... :- 4'7,13 71,10 121,43 
AUZft&lft'& 31,,1 ... ,, 101,31 

z:a:;:zo/IIHIICmdf'IA 31,11 52,,1 14,30 
21,41 43,14 70,15 
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"'-ru;q~m n• 219 ~ ~ .I f • 'I 1 

SoenllofnMamiWI .. Ikt(UAJI\l....UN~Iolllill,. 

NQII ICfltll,$ ~~~.; 1n11111 bl d.l Con.•mllllo'IW FcUcr.IL Mlbmo.:lu i o:k:•Nil lll:lih:•,..,,, •li.• 
v~ Elcdtllctu. &"'fflpuúla!JO de EapcGÇkJ di:" Mnlivu.. uo_ Sl::nl'lor Minu.m•W buo.k• ('l~o:u• 
da Sol;rctanl da Adrrnn~S~ll~Çto Fc4cnl da ~~ 11:11 ~il:a. u 1ea111 di• Pf'UIC'I' •.lo: OC:l "'UI.' 
"Dbpee !loObfe 11 n:m~ c101o artoto cm t.'OI'TUido • .kl'irc t.'li~~~> U.: ,,.'lll'l•lf"..ll:;t!• ok. 
va!IIIJCM de que tr.ta a Lei~ I. 112. !k li de llolenll'll'o de ttlYO. e tU outr.~.• pru~id.. .... ,~,· 

8nL\llA. 17 l,lo: .. fÇD 

~ !:..···:"·-

t::.I",_J'Ir,.(, IJI'' ,_~'TIVt:>f Jl(!:l .f'/U.r//'~ ;,.,r~ ,, 
..:r.t-Jol~:,# j;_.tHV. »V )"~!'V~ ,-,~jt,fi!~_- 2JtY- 6U '~ 
c .. uH H Slt;~(J"TA~I.,- ..... ,- ftiunhtN$'1'.0~~~ / 
FO~?Ill. a,. PQtrln-~~,.ç Ct4 .11#".-U4LI~ 

E,a(d,•nu"unn ~•:nht'f ""'"tk.'nl~ .J~ Rt.•t•ullho·~ 

o Ui"'I\Nu 01• ~n •f' ~J 1.••• n• !LI!~ .J,· 11 tJo.: !lo:ltmtH"u dr I 'MI tratl ~ _nnmc:l(~ 
p.IU I.UJ<I\ ~1•'111<>• ,• 1'01 \1H111"""1L l'o,.'lll \UI\111 J U..'"fll""olll,ll~l~_ ,11 IUil\,(Ío.;'\lo.' IJif~~lu \hoo:hol. Ç 

~~\UI'ImCniU RLI'> • .,jU.IIJIU'\lo.' po;''"'l.llll.i .iLhl\1111\jl ..... .:.-1 1111~1.1, ;wl.iíijii!O:.ll' 1\!II<J.II.'IIlftll 

~ _ l)\ 1;.11\'11' C>!l ~111111~ ,.;,u 11>.•_11\ I~' IKIIII~ ........ ~n<jU.uliU \j\11: ~- lunÇOI:' 11.: \JircÇIIJ, 
clleft.l C UI.CloWI'~m.:I'Ihl H.'~~m. ~\~111-•1' ,11\l\;m.:• Cll;! ~I I~~~ \lo.: ~;lm:tf~ 

J. o ~KIU-<ji.C ar~ apre.en1u: p;~n aPC\.'I'taçtlu tX V~ E•ccltnct~. ICIIl çomo 1 • 

:"n!:n~;~ ~c;;~~~~:~~~Jô\~~~~~-~~~~~~~~~,:,?~so,U:~~~~~ 

:rcuYo. ~d'o:~~~~~ r~~~~~~=11~fi~~~~o~=!~~~~!n: 
do servidor. aw.c~ur:&r a conunUl<bde u.. :.11;~11 ~WTIIDIW.111\'I ~ Uf]'b c enudaclu. 11m! t'tm b 
~\ JlmiLI ,J~ ~·..:~ llnlollc:lrl c d<>'> ~l'l'lliun:l cm ,eral. JJc um dCSCn1·o1•·uncnto c 
CTC.~OI.O CfCIIIU Cnl LC!TtiOI \k: C:rtmr~ C rn?ft,.\l\l!Qhf~3i.IIIO loCI'I_:_I~~I_ICO. 

S .~ iUC\JioJ.i ..... :.!I!IUI'IIi.J 0:\U.J~ \J:.in;l<l \U!Ilprllrii:OIU :111\JI~U rHJ t ~·dO an CJ.! \101 l.ct 
n•l,ll:!. Ól: 1m. na 1utmaapu:1110:n~ nu :mc\\1 ;.I.A:t 

6 Fln&lmcnLC. nbe tnfum~;u QLM:. ~o~uunu illl~ c~ :a llespc:U. àecomn~e t:b proposl.l jJ, 
tsd. selllkl praucadOI com ~na LI• n· 6.73::. tk' uea:mtwo ue 1919. llklllawadO. acrucuno. ~ 
UDCCIAI.O, 1 Kl' pratiCado. 

lt.ap:tw.;unmtc. 

~IHi(/.i- ~t<tUw:_.,-.. 
IIOMILIJO cl~tllM _ 

MtntlliU 1.k buUcl Cllelc ~ Sc~rewu !,la AdWIIniWIÇSO fcdall 
da l"tewl.ltntll da lt.cplib!ICl 

ANEXO " ESPOSIÇÁO DE :'\IOTI\ ÓS b.~ S'E<..'RtT..\IUA DA 4DMINIS'BAÇÁO FEDDAL 

OA P'lt.ESIDi:NClA 0,0, IIU:n·•Lu;,o, s• , DE I ltl. 

Sinuw do prttbll'mu tKI d11 "'•......-iii• qu" '"il.llllll"'m klinc-'-. 

R.!::~ul;ut~~.:nL;j<,.ll' UI•' :\" ~tt ali I•~ ~~ L.:1 n~"' li:_ .J<.· 1'1'111 

lll<:l>fPIH ... ~•' tJJ I!.,..::O.o <lo,. \jlll\\11" ilo.'h> ~\\,'li UI" tJ.: ~-~~~~· \'lll .. Hhl-...i\1 I' I uno;~> \li: \Jlle(kl, 
Chcu~e;~<o•OI''""~m••n~o•- • ~~--~-

SIJIIU(6n, pnn~ n;..lidMI> nu 11111 ••nn.ti;,.,u 1111 MICiiOII ~ 

AJ'I!I::I(iillllu llo~...:.n ow•~ ;ub. :!"'- ,:" ,. ~ .. ti.~ Lo·t n·· C• ~~: • .J..· 1'"'-'· "'""' ...: CI11.'UIIIr:lm o:ni-\'IJUI' 
o;m ~~\lo,: n;i<1 CU'-IIfiHIII'\1 oli...,.,.,ILI\otlo:;t:il "J-r . .V.-\JIS.~I- r(' :1. U.,• ltl Lk: ~II'UtJI: IW~ 
.: PARECER SAF n"IWVY:! 

J • ,\llaWIÚVbUlAmiC5 iii lnfd~ UU 1101> ~: 

S~ C\1,11' tiUIW flrtll\llt11•111 ~niolallii.'OII• 

~ • CUIIGI: 

,o, I1'ICOIIJ& pn~ 1:1\1).1.1 1111lldl• pr~n~.lll.l ~·um~~;~.,..· n;, l.i.'l n" h.~~;:nv. fttuiDWnclo a"f\'lii:IMO IIII: .. _ 
l..,..eiGIMftl ~~ 

Nlo ~em d'cmt wiWI: Lllnl:lll ;un!Hol.!nt~ 

SiiLWI do,..._ do ÓrPcJ Jllridk'U 

A ASseUCIIU Juri41CI QPUII cm scnmltiii\'UI'õhçl, f"AitECEJVASJ\ilt n" 04/M I~ IMUI. 

PARECER ASJUR N" O'i 194 

.:.. .~,.>.c••••um1 Jurill•~~ lll:•l~ :,..'l;r.:•aru '"' "'httlath• m.amfcwar-~ ~ n;:ipclln ~ 
Ant~'Pf\IJCII.I 11.,• L~t ljUC oltlfl"a,: >o~thn: J 1\.'onlln<:r:~.:;j" olu~ ,·arf'" cm 1'um1~u. d.eftn<: '"~no• III: 

lrM.'IIflliJI'õll,';..o IJ.• \JI\I~~~·n:. .J.· ljlk.' 11~1.1 ~ l1'1 n•· ),, 11:. J..· li _ol, uw ... mhlll u ... l\1911. ,. d~ IIUln.• 

l'"'''o)!;;"'~ 

( 1'\lj:~no.'l.l !Joll .~•. \lu ~ri C.~. l'll.lilu. ljU\' 1\'1 ~'IO:.:ÍIII'~ <lt.'ICI~ C~Lõlbt:II.:,CI C,O.. >Mlon:• 

llc: n.:muncraçko douto <.':u'JU" cm ··umt~• tk \j\11.' tr~t.l u ,.,.,.,..,, li du 4n <r da ~nc-.ma LA:t. f1nndl'l Cl!> 

'""IC!nll~ de IMurpl.ll';,.;au Lkih U.:numul:ld\,_ lfUUII ..... ' 

Para UIOIL~ lm clabur.Jil.. J fll\l"':m~ fM'Uflll"~ uii,IC\1\~nllu ~~nder a oe~rmtn:ac:>u lcfal. 

cunutrm,· ... ·.J<:rl\.'l:llol<.: ola m1nu1~ afll'~"'nt~ll~ a~11mpanll~ll~ tk :~""''" prc,·cndl• J n:muno:r.11,l1• llu• 

~Jrru• cm Wllll,,..lu ••li;,.' luJM.~~ Lk dn~-;3u. 1'hllf1~ ~ ~'"''"""~mcn•u 

~ -~" E\-:ímmanúu" 1\'1\'l'ld•• \1111.'111<11<'1" ol.' L,.,-,on-,.·"·1 ...,. <!li··,, .. ~,,. Jl\'plllull' '" ••"'"'""l'~ 
f!ll<l\\1' I1U UI ~: !t .~•1 Jlllii\J.UWo• l.lllo,'lhl' p.ar~ IUh ol. 1111.\ifpt,)ltõ!IOUIIÇ!X' ~~Cll.lib> ~ 
rc:mur.:r:~Çkl 

S Cunwd(.'fWido ljUC U AIIICpn!l\llu di:- L111 \'tll apn...,.U iUCndc ~h 1Mo1pi~COII$11l«<UIW$ C 

iuricbi.'O>o pcntncrm.-:. à ma~tn~ up111:1mu, no.• ,;cnu!Jot 1.1.: I!IJII u ~u- cm cond"Oc~ oe ser 

lni'ISftiiU4o & Sc:crtl&ni·Qc:r;jl ~ Prc~!Jt,111:1~ dil Rci)Utll14':& pano nc::ccsan ~tnhameniO 

~"~""'ro" '"" 

_... .. --·--· ................ 
LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.!12, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, das autarquias e das funda
ções públicas federais. 

rtruLom 
Dos Direitos e Vantagens 

CAPÍTULO II 
Das Vantagens 

SEÇÃOII 
Das Gratificações e Adicionais 

SUBSEÇÃOI 
. _Da Gratificação pelo Exei-Cício de Função de Direção, 

Chefia ou Assessoramento -

Art. 62. Ao servidor investido em função rn. direção, chefia 
ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exerc:fcio . 

§ 1° Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em 
lei, em ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos_ no art. 
42. 

§ 2° A gratificação preVista neste artigo inCófponi'Mse à reM 
muneração do servidor e integra o provento da aposentadoria, na 
proporção- de 115 (um quinto) por ano-de exercício-n"a·função de 
<lireção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quin
tos. 

§ 3° Quando mais de u_ma fucção houver sido desempenhaM 
da no periodo de um ano, a impOrtância a ser incorpOrada terá 
como base de cálculo a função exercida por maior tempo. 

§ 4° Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, 
por periodo de 12 (doze) meses, após a incorpor-aÇão dà frã.ção de 
515 (cinco quintos), poderá haver a atualização progressiva das 
parcelas já incorporãdã.s, observado o disposto no § anterior. 

§ 5° Lei específica estabelecerá a remwieração dos cargos 
em comissão de que trata o inciso 11, do art. 9°, bem como os crité
rios de incorporação da vantagem prevista no § 2°, quando exerci-
-dos por servidores. .- -
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TÍTULO IX 
CAPÍTULO ÚNICO 

Das Disposições Transitórias e Finais 

Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído 
por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores 
dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive 
as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei 
n° 1.711, de 28 de outubro de !952- Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da_ União, ou pela Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, 
exceto os c_ontratados por prazo determinado, cujos contratos não 
poderão sei prorrogados após o vencimento do prazo de prorroga
ção.~ 

§ 1 o Os empregos· ôcupadás pelos servidores incluídos no 
regime iDS1ituído por esta Lei ficam transformados em· cargos, na 
data de sua publicação. 

§ 2° As funções de confiança exerCidas por pessoas nãO iil
tegrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm 
exercício ficam transfOrmadas em cargos em cOmissão, e mantidas 
enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou enti
dades na forma da lei. 

§ 3° As Funções_de Assessoramento Superiof -'FAS, eXer
cidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam 
extintas na data de vigência desta Lei. 

§4°(Vetado). 
§ 5° O regime juridico deste Lei é extensiVO aos serVentuá

rio& da Justiça, remunerados com recursos da União, no que cou
ber. 

§ 6° Os empregos dos servidores estrangeiros coril estabili
dade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade 
brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do reSpectivo ór
gão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes ·aos planOS de 
carreira aos quais se encontrâm vinculados os empregos. 

LEI N" 8.162, DE 8 DE JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salá
rios, proventos e demais retribuições dos servidores 
civis e a fixação dos soldos dos militares do Poder 
Executivo, na Administração direta, autárquica e 
fundacional, e dá outras providências. 

Art. 7° São considerados extintos, a partir de_ 12 de dezem
bro de 1990, oS cóiltratos individuais de trabalho dos servidores 
que passaram ao regime jurldico instituído pela Lei n° 8.112, de 
1990, ficando-lhe assegurado a contagem de tempo antelj.or de ser
viço público federal para todos os fins, exceto: 

1-anuênio; 
TI- incorporação da gratificação de qUe trãtao· art. 62 da ci

tada lei; 

LEI N"6.732, DE 4DEZEMBRO DE 1979 

Altera a redação do art.180 da Lei n° 1.711, de 
28 de outubro de 1952, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Corigresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 1° O art. 180 da Lei n° 1.711, de 28 de outu~bro_de 

1952, alterado pela Lei 11° 6.481; de 5 de dezembro de 1977, passa 
a vigorar com a seguinte redação: ... _ 

"Art. 180. O funcionário que contar tempo de ser
viço igual ou superior ao fixado para aposentadoria vo
luntária passará. à inatividade: 

- I .:..-com o verici.menfu dõ Caigó- em. CO!l:ÍÍ:sSãõ, _da 
função de confiança Ou da função gratifii .tda -que estiver 
exercendo, sem interrupção, nos 5 ( cinc J) ao. os anterio
res; 

n- com idênticas vantagens. desde que o exercí
cio de cargos ou funções de confiança tenha compreen
dido um período de 10 (dez) anos. consecutivos ou não. 

§ 1° O valor do vencimento de cargo de natureza 
especial previsto em lei ou da Função de Ass_essoramen
to Superior (FAS) será considerado, para os efeitos deste 
artigo~ quando exercido por funcionáriO. 

§ 2° No caso do item II deste artigo, quando mais de 
um cmg,o ou função tenha sido e":&cido, serão atribuídas as 
vantagens -_do de maior valor, desde que lhe corresponda 
um exercício mínimo de 2 (dois) anos; forâ. dessa hipótese, 
atribuir-se-ão as vantagens do ~go ou função de valor 
imediatamente inferior, dentre os exercidos. 

§ jo A aplicação do regime estabelecido neste ar
tigo exclui as vantagens institu,ídas no art. 184, salvo o 
direito de p·pção.11 

_ _ _ 

__ _ Ar!. _2° _O -fuD.ci~ário-_ <i_U_e_ ~ont3! 6 (SeiS)_ ?flos · c_~n:!P_Ieto~. 
consecutivos ou não, de exercício em cargos ou f_unções enUmera
dos ne-sta Lei, fai'â jus a ter adicionada ao-vencimentO do respecti
VO cargo efetivo, como vantagem pessoal, a~ ---UnportânCiá _ ___,_ 
equiyal~nte à fração de 1/5 (um qui.:ilto): -

a)_ dã gratificação de função do Grupo Direção e Assistência-
Iutermediãrias; ~~ 

b) da diferença entre o·vencii:ilento-~_cargci ou funçãO de 
confiança do Grupo Qireção e AsseSSoram:e:nto Superiores ou do 
cargo de natureza especial previsto em Lei, ou da Função de ~s-
sessoramento Superior (F AS), e o do cargo efetivci~ -

§ l 0 Ó acréscimo a que Se refere-este artigOOOcórreiá ájJàrtir 
do 6° anO, ã razão de 115 (um: quinto) pof ano COmpleto de exercí
cio de cargos ou funções enumerados nesta Lei, até completar o 
décimo ano. 

§ 2° Quando mais de um cargo O!!_ fuilção houver si4o_ de
sempenhado, no período de um ano e inintenúptamente, Cóilside
rar-se-á, para efeito de cálculo da importância a Ser adicioD.a:da ao 
vencimento do cargo efetivo; o valor do cargo ou da função- de 
confiança exercido por maior tempo, obedecidos os critérios fixa
dos nas alíneas a e b deste artigc;>. __ _ __ _ __ _ _ __ __ _ _ _ __ 

§ 3° Enquanto exercer cargo em comissão, função de con
fia.Dçã -ou caig~- de -ri~tUfeza especial, ? fu~cion_ário não_perceb:t:rá 
a parcela a cuja adição fez jus, salvo no caso de opção pelo venci
mento do c_argo efetívo;na forma prevista nó ãrt.- 3°, § 2°, do De
creto-Lei n° 1.445, de 13 de fevereiro de 1976. 

§ 4° As iinpOrtâncias referidas no art. 2° desta Lei,não serãO 
consideradas para efeito de cálculo de vantagens o~ _gra\ificações 
incidentes sobre o vencimento do cargo efetiv'o, inclusive para 
qüinqüênios. 

~~ ·--::-o-- ---- --

Art 3° A ccntagem do período ~ exercício a que se reíei'e 9 
art. 2° desta Lei terá início a 1° de novembro de 1974, ou a partir do 
primeiro provimento em cargo ou função de coo.fiança e em cargO de 
natureza. especial previsto em Lei, se posterior àquela dah .. 

Art. 4° O funcionário" qile vier a exercer cargo em -comissão 
ou de natureza especial, ou função de conf:tan.ça de valor superior 
ao dos que geraram o direito à adição de 5 (cinco) frações de 1/5 
(um quinto), poderá optar pela atualização progressiva das respec
tivas parcelas, mediante a substituição da anterior pela nova, cal
culada com base no vencimento ou gratifiCação desse cargo ou 
função de maior valor, observado o disposto no § 2° do art. 2° des
ta Lei 
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Art. s• Na hipótese de opção pelas vantagens dos arts. 180 
ou 18Ada Lei n• 1.711, de 1952, o funcionário hão usufruirá do 
benefício previsto no art. ·2o desta Lei. 

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasilia, 4 de dezembro de 1979; !58' da Independência e 
91,; da Repllblica. -JOÃO FIGUEIREDO - Peirônio Porte lia. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci<lada-
nia.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"44DE 1994 

(N• 407194, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção- sObre a Elimina
ção de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher, assinado pela República Federativa do Bra
sil, em Nova Iorque, em 31 de março de 1981, bem 
como revoga o Decreto Legislativo D0 93, de 1983. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica aprovado o textO da Convenção sobre a Elimi

nação de Todas as Formas de Discriniiil.ação contra a Mulher, assi
nado pela República Federativa do Brasil, em Nova Iorque, em 31 
de março de 1981. ~· . ~ ~ 

Parágrafo únicó. Ficam sujeitos à. apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos_ que impliquem modificações da Conven
ção~ bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art. 
49 da Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional. 

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

Art. 3° Fica revogado O Decreto Legislativo n° 93, de 1983. 

MENSAGEM N" 3451!13 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacion_~. 

De conformidade com o disposto no artigo 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, Interino, proposta de 
levantamento das reservas opostas pelo Governo brasileiro aos ar
tigos 15, § 4', e 16, § !', allneas (a), (c), (g); e (Jt), da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Disc:rimillação contra a 
Mulher, assinada, com as referidas reservas, pela República Fede
rativa do Brasil, em 31 de março de 19Sl, aprovada pelo Congres
so Nacional, com as mesmas reservas, pelo Decreto Legislativo n° 
93, de !9S3, e promulgado pelo Decreto n• S9A60, de 20 de mar
çode 1984. 

Brasília, 22 de junlio de 1993. -Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 180/SG/DNO/CJ/DAI, MRE, 
DE 31 DE MAIO DE 1993, do SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERlORES 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Como se recorda, o Brasil assinou, em 31 de março de 

1981, e ratificou, eni 1° de janeiro de 1984, a Convenção sobre a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contril a Mulher, 
promulgada em 20 de março de 19S4, pelo Decreto n' 89.460, 
com reservas ao artigo 15, parágrafo 4°, e ao artigo 16, pãrágrafo 
1", allneas (a), (c), (g) e (h). 

2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Gover
no brasileiro tem reafumado sua disposição de CUmprir integrál
mente suas obrigações, no campo da promoção e proteção dos 

direitos humanos, aí incluídOs os direitos da mulher. 
3. Com efeito, o Bras!l se encontra fmnemente empenhado 

na construção de um país onde a democracia plena e a justiça so
cial figurem, lado a lado, com a valorização e respeito ao indiví
duo, sêUs direitos e liberdades fundamentais. 

4. Nesse espírito, internamente, tem defendido a globalida
de crescente dos direitos humanos, sem distinções, combatendo, 
com transparência, eventuais violações, e buscando a eliminaç!o 
de toda discriminação. Jntemadonalmente, tem manifestado seu 
apoio ao tratamento cada vez mais incisivo e abrangente da ques
tão, nos diversos foros multilaterais. 

S. A mulher ocupa lugar de importância nos esforços de de
senvolvimento do país, em que representa mais da metade da po
pulação e vem, crescentemente, alargando a sua faixa de 
participação-no mercado nacional de trabalho. 

6. Ademais, observe-se que o Brasil tem tido tradicional
mente, neste campo, atuação correta e moderada, com postura 
construtiva e pronta resposta aos anseios e expectativas da socie
dade civil. 

7. Tendo em vista a destacada posição da mulher brasileira, 
hoje, e os inequívocos progressos verüicados, recentemente, nessa 
área, talvez fosse o momento adequado para que o Governo brasi

' leiro viesse a -reafumar, por iMpOrtante gesto político, o seu empe
nho em viabilizar a implementação da Convenção. em toda a sua 
abrangência, no sentido de eli:minar a discriminação e contribuir 
para a efetiva melhoria da situação dos direitos da mulher, no país. 

8. Nesse quadro, é imprescindível proceder-se à revisão das 
reservas efetuadas pelo Brasil à Convenção, por ocasião de suara
tificação. Aliás, trata-se do mais importante instrumento interna
cional na defesa dos direitos da mulher e, simultaneamente, aquele 
que recebeu o maior nUmero de reservas, por parte dos Estados 

_ signatários, no sistema de direitos humanos das Nações Unidas. 
9. A revisão daquelas reservas vem, há algum tempo, sendo defendi

da por organizações não-governamentais brasileiras, ativas na defesa dos di
reitos da mulher, tendQ sido incluída, sob forma de recomendação ao 
Ministério das Relações EXteriores, no relatório final dos trabalhos da CPI 
sobre a Violência contra a Mulher, realizada em 1992, sob a presidên
cia da Deputada Sandra Starliog. 

10. Por outro lado, o eventual levantamento das reservas 
brasileiras à ConvenÇão da Mulher adquiriria relevo político 
ainda maior, no contexto do ciclo de- encontros inteniacionais 
sobre temas globais, ora em andamento; no âmbito das Nações 
Unidas, com a realização, em Viena, em junho próximo, da 
Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 1994, da Con
ferência Mundial de População, no Cairo, e, em 1995, da Con
ferência Iniemacional da Mulher, em PeqUim. 

I!. Por força dos artigos 5', inciso I e 226, parágrafo 5', da 
Constituição Federal, parecem, com efeito, estar superados os obs
tácolos jurldicos à aceitação pelo Brasil dos artigos 15, parágrafo 
4'e 16, parágrafo!', allneas (a), (c), (g), e (h), da mesma Conven
ção, embora aqueles princípios constituCionais ainda_ não se te
nham traduzido em alterações da legislação civil positiva. 

12:Nessas condições, e cOD.siderando que, em 1988, tivemos 
a promulgação da nova Ccnstituição e que, em 1992, o Bras11 ade
riu aos dois Pac~ de Direitos Humanos das Nações Unidas, pare
ce-me oportuno e adequado, caso Vossa Excelência esteja de 
acordo, acelerar a tramitação do levantamento das reservas fei
tas em 1981. 

13. Submeto a Vossa Excelência, em anexo. nifuu·ta· de 
mensagem presidencial, neste sentido, a ser encaminhada à 
consideração do Congresso- Nacional, uma vez que, tendo as re
feridas reservas constado expressamente do Decreto Legisla ti-
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vo n• 93/1981, que aprovou a ConvenÇão em apreÇó, sOrá 
necessário para o seu lévantamento a aquiescência parlamentar. 

Respeitosamente, - Lulz FeUpe Lampreia, ~Ministro de Es
tado, interino, das Relações Exteriores. 

LEGISLAÇAO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPúBUCA FEDERATIVA 
DO BRASIL -1988 

..................................... \,,,.~···~······ 
TÍrULOIV 

Da Organização dos Poderes 

CAPÍI'ULOI 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacloual 

· · · · ·;.;;_ ·49."f d.: ~tê~~;,; ~i~i~;i~~ ·,i.; c,;.~~.;;;;N~;.;.. 
na!: 

I- resolver defmitivamente sObre tratados, acoldos _ou atOO 
internacionais que acmetem encargOs ou compromissos gravosos 
ao patrim&io nacional. 

o-.... ,... tt.tco . - Jo •• .. rco ..... 
Pro•uo~l?• • C_onv•n;5o •obre • 
l:ll131n•'9io d~t Tod.n ,.. ronoo•• 
dC' 01~c.r1•1:wç~o cont.ra • ""
lhPr, 1')71, 

O Prealdente cht Rep.:.bllca, 

C'OHS%01:~DO 'lU• o COn'ltC'IIO N'etional, 6PI'cn'OII, 

~lo EMento Z.tUhtlvo •• I :S. lle 14 de ncw.llbro de UU, a 

C'oliVPnçio &obre • El1•1neç:io de Tod•• •• fora .. dlf DJ.eer11t1ftl"" 
Ç"io c:cnt.ra a Mulblfl', elll.l'llda s-h Rtp:mUca Fed•retlva do Ir! 

s11. e111 Nova Yor~. no •1• ll da ••I'Çf) •• 1fll. a. :r•••rvaa 
ao• aaus ut.lqos 11, paritrefo 49, • lf. parifrdo 19, al!n.~~Ja 

flll). ttl. (f) • (h)J 
CXIliSZDCUIIDO ~· o Zr!Ur\I!Mnt.o da btUiceçio 

i u·~•rtda Convenyio ,.Ja .. p~Uca radeJ"aUva do lreall rol 
a .. ro•U.allto 'W't.o eo s.cretarueto•O.nl •• or,anauylo dae Na• 
ç:S..: .. cn,daa, a 01 de feqreuo da ltl4t 

CONSZDtRANDO •~• a .. nclonada Conva~çio aatrou 
•"' v190r JMI'a o: arasi.l, •• o: da Nr~ da Ul4: 

Ardto 19 - A Convenç~o "~"' a E11a1naifS.o da 
Todaa .. roraaa .. DIICI'ialaaçio ca•u• a ... u.u, lt7t. ap.nea 

por cõp.i.a ao prea•nte O.cn·t.o 0 .reaaalvadaa aa raae:"Vaa aoa 
aeu.a a:rt.itoa l5, .,.r.ltrefo 4t', • 16, parjt:-afo 1• al.tneaa"" (a), 

Ccl • [9) a Chl, Hl'i ea•~:Jt.ada • CtODprS.da tlio .tnte.l.ru.nt.a co
ao nela .. conti•· 

AI'Ut• H .. l:ace Decreto •ntl'a •• •ltor na d.t 

ta d• ave põUca.;io, r•~•••• as tla~alçiMa •• Mntdrl•· 

eradua, • :ro •• Nrt• 

1639 da Zn6ependinc1a • ''" •• a.pabl.tea. 

JOÃO FIGUEIJlEDO 
II.S. Gwrrriro 

.. , ... 

CQtWl::NClO S01tJI.E • .!,_!;!:1~JNÃci.O Di: ~'-5 AS FO!t.AAS DE 

Q!.5.f!.l!'.l!'~ ct'MTJ!!o_A t'.Ut.HE. 

2~-!!!!~~· rart.~• na P!,••nt• con~t!!· 

to~~d3 q~• • ear~• daa Ka~õea Unidas ri'! 
(Ir~• a fé nca 4ir•ltoa funda~ntaaa do ho~•~ na_d19nida~• • 

no v•lor da possoa hw"ana • na i9~•)dad• de direi toa dO h~ 

• de iinollh•r • 
S,g!l~~rando que a Dacolarar;io .UF"1v•nal doa D! 

r•ttoa H~-anoa r•alir•• o·prin~fplo da nio•41acri•lnaçio • 

procl..a q~• todO& oa .. •r•• h~noa na•c•• lsvr•• a i9~ais •• 
di9nldada • direito•• qu• toda p.aaoa pod• lnvocar todos oe 
dir•Jtoa • llh•r~nd~a proel~dos n•••• Dee}araçio~ •e• dla• 
tinçio al9u-. in~h:.al..,• de sexo. 

~~'1!.1.!'!.!.~.!!!!! ~~· os E!Jt•doa Perus nas Conv•.!! 
çõea lnt•rnacionala aobre Direito~ Mu~noa ti. a obriqaçio de 
91rantl~ ao ho-c• a i nulher a 19ualda~ ~ .. vozo de todos os 
direitos •conÕII!teoa. aoclala, c:ulturaie, C'ivia • pollt1C"Oa, 

2,b..!!.!..v.ando aa conv•~õea ir.ternacton~t• cr::rw:l'U:[ 

ltaa aob os auspfclos ~~· Nações Unidas • dca orç»nl•~• eape• 
cial1aadoa oa t•vor.da ltualda4e de direitos ent.re o h~• • 

a IUlMro 
!:!!::.••rv•n~, a&n~a. •• rcaol;çl..•.• d•claraçõea 

• r•C'OIIIt"ndaçõ.re apz.;wadaa Pl'laa Na\Õ.• Cr:u!aa • _,.ha k,JÕ!da 

Eapeclallradaa p~r• ta ... orecer a i9ual~ade d• dlr~itoa •ntra o 

h~• • a ~lh•r• 

!:t.."".n.-"f'·'.~f>.!o_CO""'-"'~C". c.-.r.o. P fato d1• 'l"'•• •PI'• 
a•r d• .. t•• dtv•rao• U·fltW"C.ntf'OI. a IIIUlh•r rco.O>,Inu• &f'f\dO o~ 

.)eto d• 91and•• d,,,.,,,.,., .. ,.-õ .... 

!I!J.co!,~'.':!~ qu• a ~lu·rii'IJ.r•'i•o C'Ot>tra a 
)hpr V10ia 01 I'Fli'ICr;tol de J 9 ue)d,.df' df' ~~ 1t'lt0 ... dO 

P""O da chqnSdad., hurr .. 1n&, dlUC'I.IlU • ~.~;.~-•r"r;;:.o de 

•u• 

U••t. n•• ,.,~,l"'lts ct:o:~•hÇÕCI ffu• o ho-M, na v1da pc-lftlea ... ~ 
cJel, t'c:"OnÕmlc& • c:"l.l)tl.lral ~C" ... ~,~ pei1, cer.stltut ~ 0~1ti• 

culo ao swow:onto do b .. n~-••'• da aoclcod.•d~ • <=• (."\o-.rll& e I!! 
f1C'Ulta O p'if'nO dP"CllVOlYJ"'C.·ntO da1 J1011'rl'"lolllS~ .. dC'$ do~ lr.'ol• 

lhar pare prc•t•r ~oervJço a ••u pala • ã ~.~.:.·~nJdad•• 

!!:.:.or~.Jd_!!! coo::. _c. lat"."'' Q'•to. r:ro slt:~o~çõt·• 

~• purore~s. • 111Ulhrr trrn ~,~.,. ,.,., IJOO l"'{r•'"'O i al tllr'lt•çioo. i 

s.:.IÍde, .a. rdue.:.çilo. i e•r•cltaç~o 1 ;;,, C'IJ<Irt·•n,C'!•d(•l df' "''"'•"!!! 
90, All1111 CUIIIO. lo.HSil•ÇitO de O·HI.:II loll'(~fJ:! .. ~C'I 0 

rcnvt•nc-t•ln~ rfto Ql.lt> o rll,.l·r·i .. t"l.,. nto ~· Nove 

Orllt·ll' rt"onü.,.tca lr•lt"t""'·tc•.,,.l l,,,.._._,.,, n• "'1~''"'"'" • n• )"•'' 
ÇS IC..mlfiLIIIIII .,._,,tflo"'l'"'"'-'''1 1'"'' a 1·1<·"'"\"u ll'ta 1'11""1''' 

~ C'lllrt·'o ho~"' • a ,..,,lh•r, 
s.,lt ..... , • .,'!_'luC". f'll"''"''";<io do !'.1'~'"''"'C!· d• 

todaa •• lo-.Ja dC" ···~·•~...o. ~,,.,_.ru••tr,;1~.~o r~e1a1, rcl<•l'lt•Jt! 
1010, nrõ.K"Olonllll)llll"t"', ,,.,, .. ~"''0• ocoupao;.õ.o c~olraltqo·IJa • d"""l"! 

ÇJoO c lntrrfrriõnct• nf'O .. •:."<unto• lntrrl'lr>,. d-,s. r.u"d"a P re• 

.. tonl""$&1 para o l•l•no r••·trlcso \lo .. dlrr\tc.J ,o hC>I""I'"'"' da~ 

li'IPJ'• 
Arln•·"."!!!.-:' •Ju• O foU•1.,rll"t:\tO da P"'l • da'!. 

''"~"\·• in\rln•t'IC"n.'t::;. o ,.lfvlo da ,,.., .. io lntc·ro•~e-lon•l• a 

C'>OOI• r .. ç.;o :oocitua ''"'''r: IC;<In.- o~ L:t.v'!:-s,ln';Õ ... ·rn•lc·,.,tC".-.. ntlf> d• 
IPUS Fll'l,.lllaa r•·"";':I'IC"C't' t" Jo'?I'"J.,Ia, o lJ('~<an• ..... .:-nto q('ral ~ 

C'Of'lr•lco~o. • ''"' r:.,ith·u1,r o dl."s.,ur;,.""'•nto nutlr:::,"r 50b wa e•· 
~rJLD • ef•ttvo ecntrol• Jnt.ernectonat, a afl~•r•~ doe prln 

prln~rrt?a d~ )u•ttça, l9uald,~~ • prov..1to ~~tuo "•w r•l•· 
çolra •ntn• po~rau• • a r~allaa,.:.o do llrrlto do• ,oovoe svt. ..... -
t ltl•a • d•-lnlllç•ff" rt"l(:lonla1 • ... t r a"•'" I ta a a twvro~çill' ... , ,,,. 
f,..Jra. i •~tO.JI•I .. III'I"•('•O ..- lft'~f'po.""'d'\"'C'Sa, bC"• C"l.AO O .... , •• 

to da ~<ot.rr .. ~.la "·'\"lol'lal • d• '"''"9rJdo11d1.• h·rrHC'rlsl. prC'""r 

vcorio o ;aro9'""'"" • o d"'sr.nvolvlr>rut.o 10<"'1at1. •• •• co"r.•· 
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qft~nCta, ec.ntrit-i.ui.iio Jlara a u•a·u~aç-;õo da pl .. na 

rnucr o h*in e :. 111:ilh~r. 
S-:!!'.Y~~c!2.':. de c;;u• a p~rtlctp<lçio lf.billla da 

.ulh~r. em içualda~r d• con~içÕ~• ca- o h~•· er. todoa o• 
c.~pos, I lndla~n••v~l ~ra o de••nvolvl~nto plehO e co~

pleto de u• ~3Ís, O b~m-~star do "undo e a causa da paz, 

, !c-~"'.!!9....P!~~~!",!~. a 9r.lnde contnbu~~Çio da "';'l.her 
ao' bl"r.-•star da fall'l(lta • ~o d~senvolYilllentO da socted<•d•, 
~ti :qof.a niÓ F-i-c-1-:M-.cnte UC'Ont••c~da, a 1r.portiflela soeul 

d." ~.t~~nld~<!~ • '..' fur.o;ão dos' rau .,. Ca..,rua • na c:duuçio 
~~~ t'tih~·.~ .~ ~On~~Ú·-"tis'-~c; "qU.,:--., papC!l da ~r~ulhu "• p~1~ 
(ão nio d~v• ••r c~us~ de disrr~~•na~io ~•• •~m que a •d~c~ 

çio do• ftlt,o,s or .. ,lc;, .. a lt'lo~nt.at>llldade COM;>artlli"'ada •ntu 

boii'Dna e 11\ulh<rrc• <r a •oc. '~•d_• rono Ultl con,unt.o, 
~O._!.bf'C•t'ldQ+IIlu! piOla a1c•n'iu • ['11C'f'l& 19ual• 

dad~ ont.rc a hor,cll'.• a,~t~ul~-:·· ~ ,;C'cc•••raco ,..,Od.tacar o p,.,..,, 

tradicional tanto do bcmc~ ~~~ ~A ~ulh•r ~. sociedade e na 

ltcsolvldos a ap-Ji.:-l'lr os prJne!pios ~,.:t'luncLados 

na ·o;,.ciiraç-"iO ·.;bt• a r.u ... Í.nat;'Ão d• O.lseririun.içio c:ontra r 

MuÚ•~r 'e. Pl.r; iSt'o'• li aélotar •• ""'c!1das ne-ccss.iirus a h11 
4e ·.~,Pr'i~ll'' e.S.I. 'c!tsé:-riml.l';a'iio c~:~ to~•• a:. s-u-u !orl"'aS e ma• 

. . ' '' . 
ftlf•·~·ç~·.~ 

·Para o• f.l.'ns da prC"scnte ConYi"I1ÇAO. • e:;cp-re! 

•iO•ctac':rL•.i.'na~:iio co'ntta' a '&l.llh•:r• si gnt H c .ri toda a dLa• 

t.lnÇ"Ão, ••~1u~io ou rc•triÇ"Ão ba~rada no •••o • que '"""• 
po~ 'ob)t>'t.,o 'ou· tC'su1 tado · pr• judaC>ar ou anular o r.-conbC'cl,...l\" 

,~-.- ·.,oio' ou' ~â.•'rciclo prJ• roulhll'f• lnd"P'nd~:nh·IM""'" de ••.,. 
c:•~•d~·~;IYI'l', c'oir. ba~~oa na lqua1ded• do ht-r~,,.. f' da ,....,u ... s,dot. 

dUf"ltclt. hu"anos • ltberd•deos flo~nda-ntaa• no• ca~-;oo• pollt!, 
co. •conõ•aco, •o~~l. cultural <r cavll ou e~ ~ualquar outro 

c•po. 

os tstecSo•#l"ert<r"s eC'Indcna~~~ •--dascru .. ,nação ~ 

tra • ~~lhr:r· .. ~ tod•• as •u•s formas, concordar~~ k~lr,por 

to~os or; '~~~eios' ;pror•raados • •c~ dllat;'Õcs. u~~~a pcolltJc:a da .. ~ 
tln~~• a ali~\nar a da•Cr1~•naÇ"jo contra • ~ulhcr. • c:OM tal 

Ob~<r"tiYO •e c:'~~~O~~tc.'~ a; 
al C'on••çrar. •e a1nda não o t~\·erea fffito.ell'l 

suas const,tw•~·õors naC"tonals ou .- o~tra lagaslaçio 

aprorruda o ,..r,"':IpLo ela' 19uald<ldr do h?:~~c• e da 

~ulhrr • •~,,~arar ~~ lei outros ~tos apropri•dos 

a irAU~:açi:3 pritiea d<:!:>S" puneipio; 
~I ~d~tar ~rdldas ad~qu~a••• lrqaslatJvas e 

de outro C'aditt"r, co~ .as •.1n-;n.:s ce~t..lvcls e qvo prv! 

ba• toda dhoc.•nro.tne..,·io C"('ltl\r,. • II'IWU>erra 
c) t•t•~lt"c•r a 1 rcLeçio JUtldaca dw• dlr<r"1• 

tos dll ~uU.er numa b•ooc d..• I•Jualdo~d"' """' o• R h!:! 

""-'"'c o;.:.ra.nttl'. por r••10 doto \r1buna~s n.-ctonals CJC.!!' 
pC'tC•nt,~s t' c!c UUtf,,l' J:~tltU1Ç'ÔC'S rülol1cas •• prOt!: 

.;.ioo f!'(<:tl.\"a da a.ulhc-r contra todo ato de dt•eu11111'! 

.;io1 

dt Al.tstrr••C' .S. 1nrur1rr C'l'l todo olltO 0\1 i'flt! 

C'• ~" dt ,.,., ,,..," .... ·io C"a.t , .. " t~~lllt•"'' • rrlar a··r~ •f'oA" 

as •utOrldAoJI•• • ln•U\UII1';..•s ;•ti:-ll.:a!l llt\1111'1 lt'lll CO!! 

f .. •lmldllolO: -..;('1'1 ••• ,.. "''''" ..... .;,,; 

e) T"n ... r •• n .. ·c!:uJ•• >~I•IUio'f;,,r'!oJs p .. ra ,clill'lt . .lt 

a do•er1mJn~ç.'io ~:un~r• • lfi•Jll'h.'l' ""'"'\lC'olde f""r qu,,l• 

f:IIM\'r F<"•'•Ca 0 or;,,nl ,,,,;..,. C.U ... :'l.;•tCI"ill 

fi ~d~t'ar IOO,•'• o~• IIW"dl••• adw•ru.ad.as, lnt"l•,•! 
•• _di" ~•r'l•r h•ll•l•l'lvo, P"'l• IIIOdlfh"el orou ll••rrt•• 

1ar l.r1a, nrowl._,.n\o•, ~o~•o• e priU~•• q~o~e con•U• 
tu- d\JICrllllln•l,.:,o cunt.ra a MUlher r 

91 OC:-rf'O'l•U· tod,..,s •• dasro•l~s p•n~tls nacl~ 
na1• q\Je C"ons~lruaa d\scrS•Ine.;io contra a Mul.r:r. 

!!ti20 l9 

Os E~t~dos Partoc t~r.iio. e• tod~s as c~f•• 

-r•• •· e1r. p~rtlcula:r, n11s esfc'r . .as polhLca, •oclal.P~o'OnÜ"''c:• 
• cu1ha:ral~ te)(••• •• llcdJd.as aproprlad••~ tnclu.slv* de car.i• 
ter lc·•;U•lat.\vo. p.o.ra a~r: .. 9U'C'ar u r1éno' desÔftY0lvJ.,..nto e 
prOI)rf'sso eh au.lh..,r~ coa o ot.jet1YO de t•ranUr•lbe o eavrc! 

cJo e 9o:ro dos cUreitos h1ur.anos • liberdade• hanc!<unentat• •• 
19uãidade dP eondtções c~ o b~mo•. 

1. A ado(i·o' ~lós t•tado•·Partn dv t'M'dld.Js'•.! 

~~1•1• de carl\•r '"""~rÁrlo d••tlnada• a aC'.:erar ~ t•ual• 

d:J.de de ~ato entro o h01110:.1 e~ IIIU1~er.nio.~~ c:;on~,~~r.wá ~l! 
C'l"lllllna.;•et n~ for- d•f1rotd.a noeta Convançao, ••• de- nenhuMa 

c~nc1 r.â l~hcará. COI"'I C"Onu..,.ornc:i.•• ~ .~""'cn<;io de I\Ona&S 
d~sL9u.âta o'u a.,·pAie4•1Í: eSsas 'M-dLdas ec .. uio q1,1ando o• ob· 

j<r"tLvos da igualdade de OJtO:rt.unidada e t:rat. ... ft't.o bOuv•i'oa 

esp.:ochu. lnc:lustve •" coni.Jd•• n• pr•senu ConV#'ri:Çio; "d••· 

tlnad•s • rro'-c:'il•r • aaternld~de, nio .. const.der•ri dJ.scrJ.• 
&lnat.6rJ.e .. 

Ó1.' t!d.,.)co5~1"anr·s: to;..õirão tcodu a• -dld•• 

II'OJ'fl"~•r. J>•l•' 
·~ !"Odlfl.,.l tiS J•liCfrÕf't tiJC"IO•CU\\UI61t. ~~ O 

dut• de hOI"'I'nllo <r lf.o.~\t'o•rr•• C'Ofl vlllota• • alc•ntOu 

.-llr.lin•Ç•'Il' Uc.-&. i'fl'ffH'C""ItO~ • prit1c•• C't•n•utol,.dlo 

:rÜos., t" ÕC'- Q\i.ah;uc.-1 O'lltlol lndol<r f:llol'l' f'llotf')U'I b.l•l'• 

dolo ne-ldê1.a ~.J 1nft"fiDrldaciC!' 0\1 •upo:r~orldadC' 

lli"'alquc•r dot. i.~'"o• 'ou•cm lunçôoa ••u•rrotip•d.:.• 

b) C,uanL~.r q'llt' a Ol'dii'CaÇ'iO Í.t•ulu.r 1/l(")l,lol u." 

C'CNIIj'rc~n•io ,...s~·qU.il~a da :utcrnldad• c:omo !unç•o SI 

c:tal ., c l"C'onhecirr.t.·nto da .rc-s.ponr.abilldol~e c~

de homrn• c fh!Mlheres. no q\ae' Cb~ rrspo:lt.O i r~u~"''i'' 

• ao c!C's.convob·lf'·rnto de scout. !llhos. entf'ndc·nd:o-,., 

que o Interesse- dos C1ltoOS 'const.tlulrÁ •.- eo·ns\C,•I 

çio prlmordlal (.•R'I tc.dos o• c•sos. 

•• 
o~ E•ia..:os:.,:,i;ilC."'tOfrui'rio todu as 

af'ICOI'rl•~··· lhrlusiVt' o,'!;.. cettii\t•l JV!iJI•Jat Ivo, r,.,. ,-1.1~11 I"' 

to<S•• •• """•• dv t1-'r•~·~;~ de "'ulhor•• • ••t•l•H•'õ•" ole ,., ... 

UtUlÇ';O da I'IIO)bet. 
PAiot1'~ JJ 

Os ~stados~P•:rtt"s. toma:rio todat.-at. ~dld•r. 

prcp:tad•• para •lirntno~~:r a dlr.cri!lllneção c:ontra • r.ulhrr 
Y.tda pol[Uc:a e pUblic.a Uo ro~íso c, cm paruculat,'iJ•:.antir:ic 

ec- lç•u•ld.lda o., cor.dliÕ<>S cor.~ os nomeniJ, o dtr•lto as 

a) Vot•r .. ,.. teodJoro •• •l•1.;õc:s • rc:!'erend~ p\: 

l:llJ.CIOa ., ••r elc:~!vL·l f'"ra todos os ;)r.;5os C'YJOS ""' 

~ros •cjem obj~to de ~lt'lÇÕe• públicess 
'bl rarti<'J~·•r Ma fO.:"'II~,tleç:Ão d~ polit•~•• 9' 

Y'lrrn•r.-.cntats C!' na t">Co•cuç.io clc•t••• e t>C"Il;>"'r ~.r<P'f' ~ 
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bl:lo:::ts ~r .:x•rc•H t.od.,c •s funções pUbJJo.·u. t:ll' toO.:. 
OS p)olnO• 90Y .. IP'IoOII'•t"'li .. IIJ 

lllo••IVYIIII•"''"'"'"'II "'"' "" •n•l"'"' d• "h'• J•oihllr" 
J.OOlfll':'• ,,.., p•h. 

!.t!.t3C?..!! 
Oa EltldOI•PaJ'tiPI tor~o•rio toi!•l •1 ~&u a 

Fl'i.J~AI rer• ')ll'lhUr l ~lM>r. cu• .a9~o~ald•.S~ d• aJrnh~Õ:O. c 

O ft.,,rc-111 t' I&'., dliCI'l111natiO alq~o~nll, a Of'OI'\Un:ldldl:' de l't'pJ 

&il'tor•r ••u gov•rno no pl1no tntt'rnacJonaJ •. dt!' pertlclpar 

trat,•'lbo da• or9&n!aaçõca int•rn•clonllllo 

lo 01 E&tadOI•Pal'tt!'l 0UtDt911'iO â1 ~Úlh•Í 
dlr•ttoa 1vuaS1 ao• do• h~n• par• adquirir, ~dár ov cc 
aerv•r au• n~tctonalfdad•• CeranU rilo. •• p11'tlf"Uler, q~ 1 

o c"••~~~~:nto c011 ..,. ••tr•nv•sro, n•• a 111udança d• naclo,.,a)! 
dt' do fllll'll'kl cbr•nt• o ca•alfl•nto, modirlqut'lll •utr"'ll•tlciUIICr 

a n•C'•onalld•M da ••po••• a c-on~·-~~- •• aritrllla ou a oa 
tu•• a adolat a nac,•m•l!da&Ja dO C'~nJu9•· 

:r. O• Ealadca•rart•• outcu~•riu i 111uhi.,·, · 

IM'II'IOI diJ'C"ito• ~UI' ao ho.cM no~'"' dia r••PI'ItO . .à nae'aoru 

.... dos fllhoe. 

PAAft UI 

C. Eetadoa•Part•• adotario todas •• ~dld. 
•Froprtadaa para •11M1nar a dlacriMJnaçio cOntra a ~lhl'l 

• fi~~ ••••vurar•lh• a lquaJdada d• dlraitoa ~o h~ 
:na e•l•r• da •ducaçio ••• partaC'ular r•r• ....... ,.r, •• c·· 

~Jf~• d4 ltualdade entre ho.ena • •ulh•r•sr 

ai AI .. , .. , ~ndtçõ~a di• oraentaçio •• .. tf 

ria d• carrearas • capacata;io prnllaalnnal, aee•ao 
aos •Uudoa • obt•nçio 10. dlplOfJL&a nas l·natt\ulçV.s 

da C'nalnO di' todas •• catt·90rlaa, tanto .,,. aon•• '"!! 
rala co~ ur~anaa1 •••• 19ualdadv dC'v•rl ••r ••••9~ 

tada na I'Oueaçio prf•l'a~Jar, 91'rll, tfen,C'a I' pro• 

flaaaonal, lnelulda a aducaçio ticnica au~raor, '! 
u~ C'Of"'I todoa oa t:lpoa d• eapacl taçio rroftaa.t.o• 
nalr 

bl Accoaao aos llll'lfiiiOa eurrfculoa a ...,..,....,., ••! 
ll'll'a, pnsoal doc•nta do rPaiiiO niYI'l pr-ofsaaaon•l,ln!: 
talil~a e -tanal ••~lar da ...,.,,.., quo11Udada1 

eJ A als~tftação d• \Odo eon~••to ~~·~•~ottP! 
do doa pari&• .. aculSno a lemln1no on 'o~os oa nt

YI'ls o •• rod•s •• lorsaa 4e onalno ~diante o ~•t! 
"ulo i ed~caçio ~1ata • • outros tipos de Pducaçio 

~~ contr1bua. para alcan~ar v•te objetivo •·~~ P•! 
\icular. ~dllnle a aodJfica~io dos liviõa i protr! 

,.. escolar•• • adapta~io dos t~.t-todos IJe '"'·•J.nor 
dt As ~•••• opo~tunidadt"a para obt•nção d• 

bolaaa·de-eatudo • outras su~v•n;õva para c~tudosr 
e) Aa ~·~• oportunld~~•s di' •c•••D aos PI'! 

~r~•• da •ducaçio supletiva, Jnclurdoa•o• pr09ra• 

••• d• altabauraçio fuftcaonal • de ad11Ho•.eo~~ Yl! 

taa a l'a4uasr. e011 a llla:toor brevldad• ~aslv.l, a 4! 
dlfarança .. C'Onhaca .. ntoa ••••~•n\ea entre o ha-e• 

• a -.alMrr 
fi A t'l'duç-iio da ta•• di' abandono fafiiJn:tono tb 

eatudoa e a Ol'tanlzaçio de protr•••• para aquelas 

JOvvna • ~lherea •ue t•nh~ d•Sxado oa estudoa pra 
.. tYr.:..ntl'l -

9) A-. IIIC'SNs oportun:ida4•p•r• .,.nac1par eU 
varnente nos ••portes • na ~d~~e•çào ftatea; -

hJ •C'•••o a Ma\•r••J lnro-•tJvo ••p.Pet_flco 
qUI' C'On'tl'ibua para ••••911:r•r a saúde • o t,c:·•~estar 

d• fa,.fUa. lnclufd• • anfo"'••çio • o •••"'••or ..... !! 
to 10~·· pl•n•;a .. nto da r~fl1a. 

~Os ratadoa·P•r,~• adot•rlo todas as ~·di• 
da: •rre>rrtad•a' f'lal'a •li•J.n~r • dhct'lllllnaç-;;,o con'n a "'l! 
1: ··r na I'Sftor• elo ,.. .. pu•vo a fl!S do "'•acoyul'ar, at11 eonch~ÕO• 

~·· 1t01aldad• C!'nlre ha~r.~tna e ~a~~lll•r,·•· o• ... 1108, dir•uos,e• 
T'lt UC"U211'J 

fi) O 1'11 tf'Uo ao trabalho l"Uf!IO c!Sr•Jto snaui 

nftv .. l da todo ••r hU~~~attar 

~I O dlr~lto ia ~r~~~ ~;~r~u~ldol4cs da ~•· 
F'•to. inc:>l11stv• a ~>rJ lc,.ç.io doe 111•·.,11101 rruErloa * 
ac•l'"r:;õ-PIIi f!••co-.t;,.., d• ;,,.i;~~9oi-

c) O dh.,tto dfo ••rolh•r Jlvrr""'"t• prOUa• 

aio a co~rrcvo. o d'rrJto J p•~vio • I C"atabtll••· 

de no .. •prll"go e a \CIJol 01 ll<'•r,f!'!leJoa e coulrea e:~ 

dJ~I da .. rYifO• e Cl dl_il'l'ltO AO ICC"IISO i fon.aç-io 
e i atuaUuvio pl'oUcsicmala; tn~l~J-,'ao ~pra-~111! 
tv•, ton'lafio prothalor.el av, ... rJor • tnln--.nte 

ptU6dae•r 

b•natrr1Qs, • ituald••• di' trata••nto ralatl~a • .

tr•bal~o 6.- 191111 valor, asai• C'OISO ltYildade de tr! 
t--."to ~ rea~·lto i awaJJavio •• •u•lJdad• .. ~rt 

belhol 

•• O dil'alto I '"'''uJd•d• aocial• .. pai'UCU• 

Jar •• casoa· da apos•nta~torsa, dcoa&r"Pr•,.• .,_~'•'!!l 
vaUdl'&o v.,lhlce ou outra inc•pacadada ,.., tz~. 

be• CGQO ~ dl,l'ito • férias P•t••• 

ça "~' rondl;~a •~ tl'abal~o. l"clu•Jva • salva9u 
cta da f11nç:.o dr ,. .. produção. 

2'. A'fllll dP l~r('dor a dsu·nrr·•n•ç;iu tnn1ra 
•uJhpr ~AJt ,,.,;., •• d• (' •• ,...,, . .,to ou lll<~tl'r"''''"df' • •••·f'IUI•r 

if!•tlVl~·~·· d~ •r\1 diiC'IIO a lr•at••U'"'• o• ltt41t1ot·F•r\•• 

••râo "' l"'t·d•"•• ac!• .:,\lo1da& l'"ra: 
a) Proibir, ~ob ••nçõ~a. a d•~••••o por ~r 

vo d• 91•vadr1 ou Js.·~·nç• dt> /lla\•t~od.ulft" • d!•C'r 
"'inaÇ";Q , •• dP!I'I~I511C~'('Ii 1110t1Va4illl f'•lo t'•tiO<'tO CIVJl; 

bl l~nrl•flt:ar a lic•nça cilt> m•twrrud/Odl', cono 

li~lo pa9o ou ~n.rtclo• ~octaaa l'o~P"'•"'•'•·•~ .. r· 
c;h do C'""l-fC'9C" :u-.tl'"l'lOt', au,iqCIId>lldf" OU br;,.ffC'!OI 1 

c.l•i•' 
~~ T.stl"ul•r o forncoci~nto dC' ~~rvlços •oc: 

ais di' •pDJO Jll>C'I;'Sa>;;:io& p•ra p.•tl'lltlr <;11e 01. (11' 

C'C"nbln(·l'!'. "" ohrl?>li~C.cos Fara c.·o1n a f~>:"'fl.l• con. •• I'• 

ro~•~ba 1 s~o11dcoa .So 1 r:'ll-!.:alho • a F•rt! c;•• r-•ç,í,o na vJ, 
r.::íblic•. (.•lof"'C'Jo'1]r:u•nt• "'~daanle o fc,-, .. nto da C'tl•'i'· 

• dc:aC'r.,..~l\'lll'll'"nto c'IC!' un:t r•d• ~t' c-:orva .. o• dcoatln•d• 

•o cu•dado ~•p C'l'i•n'i'••r 
~~ D.lit'i•rot•;iio ••P.,C'Ia) i• nutt.,.rc-a olur•"• 

I 9Ji11VI~C'I nt;'l t,lpus de tr.Ualho o:"U..,JHOV.ol61'Wn\• p 

Jtlf'JIIdicl•ta par• ~~··· 

3. A lP9111aç~o prot•tor• r•l•c,on>llda ea- •• 
queatõ.a conpt'C'I'r.dsdaa nrate artago ••r• t'aan:lnada pql'lodl~ 

"""""te ,i l•n doa eon~~c1-n~o• et•ntlfleoa a leeno14t1cot 

• aeri revJ-t•• dC!'Jr~~~a ou •~plíada con!o~e •• necesaadt .... 
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1. os ~St.~oa•Part•• a~otario tod-a •• ~dl~ 
das aproprladas para eli~tnar a dlscrk~:na~~o c~ntra• • ~ 
lhlf'l' na ~~t•f•r• doa c:ua~.:.Jos r-~dk=-.::.• a !1111 ~" a!o~o<.•gurar, 

condi~ÔC!s eH- '9u.a1d,...!• ent.r• ho!T.c't~S • tn\1:1h•rea, o ae-•s.:.o 

••rvtçoa ,_.Jtcoos, inC)'-!IolV• os r•f•rantca ao 

h.anU.ar. 

•• 

:r. Stol': prC!'jllfro do .S:Isp:o1t.o no p.u.i?r•fo 1'1, 

01 Eat.1dn•~f' .. rl~t. Çltrenllrin i I"Ulh~r ~·•lth;MI'Ia lf rnrrl! 

<'la""' r .. :.<;ii(l 6 ,..,..,..,1•1.-r, "o l'"~'o • ac:o l'"',l~·ol•• ,.,,., .. ,1'" 
ao rartO, ife'"j""('fC:IQnA'"'~C"o ot:O:.JII<'nt'-l.l 91al>itl.l ~J"oln\l'l llllloUS 

fe~r ru•c:r••'rio, r lhe •''"")'lf.lor•o III'IA nur:lç;o .. d•·quatt.Jo 4.1· 

rente a ga~vtd~~tz e a l•c:tSne-a&. 

eor o:.~lras lf't:h•rlls da vi.~• (.'C'<:>nÜI"IC'a t! so~\.al • !:1111 de au.e

YIIf~tr, em C:C'n~t~·;i .. s dP tçu,.l<'l.1Ü4r e•o'.JC' h:--l"'rns. f' IIIUlht•res.,oa 

- .. ~~~~ rHrcltos., _4:fl Jl•rttC'1:1arz 

a) 0 oJiro·h~~ oll lo•owft,·rl"~ r,. 1]1 .t··S: 

bJ 0 Cl\1t•\U.1 li l"!•l"f o•'"i•r.-··II'·Hol J,,,.;,riC'So 
l•ll"'tr\"',,fo" o.,t,,,. !l;:u:-.. os de ~rl•!ltn :"1.
n"'"'' .. ll'l'J 

c) O dlro·ltf" a f•/Orllr"lt'·':" f''l'l .~t\Yt•l·~-s dc-
IU·~·r~ •'\'ii:O, f'l 1'1"1 trs ~ C!" lu IC'S Q,.C .~ ;•'< Ul'C 
da 'V lUa C'VI\\n ,,,, 

1. O• L•t·•ol~o-r .. rtt···- to·•·,., ~o r ... ,.,,,.,,,,.,,.\•• 

o• s-rl"\.h·.:·"• t.•\or...:oeiCic~·• tf'llr,.rto~rtoa ~""'.-"o.:l''''' ,..,,., • 
1;._jA"ft.ant"' 1'"'1"'1 1"" d~·•wl-.;•o•nhll na ,.._.b,,,.,,·,.~·•• o.:-co,.;,,.,,.:-.-dc 
a\ola f,,.;.fu~,' lncluido twu u.lh~~t1'oo c111 •U'tou~• .-•~·II'On~t..irlo' 
da •ccrn.llf'l\a, • tOI!'-ariio 'ti'odoll-. •• •ftt•d•d"'• •1"'"'"'',..,._. •• F"•t• 
ae1011'er • apUcaçio dc:oa d1t.I>Oatt1voa d~·•t• C'onv .. ,..çio i .,.,~ 

Jh•r da• aon~• rvr•1•• 

l'. Oa E•t•~ot.,·Po~riC"S. •dol.lrio toei•' •• 11\tr-dl-
daa aproprtad.aa ,.,_,. f'lllll~na:r a rh\o:.:f1tflln:aç.io ~'vntl'a a 111..a• 

ll'·4rf nas rer," r.u••• a f1~ cko ••• .. <''J-'rar, t-r.o rt.••diÇÕ.S 0• 

t<;~ua!d•rJt- C"'tf• !•\'"'''"" • "''l".l"ft-s, ttuo:o t>l.-.s J'IHttelp~• no d!:' 
•"n"'Óiv•lr-C·ntO ~ur•l • d••h· f.t ~ .. nt-fle1••• • c-r.• .-.. nteular •! 
r-~l)uro~or·lhea~-.lo o dll'f'ltO •: 

•I Parll~ir-ar d11 col .. t..or.oç-;;..;~~ • ctlllf'C'\I'tiO dos 

pllnos. dr des.convcolvl~··IHO r"' tc-doto c.l nf"..,.'"' 

bl T•l ltt'C'J.S(.o a lõl'~VIÇO• 11\o.~Ó!C'OI. a~C'QUIIdOSo 

inc-luS1YC' tn(C"<r:r.:aç.;o, IIC'Onat-lh.o...._•nto • h•fYIÇOS e"' 

"'•tfrt• d.- p1anto)'~'ntv r~1l1ar: 

c) IC"r.C"flC'Iat·•C! dlrct:a"-'"''" doa prOOJr•••• d4r 
5C'IJUI' \ ,,,~. &OC'l •11 

4) C"t.tlfr to.1Qc os t Ir· o• ~o •d.._c .. çSo • .1:- ror· 

-çio, •c•~'""'c-a • nlo~.:.c~ttlf'.IC'oD, anc-l.,s.Lv• o• ·n·l•
Cior,ados I a) Cabf't.l z~tç-õo (unetonlll, WM ro..o, erotr• 

oulr-os, oa ~~~·r.to!tctos ~e lodo" os 5crvtr;o• cD'!Iun!t.!, 

r10• • d• c-xto:oruci:o a f1111 dct •u~.·ntar •u• c•'-'•.:ld,ld• 
l..rc:ucat. 

•I nt•Jant r.1r l)rurõ• t-:o o~outo~•Jua• • eOOp'l'rat! 

vas • Ur.: de 4>!.-lct ~.,u.•ld•d• ~· ... ·cs.•o I• o.,ortuf'lid! 
d"" cco::Õirtlc:'l'tllo r~r.!Uof\t.C' c-:"\o::r..·•o ov tt•b•lhc. f'Or con
ta prloprio1o1 

!t Part1c1~r do todas as at1vid•d•• co~un1t!, 

'' T"r ••'"'~o •os ctldll"• • .,..rr4stt"'o" sqr[ 
C't.l••· ac.s •••v•ç••• do:- C"""" .. '"~•ll'""çio • i" t•rnolo• 

!t•• aprol'r!•d.tlt, • neort>or u"' l:.~•t•r-.crlo lql.lsl noa 
prOJeto• d• rP!'t::tr:r.• agr,rta " d~ .. ff'f'f't•t.rrlf'CtNntosl 

ht qu~f'l' llf' C'Ond1ç-gcs ~f' vad41 ~nlrqr.la~as 0 par

t.ic'=l•:e~ctrot• n11s .::s!•raa d• h•b1t•r;:io. dc.os ••rv1.ços 

santtirics, d• •lrrtrlcitade e do •b~s•r~,..-~to 
l9..aa, do trauapc::ort.e • d•• COIIII;II\IC•çÕ.a, 

•• 

1. os Etta~ca~-,.ari,Ps :~COnhf''-''u.:;o l I!Ulho:r a 

1'fualdall" cora o ho:-r.C"111 rcrant• a 1•1· 

2. O• Fat•dos·P•••-•s rw~onhcc•r:io l "'~l!\1'1',•111 

""ati-rt•• c,v,s, u111.1 ~:alae~~r'ade ]Yr{dlca 1d."•nt1e• l do hOf"CIII 

" •~ ~c•~:a• oportu~~~~drs para o f'••rctcio de••• capacid•de, 

E• p.arucul•r. r•co.~!'lrrcci'io i r~ul!\•r tt~:•ls dtrl'ito• paTa f1! 

••r ccmt:atoa • ••'"""~at.r•r bt'ns • du;.o.•nsar·lh••io - tta"l! 

~~nto i9ual em t?~•• •• 4rt•p•a do proeoaao n•• cort•• de ]Ul 

LLça • no• tri~unais. 
l~ Ca Eat.,doa·F•rtc• eoM,.,:II' "• qua todo con .. 

trato ou oucro lnvtr._.- •nto pr1v•do de c!<f'lt.o Jvrlchco que 
l•n4a a rrrsLr~n~~r a cap:a~idolld• Jurldlea d• .,u1hrrt ~~r• con~ 

,a.ld~rado r.uJo. 
4. Os F.rt•dor.-P~r~• coru:.~do•rSo. •o 1\C'II'-<'• • i 

,.. .. a .• n o• nc,.....,..,. dJ :-•' tor , o "urr r.:O!Opc"ltll i h·?•• I .:.;:.io rc-la

''v• •o dlr•lt.O do1s ~!C'!'C'<.aS i Jlt.•rd•l.ko rlc: ::~::-·.·l"'unlo • i 1! 
Loc:rdadw de c-s.colh• '" •rt.hl·~f\C'la e det.'111Cilto. 

1. Óa r~t•~~ ... P.rt•• adotario to~•• af' .-dt

~dad•s •dequ•~•• par• •~i~ar.ar a dlsc:rt~lnaç~o cont.r• • ~ 

1hc-: , . .., \t,·cloa o• •••llntoa rrlatlvo• ao e-.as•t~>o:"nto e -lt. rrla• 

çõra t.•..,nt.ar"• •• •• r• r~ lculu. coe~ •a"• ,..,-ltu•l•l'lde "!! 
tf~ hr'l~·a• ~t- .,.,u,crrc-s, •'·•"yurar"l • 

a) O ., • .a ~•r•ato ._ co~tratr aatfi.Ônl~l 

bl O J~rllrtll"' •lorc-ttO •• elr'Olh•r 1\vrc-.,•ntf' o 

c6nju9• • dt> co~t ,..;., t ••trt..C.nlf\ SOf",..llte COII llvr• 

e pl•no cons•ntl~ntOI 
· - C.t Os IIIC'1"'0S dlrrrit.Oã • r•spor.aablll .. •dc• 4!!: 

ra-tl\. O c-af.A1"'1'nt0 -. f'Or ·ocau.io de •\:la dU•olu('iOI 

., Oa ~rf'JIIOfo direito• e r~aponSIIIbt'ltd"c\c'' C!' 

•o pats, qu'.aJt:u.;r 111\:ICI tic~• seu -·•t•do clvtl, •r.t ••• 
t~r1•• pr:rttncntcs •o• fl1t'ICM-. E• t~•. oa CIISO•,c-• 

lf'ltcorr•••• dOI filho• ••rio • C'on•ld~r•ç•o prl,.•.U" 
.... li 

•• o, fftt'f;I'\QI c!lrf'ltos d,. d"C"IItlr ll\·r• • '"~ 

ponsav.-l!IIC'ntc •ol.orf' o nú~~~Cro de a.c-us. !Ilhoa • •.:tl.t; 
O lntrrr'-'alo e-ntre os n.~e\~~~rntoa e a tPt •~c-~ao 

tntor'11141çio. õo •4•1r•çio· • ao• -•o• que- ll'>t-• P"'"'"lA" 

exerc4rr •~~r• d1rc-ttos.: 

fi Os ~~"~f. dir•ltos. • 

CC""" I'C'SF>(OitO i tlol_l•d•. c-urat•l•, qu.ard.a • ltdco<;Ão ó.·~ 
Cs lhos., ou lt'll\ I lutos. .,..,lo9o1-, q"ando coas .. a I:'Q1C"r! 

tofl ••ta\U'r;oll! n• leg:lsla~io naeton•l• tM to~us o:s. 

caao• oa trrtPI't'!\IICI dos ft Jt,os ••.rio a coros1der~~;.e 

p&III'Ofdtal: 

91 0.,;; ~~~~·~~·c• dir ... aloa pcta.:lal• c.:omo "'.atJ<'\0 lP 
MUlher, ln<:lUI-1VC o dlr•ilo te- C>scolher' aobtt':lrrr.t, 

profhs.io • õc~pÇ.io: 

h1 Oa. .,.c-,."'l'.ns ~i r•t tos • .s:-~os o• ,;C:."J"' 7t'l ,.;;:. 
aat9ria de rroprlcc!ar'J•• aqutalçio, 9•'t.ti::, ~~"'tiO.!_. 

t~•~•o. 90SO I' dttposi~io doa brns, tanto a t[tu\o 
t:ratvlto q~•"t.o I titulo on4rroao. 

:J. Os rrs;.onsala • o cas~T'Ito dr. wr~• C':1ar•;1. 
nio t#rio •feito J•q•l • ~odas •• .. d:das. n•e•a•lrlas, tr· 

l'lu&IY• •• d• t'arlt•r ~t'9111•llvo, s.-rio ado••d•• f''' c to~ 
brrlt'C"•r -• 1d1dor ,.r.,,,.,,. r••• (' ..... _, ,,.. • r• r• ".,., .. , ''"•, 

t•t6raa a ln&C'IlÇlo d• r••~•ntol •• r•qtllro oltc-1•1-
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PARTE V 
Art1so 17 

1. Coa o fi• de e•a~in~r oa proqr•saoa ale~~ 
~·d~a na api:Lcaçoio desta Conven"iio• aer1 eata~lee'1d0 u: 

C0111:Lti sobra a EH•inaçio da D:Lacr:LJ!Iina'i'io contra a M'J!I'.t.r 
(dora~ante d~no~lnado o comi ti) compotto, ~o mon~n~o da c~
trada ~ v:Lvor da Conv•n"i~O~ dp deaoito e, após ~ua rattr~
caçio ou a~a~o ~lo tri~éat~o-qulnto Er.tado-Parte, de vt~ 

te e tria ~r1tos de <;1rand• prll'lltrvio l".?r•l • çOnJ"•t;.n~~J. 

na i:l'a abarcada pela ConVC'nçia. Os p.:orito• acrio eleatol r<..;. 
loa Eat.adoc.•Partea entre aeua nacionais e I'J.CI'C'Prio su.u !".:..; 

çõea a tituJo pessoal: •~r' levada e& e~nta u~a repartlÇ'•~ 

v•ovritica •quitattva e a representaçio daa fo~aa div•z••~ 
de c.l.vtlJz.c.çio aaal,. eor:10 doa prJnCli'&ls usu•'"•• ·j,n·!l!tall; 

2 .. oa ••IOibros do C'c.tlt• 's<'rio •1•'-''"'' •"' ,., __ 
crutfnlo secr•to 1d• ur.~a ústa d• r-uo\s uu:tu·ad•• .~!,::,,. '! 
ta.los·•artes. Cada WJ1 doa Eatadoa•Panea rodcri lndac.,r u•a 
~·•o• onere ••u• pr&prioa nacionais/ 

3. A •lclç~o 1n1ctal rcalls~r-se-i ••la "'•
ua após a dac.a de ent.r.,d.a rn: v19or desta Co,..,enç:io. ~lo ~'"! 

noa trtõ• -••s antes d• <=AW de c•d• f'leiç.io, o Sf'er('"ti;~c

C.r•l d•• NaçC.a Unid•• dlriqlrl ,..,..a ctrt• •o• tstado~~Po~_:: 

tea c-mtVId•ndo-os • ar-rt.•a .. nt.ar au.ls c•.\dld•t~r••· no Ft•.:-::t 
d• d,)J• filOs••· O S•et"eot.Írlo•C.ral P""~arar.l wr.a l1ua, v.::
ord•~ alt~'ttca de t~l~• o• cand&d•tet •~•t• apr•srnt•d~•. 

ca- Jnd~ca(io doa t•t•d~•-Part•' que oa t.en~~ apres•nta~~ 

e COMunica-la-i •o• tstados Part••l 

4. Cs 1ftrll\!loros do cor.u ti aer.iio ele .I tos d:.~re:-,

t.e U1NI :r•un1io dos Estadoc•Part•• con~·oc•ea polo ftocrt-Wr.:.
C.ra1 na ••d• das H•;õc-s Ur.td••. N•••• r•unJ;io, •111 '4 .. • o 
9.!,.0r~ scorJ alcançado coft. 4ota tcor~o• dos J.•t•d•l•·r .. u ..... , 
rlc. el•JLas -flll:trc• do ("""'ltf o• C'an<IIJ4•toa ,..,., ot.•••n•ro•r.,.:) 

.•a.lc.or n•i""•ro •• voto• e e ~t~alq11a •L·~••l u\e doe vc..Lut due t•· 
; lr•,.nt.,ntG"• do• EStadoa•Pert•• rrt" .. f'n\va e VOtantCiol 

~~ 0. IIIC'I9!lJI'P• du "'"MI tio IIC'.rio el•.l LO$ ..... U 

~ .,,.ndato * •vatro anoa. l:ntle, ... -.to, o ,.,andat.o d~t n:-vr lb 

~t.·N•ro• el•tto• na pri-Jra •l•l(.ioo ,.,...,,, •• i eo fi~ cJ• dult 
~no•t i~dtata-.nt• apóa a prir~1ra •l•Açio oa n~• d~••~• 
~a .. IIIC'~roa arrio eaeolhidoa, por aortrto, Pl"lo Pr<'~ld~ntt 

~.» C'oraJ tlr 

1. A elei~io doa ~Jnco ~Mbros adi~Jonals ~~ 
~0811~ r~aJsa .. r-ae-1 •• eontor•idA~~ c~ o dl•po•to noa pa
rã,rafoa z. J • 4i d•st• Al'ttvo. ·~·,:,• o dG"p6&sto do ll'l'lf,o;•i· 

c~·quJnto tnstr~nto d• ratJtlcaç~o ou ade.io, O ••nd•to 
de dois dos ""'"lltbro& edJctona.l& •lf'Ho& nt''••• oC'allio, '-'U)oa 
nc.-a ••rio ••C'o)h:Ldoa. por aort.ea,, pelo Pr•sld,•nte do Co• 

rlti, ••parar• ao Cl• de doia enosr 
7, Pera p•eel'teh•r as "''<Ja• rortult••· o l•tt 

(::t•Part.• eu'o ~rito tenha drl~ado de ~~t'Jot•r eu•• funç6C'& 
~~ ~~ro do C~ltf n~erl ~ti'O J•ti\O ent•• aeus n~elo• 

nats, &ob reserva da aprova~lo do C'~~ltit 
•. o. ~~roa do co~t\i, ~diante •provaç~o 

(a ""'"lllbllla Geral, r•c,.beaio ro!'!un~J.JÇiO do& rocur&os d•& 
,;aç-Oce Unld••· na ror111a • eond,çõe& ~~~e a .-.suNlfh Coral 
~,.~ldlro t•ndo •• VIa•• a l~rt.'n~la ••• lunçOo• do CO.I• 

••• 
t. o l•cr•tltl••a.ral ••• Naq&.a Uft.lda& Prt 

~r~l~nerl o pe&soal e o• serviços nt"~•slrloa para o ••••~ 
pe~ho erlcaa da& funç&.• do CoaJti •• confotMtd.,da coe esta 
C'c-r.v.nçlo. 

1. Oa Cstado&•Part•• c~pr~t••-•• a &ubJII! 
t•r ao Secr•t'rlo-Geral da& Naç~s Unt~ .... para exa-. d3 cg 

•1~;. u• r•1at.órto sobre a• -•••~• 1e91•1atJvas, jmUt:ll• 

rl•a, edllllni&trettvea ou owtraa que •dotar•• para tornara• 
e!""Uvu •• diapodçõ.-a dasta convençio • &Ob,.. oa provr••
sos alcançados a •••• rea,-lbOI 

•J No ~raao de ua ano a parttr da entrada •• 
vtvOZ" da eon.,..nçiO ,.r. _o -~·!~~_.lnt..r••••dÕ!-e 

b)• Poate.r1o,...nte. pelo Nnos cada C~~Mtrv _..,. 

e toda v•• q~ o Co.ttl o &olieitã~. 
z. C. r•l•t6rto• pod~rio Indicar fatores e• 

di!iculdad•a qu.. influa. no Ír•u de cu~pr~MI"nto da• ob~lfa• 
çõ.• estabel•eida• po~ _es&a Con~~Afio. 

}. O Cont~ adotarJ ••u pr6pr1o re~ulananto. 
2. O C~ ti al•~vré aua MP•• por u. ,.riodo 

Arti?O JO 
1. O co~itl ae reuntr& nun.al .. nta todoa os 

ar.c• por ua periodo nio auparto:r • duas soJUnaa'para ••••! 
na: oa 1•lat6rJo• que lh• •aj .. au~tldos •• conror-id•~ 
COI: o .a.ru.,o la ... ta Con-n'i'k• 

z: As reuniões do CIDfllil ti :r•aUaar-u-io nor• 
.. l~nte na"sede daa Na~õea Dn~daa ou •• q~alqu;r ovtro 1~ 
v•r qua o Coaiti det..zwine. 

1. O Ca.ttl. etravla do Cona•Jho lcon&.Sco e 
Social daa WafÕ.& Unldaa. Snto~ar' anu4l•G"ftta • •••~~Jita 
Geral daa Neçõea Dntdac de •uaa ettvldad•• • poder1 epresan 
tar suv~atõea e r~~nda~• d• carlter v•r•l beaa•d•a n; 
••ar• do& r'IZ'lat6rloa • •• tnton~~.a(é'.cs rec..-bfda• dos Est.ltb.• 
rart~a. Ec••• au9•&tUea e r•comend•çõ•• 4.- carãt•r 9rral •• 
rão ~ nC"Jur~ •• no r•la&6rlo dct Ccwti'i ju"ta...,..nta c:o.a a~
vafÕrs que oe Eetados•Partea t•nh•• porvf>nt•.tra lor,.11Jado.-

_ z. O lecretlrao-C:..raJ 1une111ltlrli, P••• Jnfo.[ 
A)Ço&O. a. n-lat6n• do ~t.i I o:NuiD ICibiW a Wldl(io 11\li ~-r. 

•• A"J~"rlaa E•fl'C'.-I&ltaot.._a tl"rlo ••••i te a 
rt"J•~"'"•'""""daa no C"••''"' 'lia •p1Scaçio ••• •aaJooa:I\W• 
ConYf.•nçio IJUe ''orrc.•to,onli .. a I C'l'l•r• de suea aUvlM• 

dra, O C•\"'11(• J"'•"'••rJ t"t.ouYJt1ar •• ,.?,-"IIC'Ia• ,.,.,,..çJftJirado~~s a 
af•'C'"t"nlar rrl•tórios ••·l•r• a .:tp1Sc.~ç4o de C'onv~nçio ""• 
lrro~~a que t"Ofl~r.j'DfldiiM i r .. r<'r• dto su~• t~Jv1d•dc-s .. 

qualqurr 
Jtua)dad• 

l'fada 4o dJ&f""'Jolo fiC'"'• c-orrvl"nçio l•tii'Jud1(·•r' 
dlsro•ição qur ~c-j• ... ~ta prorfc-ta i obtr"çio da 
e"lre Ju·•-·fl• e mulh•rr• e qoc tllilY.)• c-unlldat 

ai Na ho~Jh)•ç;i,o de""' Eat.,do-P•n-• ov 
bJ E,. ~ualqve~ outra eon~'IZ'nçio, tratato o~ 

at"ordo Jnt•rnectonaJ vlvrnt• no••• l~otado. 

O• r.- • .s,..•-P•r .,., C-f•J-\ ,.-. •• • ... "' •• •t 
••• •• -.••••• """••~'•••• •• ~l'v ~·~•~"•I ~·· eltaft\•• 
a ''•fta r••lt••\'• ... ••••1\e• •~~"'~••••~• ""•'a ~~•••• 

'"'' 
1. Eata conv•nç.iio v•tari eb•rte ~-·a•&in•L~ra 

,.,_ tudo• o• Catados. 
::. c !'õ•c~~".iiso·c.>ral du ,.-.~(,., UnSdas ttca 

~st9nado d~po&lt.rAo dtoal.a Con ... en~io. 
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J. Es1• C~nvenção c5t• aujet.ta· a ratlfiC! 

çio. Oa lnstru~ntoa d• rah Uc•ç~o se rio ~tt .. d:JI )\·nto 
•o leC'rcotlrlO•CIL'nl d.,11 ~açõ.a llnldaa: 

4, lat• Con~nção ftlt~ri ab•rta i adc1io da 
tcwloa oa l:at•doa. ,_, .adcrsio •fe-tuar·a••i a11.r•vés do dei!Ó•! 
to da \R inatru-nto de ai!Jcraia junto ao 
das N~çõos Unidas, 

l. OU•1qu~~tr 'Eat•d~·Part• DOdcrri, fl'll oqua\q\Mr 

~nto. for-ul•r ~d~~~ d• rev1aio dest• C~nv•nçio.~l•n 
~• nocific•çio aaC'rtc. d1t19ida •o sec~etirto·coral daa 
ttaç&.a Dnht... · 

2, A ~sscRblita Ger•l das Nações Unidas d•c! 
dirl aDbre •• -.didas • ser.- to~das, •• for o c•so, co• 
respeito a •••• pedido. 

aru• n 
I, 'Esta COnvançio ~~tnt~rl •• vtvar no trlti 

ai• •&• • pnth' G• data do cl•rb••to do "'<JIÍ1•l- lnatrg 

.-nto .. rattflcaçio ou •d~io junLD ao Secr•tirlo•C.ral 

d .. N~ Unldu. 
z. Par• c•ct• Zstado fJ._.. r ati Ucar • presente 

COnvençio ou • ela adrrtr apõ. o dep~ito do vt.~Pai.o ln! 

tr~n~o de l' ... ta flc•çio ou •dosio, • Con~nçio .-.ntr•ri •• 

vito~ no trlti•a~ dsa •p6s o de~óaito d• s•u 1nstr~n~ 

.. ~rac.lfic.~io ou ad•sio~ 

A!'t.!!O 2! 

1. O S.c~•tlrso-c.~al das waçõea Unldas r•c! 

~~A e •nvlarl a todoa oa Eatadoa o te•to das ... s•rv•• fal

ta• pelo• Estados no ~to da ratSflcaqão ou adeaio. 

z. Jtilo aerl rcn~~U.14• u- r•••rv• t.neoapat! 
••l ce- o obj•to e o prop&ah.o d1-aU C'onv•nçio. 

). A• ros.•rv..- pod•rio ••r r•t1••das • qval• 

•""• a.-.n;o 1'0' urY ncu I r1 r•çio •nd<• 1 •çatta rto.- "''• e~b l•t 1 

vo ao l•cr.,tlrlo•GI'ral ••• .. •çõcoa Un.o:l .. ,, q\ol• '"'"'-'' • 
lodos oa J:at.adoa a •••prlto. A noutlc•ç•o • .,,,,,, rol•lto na 

data ~ .. u racabt .. nto. 

1, 0\l.:tlCõuel' controv~r•J• •nt.r• 4ola ou -'• 
C•tada.•rart~• rrlatlva i interptvtaçio ov apltcaçio d•et.n 

.COt•-•·""'"" r q"" "~" h•r rt~ool\lda 5"''' '"'J"'"ioA\'; .... , .. ,a. a 
1~dl1'b "'' qu~tlqu .. " •h• ,,.,_., .• "• r"Ontruwif•l"• aui•P•·'Id.ll a 

••"'''·~··"'· ,,. ...... I''""' de aC'IS ... ,.., .. , • r•ortir nl\ "•'• •11 
pr411·~ 1'1• "'"'''_..,,.,. •• r•rtf'a '""" ar ... ld.,,co"' •ol•r• • ro• .. • 
•• •rbttt, .. t•ll, '1""''1""' do11 rnr\f•S ~"''~ tlll,.._t•r I C'Onll'!! 

Ylrel• i Core.. ln'l.o·rn"C''O"al d• .·v .. tl(• ""'dlalltC p..•dldo •• 

confo~ld~dC' eo~ o r.~t•tvto dn c~rtP. 

Z. ou•lqu .. r Ef.l ,.,t'lo•,,,,,.,, no ~nto d• ara! 

ftatur& ou retlfte,.~éo d, •t• Ct•nwo~f\~do Dl.l t'l'!' •v• ••looi•D e 

•1•, pod,..l'l «Jf'C'lii'SI' q\ol• n:ia ar C'IDI'UIIll"r• et.orl,.oJdo rc:lo pa• 

rit••to ant•r&or, O. de'""'• t•t"tloa•Perto•l "ão C'tll uio o!tl'! 

t•.to• ptolo I'Otl.:Í..tral'o Gf\1""1'101' prro~nte nconlo•tM 

•- tconha fOr :'lu Indo •·r•• tC'~.:rwa, 

). Qual~\oiC"t r.~t.~o•rarta ~~· t.C"nha fDI'~lado 

ac qualqu•r .n~f\tO por ~lo d• notlf•e•ç;o ao ,S•cr•til'lO

C.I'al d•• Na~ões U•udaa. 

J:ata conw•J\çlo, eu)o• t~•tol C'• ,,,.~.. ~h&• 

""•, •a..-nhol, fra•u:-1&. '"'lia • rua•o aio &tual.,.fttl autén 

t.•coa •~ri 4r~••••d• )Unt~ "'~ S~çrrt•r,o·Cc&al d~• Ne(ÕC'I 
Cntdaa. 

-E• t•ltrfllynho do quC", 01 •~•'•~·.a•ln~d~l d! 

vtd..,..J\tp &utort 1.:ado•, .,,. L n•' &1ft cor ta Co"'"''''l\'io. 

P!earto t.CGUU.T:VO 
119 tl, P~ U~! 

lopi'OVA 'o t•lltO da Conv•n(· JO!:o~• • Eli.llllo\(io 
de TOda• •• rC"r~~o~a <k- ~u.~fl&(io con11:r• • 
Kulll•r, .11ainaáo ,._le ~•fl".~oca F•d•ratlva do 
lrast.l, c• NO\'a Y:trk, d&e ll .s,. ..,rço c::a 
1'11, COfll I'•Ser'VII tiOf ••'•IU\I~Of o!5, pari~• 
trato ol9, • 1.•, pari~rafo, •lin••• Cal, lei, 
19} • 11\). 

Art. 19 - r: •Provado o texto da Conwllia •obre a 1:11•1-
naçio de Toda• •• ror..,• dc- Dlaeruo.tnacio C:Ont .. ""lhe r, •••.a."ado 
pol& ~·p~i.Lea F•drrat~va do 11'&11l, u 3l0•.1fork, na .:.u Jl d• 
.. reo de nu. cor.o re .. rv•• aoa aev.:; art1~1 l~ ~Nrliquro •9, • 
16, pui9ura lv. elln••• tal, h: 1, lqr • lhl. 

o\rt.. 29 .. Eate oc-cr•t.o lA'9111at.lwo •n .,. V190r na d•t.• 
.lc • ._., publleaçio, 

·~ Ftt',ML, D1 1• Ot M7VDOfiiO Dt') 

ICNAJ'(UI ..O.II.C''t" 04&Jo.A 
t'N:$1PESTt: 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na· 
cionaL) -

PARECERES 
PARECER N• 160, DE 1994 . 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
ula, sobre a Coosulta do Excelentíssimo Senhor Presi
dente do Senado Federal a.::era~ "de o Presidente do 
Senado Federal ou o da Comissão Espec:ial d<stinada a 
iDstruir o processo de perda de mandato de Senador 
poder designar servidor do Senado Federal, bacharel 
em _Direito, para atuar junto à Comissão Especial, em 
defesa do senador representado, na qualidade de advo
gado dativo ou simplesmente para làzer a sustentação 
oral, seja no julgamento da Comissão Especial, seja no 
Plenário do SeDado Federal". 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
É submetido ao exame desta Comissão a Consulta do Exce

lentissimo Senhor Presidente do Senado Federal acerca 11de o Pre· 
sidente do Senado Federal ou o da Comissão Especial destinada a 
instruir o processo de perda de mandato de Senadpr poder desig
nar servidor do Senado Federal:, bacharel em Direito, para atuar 
junto à Comissão Especial, em defesa do Senador representado, na 
qualidade de advogado dativo ou simplesmente para fazer a sus
tentação oral, seja no julgamento da Comissão Espedal, seja no 
Plenário do Senado Federal". 

Trata-se, então, de verificar a existência de impedimentos 
para que Senador seja representado, perante órgãos da Casa, por 
servidor desta, bacharel em Direito, eni processo de perda do man
dato. 

A análise da matêria deve ser feita considerando os impedi
mentos a que estão sujeitos os senridores, tanto nesta qualidade, 
quanto no que diz respeito ao seu exercício profissional coriJ.o ad· 
vogado bem como o caráter do processo de perda do mandato. 

Dispõe o Regimento Interno do Senado Federal, sobre os 
processos de perda de mandato de Senador, nos seus arts. 32 a 35: 

"Art. 32. Perde o maDdato (Const.,~art. 55) o Se
nador. 

I - que infringir qualquer das proibições constan
tes do art. 54 da Constituição; 
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n - cujo procedimento for declarado incompatí
vel com o decoro parlamentar; 

m - que deixar de comparecer- à terça parte das 
sessões ordinárias do Senado, em cada sessão legislativa 
anual, salvo licença ou missão autoriza~; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos po-
líticos; - -- --

V- quando o decretar a Justiça Eleitoral; 
VI - que sofrer condenação criniinal em sentença 

defmitiva e i.rrecorríVel. 

§-1° É inc-ompatível com o_decoro pariamen~ o 
abuso das prerrogativas asseguradas ao Senador e a per
cepção de vantagens indevidas (Const., art. 55, § 1 '). 

§ 2° Nps casos- dos incisos I, ll e VT, a J)eida-do -
mandato _será_decidida pelo Senado Federã.l, Poi Voto se
creto e maioriã absoluta, mediante provocação da Mesa 
ou de partido político representado no CongressO NaCio
nal. 

§ 3° Nos-caSos dos incisos m a v. a perda do 
mandato será declarada pela mesa, de oficio ou mediante 
provocação de qualquer Senador, ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla 
defesa 

§ 4° A representação será encaminhada à Comis
são de Constituição, JuStiÇa- e Cidadaníâ, que proferirá 
seu parecer em quinze dias, concluindo: 

a) nos casos dos incisos, I, ll e VI, pela aceitação 
da representação paia eXa.Iíle ou pelo arquivamento; 

b) Do caso do incisb m; pela procedência, ou não, 
da representação. 

§5° O parecer da Comissão- de ConstittiiÇãó: ius~ 
tiça e Cidadailia, lido e pubíiCãdo no Úiário do Congres
so Nacional e em avulsos, será: 

a) nos casos dos incisos I, II e yt"fuclllído na 0~-
dem do Diã ap6s o interStício regi.Íné~~; · 

b) no caso do inciso ill, encaminhado à Mesa 
para decisão. 

Art. 33. Admitida a representação pelo VOto do_ 
Plenário, o Presidente designàrá comissão compo-sta de 
nove membros para instrução da matéria. 

§ 1° Recebida e processada, será fornecida cópia 
da representação ao acusado, que terá o prazo de quinze 
dias, prorrogável por mais quinze, para ap!esentar, à co
TD.issão, sua defesa escrita. 

§ 2° Apresentada ou não a defesa, a com;issãp, 
após proceder às-diligências que entender n~essáiias, 
em.ifuá parecei-, coricluincfo por prOjeto de resolução, no 
sentido da perda do mandato ou do arquivamento defini
tivo do processo;· - -

§ 3"" Para falar sobre o parecer, serã concedida 
vista do processo ao acusado pelo prazo de dez dias. 

Art. 34. O acusado poderá assistir, pessoalmente 
ou por procurador, a todos os atos e diligências,_ e reque
rer o que julgar conveniente aos interesses da defeSa. 

Art. 35. O projeto de resolução, depois de lido na 
Hora do Expediente, publicado no Diário do Congresso 
Nacional e distribuído em avulsos, serã incluído em Or
dem do Dia, sendo submetido a votação pelo processo 
secreto." 

Trata-se. aqui, conforme inclusive já decidiU o Pretório Ex
celso nos Mandatos de Segurança n~s 21.3§0 e 21.443, de proces
so de cunho político, afastada a sua caracterização como 
administrativo ou judicial. Tal fato, entretanto, não impede que o 
Senador acusado se faça representar por procurador habilitado, ad
vogado ou não, naquilo que não é privativo deste profissional, des
de que na forma das normas que regem a matéria e assegurada a 
ampla defesa. 

O procuratório em questão, indepeilcleit!êniente do tipo do pro
cesso a que está submetido o parlamentar, se exercido por advogado, 
está compreendido dentro das atividades da advocacia, ex vi dos 'artS, 
70, § 4°, e 71, capute § 3°, da Lei n° 4215,de 27de abril de 1963, o 
Estawto da Ordem dos Advogados do BrasiL verbis: 

"Art. 70. Salvo nos processos de habeas corpus, 
o· advogado postulará em jt,l_izo qu fotá dele,- fazendo 
prova do mandato, que p®Çr_ se! oUtorg~do em i.p.stru_
mento particular datilografado, oq por termos nos aUtos. 

............ ~ .............. -. ........ ú·······-····-···-.. ·-···········-····· 
. ' 

§ 4° A procuração com a cláusula ad judicia et 
extra, além dos poderes_ referidos no parágrafo anterior, 
habilitará o advogado a jJrã.ücai-todos os atos extrajudi
ciáis de representação e defe'sà pêrante: ' - " 

a) quaisquer pessoas jurídicas cte dirêito pÚbficO-;
seus órgãos,_ miriiStérios, desdobramentOs e repartiçÕes 
de qualquer natureza, inclusive _autarquias e entidades 
paraestatais; _ 

b) quaisquer pessoas juridicas de direito privado, 
sociedades de economia mista ou pessoa física em g~~al. _ 

Art. 71. A advocacia c~preende, alé,nÍ da repre
sentação em qUalquer juízo <?1:1 !ri~llll:al, mesmo adminis
trativo, ó prQcpratório extrajudicial, assim c-omo os 
trabalhos juriq.i~qs_ de con~ItQriit e assessoria -e is fun-
ções de diretoria jurídica. · · -

§ 3° Ccfuipête privativamente aos ·advogados ela
borar e sUbscrever petições iniciais·, réplicas, memoriais, 
razões, minutas e contraminutas nos processOs jlldiciãis-, 

- bem como a defesa em qualquer foro ou instância". -

Como atividade caracterizada como exercício da cidvocacüi, 
submete-se o advogado que a assumir as incompabõilidades e aos 
impedimentos previstos no mesmo diploma legal_ acima citado, 
nos arts. 83 e 85, IV, poàendo, em caso de descumpr4n.ento, inCór
rer na infração disciplinar tipificada D.o seu art. 103, n, ver&is: 

11Art. 83. ·o exercício da advocacia é incompatível 
com qualquer atividade, função ou cargo público que 
deduza a independência do profissional ou proporcione 
a captação de clientela. 

ArL 85. São impedidos de exercer a advocacia, 
mesmo em causa própria: 

VI- servidores públicos, inclusive do magistério," 
de autarquias e entidades paraestatais e enipregados de 
sociedade de economia mista, contra as pessoas de direi
to público em geral. 

............. .-........ -... ~ .. -~~· .. ---··~···· ............................ . 
11Art. 103~ Constitui infração disciplinar: 

•••••• ;, ................ -. ....... : ••• -.-.--~ •••• ~~ • .;.~:0 .. ..:.:..\......:.:-.;;...+ ...... ;~----~-... ·-·- . ' 
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n - exercer a profissão, quando impedido de 
fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio,. o seu exercício 
aos não inscritos ou impedidos;" 

O impediniento previsto no ã.rt. 85, VI, é, em nosso entendi
mento, absolutamente claro. Com rel~ção ao disposto no art. 83, 
comenta RUY DE AZEVEDO SODRE, in, "A ética profissional e 
o Estatuto do Advog;tdo", p. 175 e 349, acerca da necessidade de 
independência do advogado: 

"Os deveres do advogado para com o cliente, an
tes da aceitação da causa, se baseiam em. dois grandes 
princípios, que regulam e informam toda a vida profis-
sional da advocacia: conflança e independência. · 

Confiança do cliente no advogado, e independên
cia deste para com aquele. 

Por que o advogado deve ser independente peran
te o seu cliente? Não é este quem o remunera e, por via 
de conseqüência, não é o que deve dar-lhe instruções? 

Não. O advogado é o patrono. A ele cabe exclusi
vamente a orientação da causa, nos termos, aliás, do 
item ill, Seção ill, do Código de Ética: ''Zelará o advo
gado pela sua competência exclusiva na orientação téc
nica da causa ... " 

A redução de independência pode caracterizar-se 
de maneiras: ou o candidato tem a independência reduzi
da com a falta de liberdade de locomoção, ou aquela 
redução se caracteriza com a subordinação a que está 
obrigado. 

No primeiro caso, se enquadraria o que está sujei
to a horário e à permanência no emprego, e no segun
do aquele que, embora gozando de certa liberdade de 
locomoção, se acha subordinado à escala hierárquica. 

Ora, sem dúvida, o servidor desta Casa, advogado, que as
sumisse a defesa ou mesmo a representaçãO do Senador, perante o 
Senado Federal, teria limitada a sua independência para faZê-lo, 
incorrendo em incompatibilidade prof!SsiOOal. 

Não bastasse o impedimento previsto no Estatuto da OAB, 
o servidor pofulico federal é proibido, pelo art. 117, XI, da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o seu Regi
mento Juridico, de aluar como procurador junto a repartições pú
blicas, cabendo, por transgressão a este dispositivo, a pena 
máxima de demissão, conforme o art. 132, XIJl, verbis: 

''Art. 117. Ao servidor é proibido: 

XI - atuar coino procurador ou intermediário, 
junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou asSist~nciais de parentes 
até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; 

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes 
casos: 

XID - transgressão dos incisos IX a XVI do 
art. 117.11 

Assim, à vista do exposto, manifestamo-nos pela impossibi
lidade de o Presidente do Senado Federal ou o da Comissão Espe
cial destinada a instruir o processo de perda de mandato de 
Senador poder designar servidor do Senado Federal, bacharel em 
Direito, para amar jUnto à Comissão Especial, em defesa do Sena
dor representado, na qualidade de advogado dativo ou simples-

mente para fazer a sustentação oral, seja no julgamento da Comis
são Especial, seja no Plenirio do _Senado Federal, em razão das ve
dações contidas nas Leis n% 4.215, de 1963, e 8.1!2, de 1990. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1994. - Iram Saraiva, 
Presidente - Cid Sabóia de Carvalho, Relator - Alfredo Cam
pos- Jutaby Magalhães- Maurício Corrêa- Francisco Rol
lemberg- Epitácio Cafeteira -Magno Bacelar- João França 
- Jônice Tristão- Esperidlão Amin- Josaphat Marinho. 

PARECER N° 161, DE 1994 

A Comissão Temporária, criada nos termos do art. 33 do 
Regimento Interno do Senado Federal, em reunião secreta realiza
da nesta data, apreciando o relatório apresentado pelo Relator, de
cidiu em escrutínio Secreto, por 5 yotos sim, e 2 votos não, propor 
ao Plenário o Projeto de Resolução oferecido pelo Relator. 

Estiveram presentes os Senhores Senadores: Mãrclo La· 
cerda, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator- Guilherme Pal
meira - Magno Bacelar, Vice-Presidente - Jônice Tristão, 
Coutinho Jorge, João França e Carlos De'Carli. 

Sala das Reuniões no 19 da Ala Senador Alexandre Costa, 
em 8 de junho de 1994. - Senador Márcio Lacerda, Presidente -
Senador Dirceu Carneiro, Relator. 

. PROJETO DE REsOLUÇÃO N' 53, DE i994 
(Da Comissão Especial destinada a instruir a Representação da 

Mesa do Senado Federal contra o Seuador Ronaldo Aragão) 

Declara a perda do mandato do Senador Ro· 
naldo Aragão. 

O Senado Federal resolve: 
Ar!. I' É declarada a perda do mandato do Senador Ronaldo 

Aragão, nos termos do arl 55, n, §§ I 0 e 2°, da Constituição Fede
ral, e dos artigos 32, IT, §§ I o e 2°, do Regimento Interno do Sena
doFederal. 

Art. T' Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala de Reuniões da Comissão Especial, 8 de junho de 
1994.- Dirceu Carneiro, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Do Expediente lido, consta o lido, consta o Projeto de De
creto Legislativo n° 44, de 1994, que terá, nos termos do art. 376, 
letra c, do Regimento Interno, perante a Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional, o prazo de ciniQ dias para recebimento 
de emendas, fmdo o qual a referida Comissão terá quinze dias, 
prorrogáveis por igual periodo, para opinar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n° 221, de 1994 (n° 437/94, na origem), de 8 
dó corrente, pela qual o Senhor Presidente da República informa 
que atendeu solicitação do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
enviando 10 membros das Polícias Militares cedidos pelos Gover
nos Estaduais do Paraná e Pernambuco, para atuar na Croácia, no 
contexto dos eSforçps de pacificação que estão sendo realizados 
pela Força de Proteçlío das Nações Unidas na antiga Iugoslávia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu a Mensagem n° 222, de 1994 (n° 439/94, na origem), de 8 
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos ter
mos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja au
torizado o Governo do El;tado do Espírito Santo a ccntratar 

_opefaÇãõ de crédito externo, com garantia da União, no valor equi
valente a até US$ 154,000,000.00 (cento e cinqüenta e quatro mi
lhões de dólares norte-americanos),junto-ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mnndial), 
destinada ao financiamento parcial do Programa de Despoluição 
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dos Ecossistemas Litorâneos do Estado (PRODESPOL). 
A matéria será despachada à Comissão de Assim tos Ecroômicos. 
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. I • Secretário. 

É lido o seguinte 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 

REQUERIMENTO N• 42!1, DE 1994 
Nos termos do disposto no art. 256, a, do Regimento Inter

no do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência a Retirada do 
Projeto de Lei do Senado n• 305, de 1991, de minha autoria, que 
''regula pare do parágrafo 4°, do art. 199 da Constituição Federal 
sobre a retirada de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano des
tinados a transplantes e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. -Senador Darcy Ri
beiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento será publicado e incluído em Ordem _do Dia, nos termos 
do disposto no art. 256, § 2°, Alínea b, n° 2, do Regimento ln
temo. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. I 0 Secretário. 
É lido o seguinte __ _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 37, DE 1994 

Altera a Lei n• 8.489, de 18 de novembro de 
1992, que "Dispõe sobre retirada e transplante de te
cidos, órgãos e-partes do corpo humãno, com ruis-te
rapêuticos e científicos e dá outras providênclas". 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art.J• Os arts. 3", if';fl'e !l"dal-<in•8.489;de f8 deiio: 

vemb~o de 1992, passam a vigórar'com a se&uiri.te .Tedação: · 
"Art. 3° a retirada post mot1em de tecidos, órgã

os ou partes do corpo humano destinados a transplante 
poderá ser realizada desde que cumpridas as seguintes 
exigências: - -- --

l~orrência inrrtutável de morte encefálica for
malmente constatada e devidamente regislrada por dois 
médicos nãç participantes da equipe de transplantes me
diante a utilização de métodos clínicos e, nO n:Uriimo, de 
um processo tecnológicO p!oposiO- peTO-Mi.i:iistéirO da 
Saúde; 

II--capacitação e credenciamento prévio; por ór
gão compentente do Ministério da Saúde, de cenlro mé
dico público ou privado e das equipes médico-cirúrgicas 
de remoção e tran-splantes; 

ID-possibilidade de recomposição estética ade
quada de cadáver, sutguida de sua entrega aos paTentes 
ou responsáveis legais; 

IV -envio, semestralmente, de relatório de remo
ção de órgãos e de lrausplantes para o órgão competente 
do Ministério da Saúde. 

Art. 4° A doação post mortem de tecidos, órgãos 
ou partes do corpo será feita por pessaoa jUridicamente 
capaz que, em vida, não feilha optado pelao condição de 
"Não Doador1

\ expressão a ser gravadã, de forma inde
lével e inviolável, em sua carteira de identificação civil. 

§ 1° a gravação de que trata este artigo será obri
gatória eni. todo o território nacimal a todos os órgãos de 
identificação civil, decorridos trinta dias da publicação 
desta lei. 

§ 2° O portador de carteira de identidade civil 
emitida até trinta dias da regu!amenta!(ãoc]esta lei pode
rá manifestar a sUa vontade -de não doar tecidos, órgãos 
ou partes do corpo após a morte, comparecendo ao ór-

gão oficial de identificação civil e procedendo A grava
ção da expressão ''Não Doador". 

§ 3° A opção "feita na c-arteira de identidade pode
rá ser reformulada a qualquer momento, registrando-_se, 
no documento, a nova declaração de vontade. 

§ 4° A existência de outra manifestação de vontade 
expressa medisnte ato juridicamente perfeito poderá qua
lificar a pessoa como doador post mortem ou não, preva
l.e<:endo sobre a opção da carteira de identidade civil. 

§ 5° A não mainifestação de vontade de que trata 
este artigo implica a declaração tácita de vontade da pes
soa em ser doadora post mortem de ticidos, órgãos ou 
parte do corpo para lransplante. 

Art. 6° A 1 eriloção post mortem de tlcidos, óriã,
os ou partes do corpo de menores ou de pessoas relativa
mente incapazes poderá ser permitida formalmente pelos 
parentes ou responsáveis legais. 

Parágrafo único. É vedada a remoção post mor
- ----tem de tecidos, órgãos ou partes do cotpo"de pessoas ab

solutamente incapazes. 

Att. 11 . ./Js que infringirem os dispositivos desta 
Lei abaixo indicados estarão sujeitos às seguintes penas: 

I - art. 1 O, intens I, ll e N, penà de reclusão de 6 
a 12 anos; 

If-art. -3°, intens II e IV\ art. 7', art. SO; e art. 10, 
pena de detenção de um a três anos; 

ill-art. 3°, item m. a pena prevista no art. 211 do 
C6cligo Penal; 

IV-art. 10, intens D e V, pena de reclusão de 3 a 
6 ános;" -

Art. 2° A Lei n° 8.489, de 1992, passa a vigorar aCrescida 
dos seguintes art:s. 10-A e 14, remunerando-se os atuais e os sub
seqüentes: 

"Art. 10-A. Constituí crime inaflançável, impres
critível, insuscepível de graça, indulto, suspensão condi
cional, reduçã:c;> de pena ou qualquer modalidade de 
cumprimento de pena em liberdade, em regime aberto 
ou semi-aberto: 

I- a remoção de tecidos, órgãos ou parles do cor
po, em descumprimento ao disposto no art. 3", item I; 

TI - a remoção não autorizada de ticidos, órgãos 
ou partes do corpo de pessoa viva ou morta~ 

m- a compra e venda, a troca por bens ou van
tagens, a intermediação clandestina ou comercial, a 

__ qualquer título, de tecidos, órgãos ou partes do corpo 
humano; 

IV- a exportação, a qualquer título, de tecido, ór
gão ou parte do corpo humano, de forma clandestina ou 

--oomobjetivo comercial; 
V- o recolhimento, o transporte, a guarda, a pre

servação, a distribuição de tecidos, órgãos ou partes de 
corpo humano de forma clandestina ou por pessoas não 
autorizadas oficialmente. 

Art 14. O Poder Executivo fiei autoriZado a realizar 
campenha de esclarecimento público sobre as atitudes, os 
mecanismos envolvidos e os benefícios esperados a partir 
da vigência da presente Lei." 
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Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação - -
O transplante de órgãos, tecidos ou partes do corpo lrumano 

sãO, defmitiVamente, um imperativo tecnológico da atualidade mé
diCa. Trata-se, indubitave~nte, do maior avanço cien~fico deste 
fim de século cujas repercussõés sociológicas, uma vez banalizada 
a sua utilização, deverão aproximar-se daquelas atingidas pelas va
cinas e pelos antibióticos. Milhares, milhões de pacient:s com 6r
gãqs defmitivamente lesad.Qs poderão prolongar sua vtda graças 
aos transplantes. 

A Lei n° 8.489, de 18-11-92. apesar das intenções revolu
cionárias e inovadoras do projeto original, de autoria do Deputado 
Carlos Mosconi, ~n:iutou-se durante processo legislativo atê as
sumir um formato an6dino, proporcionalmente menos relevante 
que a legislação pioneira- a Lei n' 5.970, de 10-8-68. 

A Lei n° 8.489/92 utilizou o desnecessário artifí;cio das ar
nladilhas verbais e das posições quase que mutuamente antagôni
cas: 'por um lado afirma que o ~e cujus _teria que express_ar.o se~ 
desejo de dispor de órgãos em v1da Se nao o fizesse, ficana unplí
cita a ii:npossibilidade de doação. De outra parte, estabelece, para
doxalmente, que ante a inexistêincia de tal declaraç~o _de vontade, 
somente os parentes poderiam manifestar-se em contrário à doa
ção. Esse diploma legal é tão incougruente do ~to de vist:' filo
sófic_o _que simplesmente não surtiu qúalquer efe1to n-a prática. A_ 
situação dos transplantes no Brasil após a promulgação desta ~1 
continua à da época anterior a sua vigência, iSto é, corifusà; Caótica 
e sem romos definidos. . _ ~ - . . -· 

Por isso, é nos só desejo_ expressar-nos claramente a favor de 
um real avanço neste setor: todos terãq oportunidade para manifes
tar-se a faVor ou contra a condição de doador de órgãos. ~ não 
haverá uma população inteira de omiSSos.-<;om __ a ~~s~ pr.oposta, 
ou se é "doador" ou se é ''não doador". Os ormssos_ sao ~rmples-
mente "doadores". - : - .. 

Quando se pretende, por outro lado, que praticamente toda a 
pcpulação se tome doadora de órgãos, de~e:Se ter em mente que o 
dispositiVo legal que dispõe sobre a Illil:téria _~v e salva~ e~ 
população contra_ os atentado~ sub-reptic1os à VIda em con.diFs cri~
cas. Assim, apesar de inexplicavebnente vetados, as proteçoes do~~
dadãó cUja vida está em risco .e-é ccnsiçler.J.dQ_um ~em potencial 
devem ser preservadas a todo custo num:. diploma legal dotado de 
maior complitude que as simples resoluções do Ccnselho Federal de 
Medicina. ALei deve prever as salvaguardas do cidadão c_ootra a ace
leração criminosa de sua morte nas uni~ de_ terap~ iB.tensíva: Ou 
centra a coostatação apressada da morte e:erebl:al. ~-- o 

Alêm disso o legislador deve estar atento_ à$_ inúmeras abena
ções; crimes veidadeiramente hediondos que podem ~orrer nes~ 
camp:> como o-comércio, ·o tráfico e a ~~~ão de 6rgaos, ou a ~ti
lização de bebês ou de excepcimais como fornecedores de órgãos. 
Poi' esta razãO, a legislação deve prever punição exemplar, com o n
gor que o assunto merece. Não eXiSte ra.:Ab .pm ·que ~tuemos pa
drões suaves, quase inócuos, de penalizaçao dos cnmmosos como 
historiCamente temos visto no Brasil._ O cicla4ã~.~ -~~e ser pre
miado em seu ato humanitário com o res~it;rdo da sua segurança. 

Em face do exposto esperamos contar com o apoio dos ilus
tres Senadores para a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 9 de junho de_1994._:::_Sen,ad<l_I:Darcy Ri
beiro 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N" 8.489- DE 18 DE NOVEMBRO, DE 1992 

Dispõe sobre a retirada e transplante de teci
dos, órgãos e partes do corpo humano, com fins tera
pêuticos e científicos, e dá outras providências. 

Art·. ~~ A~;e~~-~ifu·;;~·~·~p;b.~~i~~~to:-~~a·~;·r~~-~-~-
term.inados no artigo 1 o desta Lei, e-fetivar-se-á mediante a satisfa-
ção das seguintes condiÇões: . . 

I- por desejo expresso do disponente manifestado em v1da, 
através de documento pessoal ou oficial; 

n - na ausência do documento referido no inciso I deste ar
tigo, a retirada de órgã~·-será procedida se não houver manifesta
ção em contrário por parte do cônjuge; ascendente ou descendente. 

_____ Art. 4° Após a retirada de partes do corpo, o cadáver será 
condignamente recomposto e entregue aos responsáveis para se:. 
pultamento ou necrópsia obrigatória pre"!sta en: lei. . 

Parágrafo único. A não observâncta do dlSpos_to neste artigo 
será pwiida de ac_ordo com o artigo 211 do Código Penal. 

Art.5' (Vetado.) 
· Art. 6' O transplante de tecidos, órgãos ou· pãrtes do corpo, 

somente poderá ser realizado por médicos com capacidade técJ?ica 
comprovada, em instituições pdblicas ou ptívãdas reconhec_l~
mente idôneas e devida.ntente cadastradas para este flm no Minis· 
têrio da Saúde. 

············-··-·····.,..·········-·~···~..-.···~;·-·~~·:-:~:--~:··:··:·:··:;t<-·~d-;--:·· 

ArL 11. A não.observância do disposto nos artigos 2', 3, 5', 
6°, T, go·e 10 destiLei será ]O'lilida com penà de detenção de um a 
Crês anos, sem prejuízo de outras sanções que no caso couberen;1. . 

(À Comissilo de Assuntos Soc,iai$- Decis_ão Ter
minatiVa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Oprojeto será 
publicado e remetido à Comi$são competente. _ _ _ 

Concedo a ,ealavra ao nobre Senador Março Maçie~,_prime~-
i-o orado!: inscrito. _ 

. O SR- MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronunciao seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Sr}: e Srs. Sena~ores, registr~,-~in rá
pidas palavras, nos Anais desta Çasa, a realizaçiio. no di<~: 18 de 
maio passado, da Conv~çã~ Nacional do ~· que teve. como _seu 
objetivo principal escolher os seus cand1datos a Prestdente e a 
Vice-Presidente da República. 

Saliento, de inicio, Sr. Presidente, que o PFL foi um Partido 
que nãsceu de um gesto histórico pratiCado, há dez anos, qriando, 
entendendo ser fnndamental restaurar em nosso Pai[ a demçx:racia 
para que vivêssemos sob a égide de regras ccostituci~i.S. fez 
uma aliança com o P:MDB e, adotou a chapa constituída pelo fale· 
ciclo Presidente Tancredo Neves e_ vice o~atual Senag9f)Ç?sé -~ar· 
ney, ambos políticos de reconhecidos méritos. -

- Em uma década de existência, o PFL tem contnbuído, e 
c~tribuido para- a conSecução desses objetivos. Hoje-o PFL, o~ 
gundo maior partido p:>lítico do País- sob muitqs_ as~tos o pn
meiro~ somos o Partido que tem o maior número de vereadores e 
de governadores em todo o país - que tanto cresceu nesses anos, 
não tem abdicado de seus princípios programáticos. _ _ 

. Temos ccosciência de que no Pais se pratica um regime demo-
-ctático, mas não temos ainda uma verdadeira democracia; paí por 
que, dez anos após a sua constituição, o PFL volta a praticar outro 
gesto históriCo. Com9 há dez anos, ao buscannos eleger Tancredo 
Neves, tínhamos como objetivo m,aior f~r com que o Pais :r_ol~se .a 
viver sob o Estado de Direito, sob a égide de regras constihlc1onru.s 
claras agora celebramos rima nova coligação, desta feita com o objeti
vo de 'lutar pela realização de um v~iro desen':"olvimento. 

Entendemos que não basta srmplesmente mstaurar, em nos
so País, um regime democrático, ~ necessário também fazer com 
que o País volte a cre~e~. E cres;:imen!ci, para nós, não é apenas 
expansão de bens n;mtenat~. É ~1to mru.s. E faze_: com que se per
mita a cada brasilerro realiZar-se em toda extensao, eJ;D. toda a sua 
integralidade. Isso significa lutar em favo_r não apena~ do progres-
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so, mas também de um _verdadeiro desenvolvime~to, que é justa.:_ 
mente aquele que permite fazer com que o cidadão se realize na 
sociedade em que ele viya. Isso significa dizer q,~e te:mos que lutar
~ 9Ue. em nossa Pátria, desapareçam as enorme.s Qesi!W31dades 
socl31S, para_ que se possa oferecer a todos os cidadãos aquelas 
conquistas m.ínimas, indispensáveis, para cjue se possa \•iver numa 
sociedade verdadeiramente justa. Isso passa, conseqüentemente, 
por assegurar a todos o acesso à educação, à sal.Íde, à previdência 
social, aos transportes coletivos, à habitação e a desfrutar da segu
rança individual e da segurança pública. 

Sem isso, obviamente, não se tem uma naçãô verdadeira
mente desenvolvida. E isso significa lutar, cons_eqiientemente, con
tra a exclusão social que hoje marca de forma tão indesejável a 
fisionomia de nosso País. 

Então, o nosso Partido, no dia 18 de maio, realizou a sua 
Convenção Nacional, buscando, através de uma nova aliança, des
ta feita com o PSDB, a retomada do processo de desenvolvimento. 

Conseguimos a democracia, naquela memorável campanha 
de Tancredo Neves, fizemos uma nova Constituição, mas, se· bem 
que tudo isso seja extremamente importante, ainda não é tudo. É 
necessário que alcancemos o desenvolvimento. 

Durante a referida convenção, Sr. Presidente, o Piutido 
aprovou a coligação com o PSDB e com o PI'B, c'oligação deno
minada ''União, Trabalho e Progresso" e que tem como candidato 
a Presidente da República o nosso colega de Senado Federal, o Se
nador Ferilando Henrique Cai'doso, e como candidato a viCe-Presi
dente o .. meu correligionário Senador Guilherme Palmeira. 

E importante salientar, Sr. Presidente, que a coligação que 
celebramos- PSDB, PFL e PTB- tem uma clara opção progràmá
tica, ou seja, não se fez uma ColigaçãO coin-objetiVos m.eramerue 
pragmáticos, de ter um candidato ou de eleger um presidente. Te
mos consciência de que, ao fazermos uma cOligaçãO, -aSsim como 
f1zemos no passado com o P:MDB, não estamos abdicando das 
nossas idéias, da nossa doutrina, dos princípios insCritOs em nosso 
programa. Pelo contrário. Coligação não quer dizer fusão de parti
dos. Coligação, portanto, não quer dizei que o partido perca a sua 
identidade, abandone os princípios pelos quais luta, rrit.iitO inenos 
abdique da sua vida própria e reDUnde àS-Süas -ispirações. 

Obviamente, ao se fazer uma coligação tendo em vista um 
programa comum, o que se tem em mira é lutar para viabilizar um 
programa comum pela via eleitttal. E, assim, elegendo o Presiden
te e o vice-Presidente da República, executá-lo através da ação de 
governo. 

Nós, naturalmente, celebramos essa coligação com o PSDB 
e o PI'B, fazendo precedê-la de um amplo entendimento prOgra
mático, expresso em propostas discutidas pelos três partidos e que, 
de alguma forma, revelam a nossa preocupação para que o País, 
que conseguiu a der;nocracia, agora consiga o dE},senvolvimento. 
Isso porque não basta termOS uma democracia que os_ 11politicólo
gos", os cientistaS_sodais. chamam de democracia formal; quere
mos _uma democracia real, concreta; para que se alcance esse 
objetivo é preciso· criar-em llosso País condições de a:rllpla partici
pação de todos os cidadãos. Isso está expresso de forma muito cla
ra em nosso programa, o qual contempla, em caráter prioritário, a 
solução das questões sociais, sobretudo aquelas mais· agudas - _o 
que envolve, naturalmente, uma mudança muito significativa no 
perfil da sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, compareceram à referida ccnvenção não so
mente os nossos delegados, distribuídos por diversas unidades da Fe
deração, inclusive o DistritO Federal, mas também os nossos 
Govemadores, representantes das nossas bancadas nas Cfunaras Mu
nicipais, nas Assembléias Legislativas. no Senado Federal, e um nú
mero significativo de lideranças da sociedade civil brasileira. 

A convenção realizou-se aqui no plenário do Senado Fede
ral, tendo se constituído num amplo sucesso .. Praticamente por 

unanimidade, não somente aprovamos a coligação ''União Traba
lho e Progresso11

, mas também aclamamos o nome do Senador 
Guilhe:nne Palmeira, para, como candidato a vicc-presidente, inte
grar~ chapa liderada pelo ex-Ministro da Fazende e das Relações 
Extenores, Senador Fernando Henrique Cardoso, ilustre integrante 
da Bancada do PSDB, nesta Casa. 

, Dese~o. Sr~ Presidente, ao comentar a convenção, dizer da 
in.inha alegna em ver que se consolida o estado partidário no Bra
sil, graças, inclusive, à nova legislação editada, como a Lei n° 
8.713, ~e defmiu novas regras para as eleiç&s de 1994; graças a 
u~ séne· de medidas de ape~~i~~nto institucional que estão 
sendo tomada~; embora a Rev1sao não tenha alcançado seus objeti
vos, ccnseguunos aprovar alguns dispositivos, entre os quais 
aquele que estabelece a coincidência das eleições. Estamos cons
cientes de que o País consolida um estado partidário, fundamental 
para que se concretize a verdadeira democracia - mais que repre-
senta_tiva, também participativa. . 

Há cerca d_e_ quinze anos, aqui esteve um dos maiore·s espe
cialistas em partidos JX>líticos, o Professor Maurice Duverger, da 
Universidade de Paris, autor de uma obra clássica sobre o assunto. 
Dizia ele, com m11ita propriedade, que o Brasil tinha tudo para ser 
uma grande democracia, mas que somente o seria no momento ein 
que tivesse verdadeiros partidos JX>líticos. ·- -· 

•. E_ estamos observando_-:- já ne~se r-lcitoverificam-Se_as pri
meiras demonstrações nesse sentido.- que os partidos se consoli
dam e se enraízam na sociedade brasileira. 

Os partidos necessitam não apenas de uma boa estruturação. 
mas também de um bqm conjunto_ doutrinário. N"'ao é esSenciál ter..: 
mos uma ideologia. Aliás, De Gasperi, um dos mais importalltes 
líderes italianos, dizia .que o verdadeiro_político precisa ter idéias e 
não. necessariámente, ideologias. Hoje ~·mundo inteiro vive um 
mOinento de recesso ideológico e de af'mn_ação de _conjuntOs pro~ 
gramáticos, doutrinários, que de alguma forma caracterizãm Os di
ferentes partidos políticos no País. 

O PFL, Partido que tenho a honra de liderar nesta Casa, de
fende o modema hberalismo, o liberalismo social; não é, Colno al
gumas vezes se tenta dizer, um partido que defende o liberalismó 
do la_issez-faire. do laissez-passer. do laisser-aller. é antes um li
beralismo consciente de que não basta lutar pela liberdade - muito 
menos pelas meras liberdades formais; ao lado disso, é necessário 
lutar pela igualdade de oportunidades, porque a liberdade sem 
igualdade pode ser uma palavra sonora, mas pálida de conteúdo. 

O nosso Partido tem no seu conjunto doutrináriO uma preo
cupação muito grande, não somente com o enfrentamento das 
qUestões Sõciais, mas também a de contribuir. para que se ccns-oli-
de no Pais uma democracia da participação. . 

Por iss.ó, gostaria de aproveitar esta ocasião para dizer que. 
ao fazermos essa aliança com o PSDB e com o PTB. o nosso Parti
do, de alguma forma, está sendo conseqüente com seus princípios 
prOgramáticos. Entre nós, o PSDB e o PTB há uma preocupação 
c~ a questão social, há uma preocupação muito nítida com uma 
nova visão do País, que passa por rediscufu ó papel do Estado, que 
passa, igualmente, por verificar que uma nova realidade se instau:.. 
ra no mundo. E, passa, fmalmente, por ter consciência de que em 
nosso País algumas questões básicas não podem deixar de ser vis
tas com a desejada prioridade. Entre elas estão aquelas que se vol
tam para o alevantamento das condições de vida do homem 
brasileiro. 

Isso significa, naturalmente, dar uma prioridade à educação. 
Quando se fala em educação se fala em todo o segmento do pro
cesso de forma~ão do homem, envolvendo aí também o próprio 
controle de modernas tecnologias, o desenvolvimento científico
teCnQ].ógico e? por <;Jüe não dizer tambéip., a satisfação das necesSi
dades culturaJS básicas do nosso povo. E lógico que, ao lado disso, 
quando se fala na questão social, não se pode também deix-ar de 
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dar um cará~r prioritário a politi~as -~e ~tegre~_o _hoJ:?em na s~~ 
ciedade brasilerra, para que o Prus nao se;a uma nação de exclm
dos. 

O Brasil converteu-se, infelizmente, pai- falta de oportuni
dades a seus concidadãos, numa sociedade de __ emigrantes. Hoje, 
mais de quinhentos mil brasileirOs já-Vi\reM_fOia-do ~irll6rib" na
cional, não porque esse seja um desejo seu,_ mas, antes, pela falta 
de oportunidades em nosso próprio País. 

Desse modo, nas políticas de geração de emprego· êstão al
gumas de nossas prioridades, partindo do_ pressuposto de que o 
Brasil. nação ·continente; nao -pode deixar de gerar empregos, de 
forma cada vez mais crescente, para que todos possam não somen
te ter acesso ao mercado de trabalho, mas também dar sua contri
buição à edificação-ae uma sociedade mais···deseDVOlvida e, 
conseqüentemente, mais justa:: _ _ -~ _-___ -

Sr. Presidente, antes de encerrar minhas palavras, gostaria 
de pedir a V. Ex• que autorizasse a transcrição; nos Anais da Casa, 
dos discursos proferidos durante a _nos~a cçmvenç~o:- pelo nosso 
candidato a vice-Presidente da República, Senador Guilhenne Pal
meira:; e pelo nosso candidato a Presidente da Repúblic~, Senador_ 
Fernando Henrique Cardoso, que tiveran;t, entãq_, -ª-eu~_ n9m_e~_ ho-
mologados pelo Partido. _ 

Feitas essas considerações, Sr. Presidente, eu gostaria de 
também registrar, por oportuno, que o nosso- Partido, além d_o se_u 
empenho em eleger nessa: coligação os seus candidatos a Presiden
te e a Vice-Presidente da República, está estrutüiado em t~ o 
Território Nacional, buscando, inclusive, eleger também as banca
das para a Câ.n:uu"a dos Deputados e para o Senado Federal e repre-= 
sentantes nas Assembléias Legislativas e_ na ~~a _Distrital do 
Distrito Federal, bem assim um representativo D.Ui:nerO de Gover
nadores e Vice-Govem.adores, para que 3.§-_l:!_~_s~s _i_5!~ias possam 
converter-se em realidade. Enftm, para que- os nossos princípios 
programáticos possam se transformar em-ação de goVemo ~ con
sigamos dar a_nossa c~tribu1ção a uma_ sociedade que queremos 
democráti_ca, desenvolvida e, sobretudo, justa -

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAR
CO MACIEL EMSEU DlSCURSQ: 

O SR. FERNANDO HENRIQUINO CARDOSO - Sr. 
Presidente do PFL, nesta Convenção, Sr. Jorge Bornhausen; Sena
dor Guilherme Palmeira, que me honra participando da nossa cha
pa e concorrerá vitoriosamente à- Vice-Presidência da República; 
Srs. Presidentes de Partid9s: .PTB, PSDB, qUe aqUi estão; Srs. Go
vernadores, Sr. Ministro Bciri V eras, Dr. Tasso Jereissatti, ex-Pre
sidente até há pouco do meu Partido; Srs. Convencionais, Sn> 
Convencionais, Deputados, Senadores, Vereadores, Prefeitos, mi
litantes, Senhoras e Senhores: 

Que as minhas primeiras palavras, Sr. Presidente, sejam de 
agradecimento, de reconhecimento, de gratidão. Eu não procurei, 
deveria tê-lo feito, mas fui procurado. Fui-procurado pelos dirigen
tes do PFL, que se anteciparam, mesmo, na minha decisão de ser 
candidato à Presidência da República. E o fizeram co-m um único 
propósito - aqui expfesso dutra vez boje -, o_ de ajudar a que se 
construa uma solução capaz de levar o Brasil a dias melhores. 

Sou grato. Sou grato, pessoalmente, a muitos dos senhores. 
Talvez não seria c·orreto nominar,-mas eu hão poderia me furtar a 
dizer que o Dr. Jorge Bbmhausen e que os Lideres do PFL_~ Çâ
mara e no Seriã.do, o Deputado Luís Ed~ardo_ e o Se~ador _rvrarco 
Maciel, honraram-me desde o início de_s~e p_roce8~o; nãÕ -S6 pór me 
haverem buscado, mas como por terem sido sempre muito leais no 
comportamento. Em nenhum morp.ento ~ nq~~as convers~ - que 
não Tó:fam tão numerosas quanto a imprensa disse -, houve qual-

quer outra reflexão senão aquela orientada_ ~la V_?Dtade de servir 
ao Brasil, senão aquela orientada por idéias-. Isso não me surpreen
dey._ ;E:: não l!lC surpreendeu porque, como Ministro da Fazenda. vi 
6 mesmo empenho na aprovação de medidas que foram considera
das necessária_s e _corretas, para as quais não faltou o apoio do PFL 
e.dos seu-s Lideres. 

Começo, ~áD.io, Por reconhecer e agradecer. 
Quero dizer que tive uma convivência breve, enquanto Jvfi

nistro das Relações Exteriores, e depois como :tvlinis~ da Fazen
da, com os Governadores que aqui estão. Da mesma· maneira, não 
foram os únicos, porque há muitos outros que se portaram com 
igual critério. Mas posso dar meu testemunho de que, quando todo 
o_ País dizia que seria impóssível reorganizar-o relacionamento en
tre a União e os Estados, porque O& EstadOs eram inaaiiriplentes 
contumazes e á. União viSava obter uma extração de recursos além 
do que os Estados poderiam suportar, progressNámente~ reftzen:ioS 
esse relacionamento. E Os Governadores que aqui estão foram os 
roaiS cOrretos ao !lpi'ovarem os mecanismos novos da rolagem da 
dívida e ao ajudarem o :Ministro e o GOVerno do Presid_ente Itamar 
Franco a que se restabelecesse o conceitO de credibilidade do siSte
ma financeiro públicO. São homenS correto~ e competentes. 

QuerO fazer uma _mensão especial a quem me saudou, o Go
vemadÕr Antônio Carlos Magalhães. Nã9_ s§_porque tambéJ?., en
quanto Governador da Bahia, teve . .9 ~esD19 _c()mpgitam~nto;_e 
sabe S. Exa como sabem os outros _que me recusei sempre a dar 
qualquer aval antes que houvesse o acordo frrmadq entre_ os Esta
dos e a União, e que portailto o nosso relacionamento foi feito na 
base de absolut~ franqueZ3:. O _Governador Antônio Carlos tam:: 
bém participou ... (intet-ferênCiã. Da grãvaÇãõ) ... nci-Rici de Jari.ei
ro, hoje candidato a Presidente da -Repúplj.~a, ex-Go~e~~~-~. 
foram os dois Governadores aOs quais pude d.ar- o ·:me:u aval para 
empiéstimOS externos, porque- se antedparain aos outioShi cOnse-_ 
Cução dos objetivos de reorganização das Ímattças públicas e se 
cr~denciaram para que pudéssemos obter novos emprést.ínlos in-
ternacionaisparaosseusEstados. -----~ ----·· _____ .._;_ --· 

- ·"ó Governador Antônio Carlos, durante o período em que 
estive no Governo, não falhou nem no apoio que deu às medidas 
necessárias. nem no relacionamento correto na_ questão relativa à 
gestão dos neg(>cios da Bahia. _ _ _ ____ _ 

Mas boje o Governador Antônio Carlos disse ma:is, ~ filé to
cOO. DeniOnstrou com toda a simplicidade e frrmeza que, de agora 
para frente, o que precisamos e o que faremos é uma luta pela vitó
ria. E que essa luta pela vitória não vai estar embasada em estig
mas ou em preconceitos antigos~ v<ij. ·estar motiv~_por ~~. 
crença muito fll1D.e, uma convicção muito sêria, de qU:e o -Brasil 
vai dar certo, porque este povo merece~ (Palmas.) 

Nós nós unirilos hoje, senhores convencionais, e não fare
mos só no sábado com o PTB, com o mesmo propósito, porque sa
bemos que o desafio que aí está não ê um desafio simples, banal, e 
qi.le o País não pode olhar para uma disputa eleitoral em nível da 
Presidência da República como se fosse uma partida de futebol ou 
cOmo se fosse vislumbrar gladiadores na arena a_ ver quem tem 

- mais condições de engolir o outro. Não s_e trata disso. O destinO de 
cada um dos senhores, do povo brasileiro e o meu está em jogo 
neste momento. _ _ _ __ _ . _ __ . . . . . 

Não sou candidato por mim; sou·caD.didato-porqUe há uma 
união de forças que percebem que o BraSil pode e deve dar um sal-_ 
to e que, se não enfrentarmos _com coragem, decisão, frrmeza, cla
reza e objetivos muito sólidos o desafio do momento, podemos 
perder alguns anos a mais além dos que já perdemos. 

O desafio é reconstru_ir este Brasil para o seu povo, no mo
mento em que o mundo mudou. profundamente e em que muitos 
parecem pensar que vivem como há dez anos, quando havia outra 
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do propusemos a URV, ouvi: 11vai haver greve". Não, não vai ha
ver greve. O trabalhador aprende, o trabalhador sabe que é melhor 
ter a URV, que repõe a inflação integralmente, do que não tê-la. 

Os que falavam em perdas salariais, falam sozinhos. Gre
ves, quando há, são políticas, são arruaças, não são greves reivin
dicatórias. N'ao vêm daquele direito legitimo do trabalhador em 
defender o seu salário. Vêm do temor, que pode ser pessoalmente 
até legítimo, mas socialmente é perigoso, que tudo dê. certo. Ficou 
muito claro o campo. 

Há aqueles que acham que quanto pior, melhor porque as
sim ganham; e há aqueles, como nós, que sabemos que quanto me
Jhor, melhor, e que é preciso consbuir algo sólido para o Brasil. 
(Palmas.) 

Virá o Real, e com ele a inflação vai despencar. Não tenho 
nenhuma dúvida quanto a isso. E vai despencar não pela magia. 
mas estavelmente, e não por três ou quatro meses, porque o traba
lho Jreparalório, prévio e duro foi feito. Não há qualquer risco 
quanto a isso. Daí por diante isso será assunto passado. Nenhuma 
candidatura pode basear-se, pura e simplesmente, em uma ação de 
momento. Temos mais do que isso. O desafio é muito maior. O 
desafio é, em primeiro lugar, o de dar trabalho a esse povo. Há 
muito desemprego. A realidade é triste e dura e não posso ser se
não critico dela e, ao ser seu crítico,. pouco me importa que tenha 
feito parte de um Governo. Os governos não fazem o que querem, 
mas o que podem e, às vezes, mesmo quando podem não o fazem. 
Por sorte, pelo menos na parte que nos tocou, fizemos o que era 
ix>ssivel. 

Não se resolve tudo o dia para a noite. O desemprego aí 
está a clamar uma responsabilidade imensa. Quá.Jido o PFL 
pede 12 milhões de empregos, alguns calcularão e dirão: "Meu 
Deus, de onde vem o dinheiro?" O dinheiro vem da confiança 
que vamos despertar aqui dentro e lâ fora. Haverá investimen
tos e progresso. Havendo progresso, haverá emprego e havendo 
emprego vai ser possível 'começarmos a melhorar a distribuição 
de renda. 

O Brasil não vai mudar se olharmos apenas para aqueles 
que vão estar empregados. Primeiro, para empregarem-se, precisa
rão de instrução. No mundo moderno bâ os ''inimpregáveis", que 
são aqueles que, mesmo havendo possibilidade, não têm -condições 
de exercer uma função produtiva, e são muitos. Será preciso um 
enonne investimento na educação e no treinamento específico. E 
mesmo assim não basta! Quanta discussão ouço, tão in'átil, sobre a 
natureza do Estado. Que o PFL seria favorável ao Estado mínimo 
e o PSDB ao Estado máximo. Quanta criancice" Como, em um 
Pais como o nosso, vamos dispensar a ação governamental? Num 
País de miseráveis, e muitos os há, num País de regiões desiguais 
-e, aqui, o Senador Guilherme Palmeira se referiu a isso-, num 
Pais como este hâ de haver uma ação governamental eflcaz e não 
de um Estado inchado, não de um Estado grande e bobo, como um 
paquiderme d~nte~ Isso ~~~ Não de uqa. Estado que não tem ca,
pacidade de priorizar e de investir onde é necessário e investe, 
muitas vezes, em áreas onde aumentam os privilégios, como em 
algumas estatais ou como em muitos desperdícios que bâ por ai ao 
invés de investir racionalmente onde tem que ser investido. (Pal
mas) N'ao! Precisamos, sim, de um Estado que tenha respousabili
dade social. Mas, o grande conceito que nos une não é o do 
Estado, nem é o do mercado, é o da ação pública. É outra coisa! 
Temos que prestar muita atenção porqUe estas distinções são arcai
cas. Hoje, o que interessa é o bem público. Este depende de um 
povo organizado que vigie e de um governo responsável que cor
responda a esse povo organizado. E que, ao atuar, não está se 
preocupando se se trata de uma área estatal ou privada. Ambas têm 
que estar orientadas pelo bem-comum, pelo interesse público. 

O que há de novo no mundo de hoje, o que permite a gran
de revolução, o que está ocorrendo em toda a parte, a convergên
cia que vi no Chile -meu segundo país porque Iâ passei o exílio
não foi por acaso a convergência entre os socialistas chilenos mar
xistas e alguns revolucionários com os democratas criStãos liberal
conservadores? E hoje não formam a chamada consertaclón uma 
força 'ÚD.Íca que entendeu o novo mundo e que entendeu que o 
mercado é indispensável, mas não reina de forma absoluta; que o 
Estado é necessário mas não pode ser o engolidor de energias po
pulares. 

Isso é_ o novo do mundo. O novo do mundo não é repetir re
frão antigO que já não tem consistência prática. O novo do mundo 
é usar dar os passos necessários com coragem e fmneza, para criar 
condições a ftm de que a ação do Estado seja pública e para que a 
empresa privada seja também responsável perante o público; res
peite a ecologia, o interesse do trabalhador, tenha uma produtivi
dade crescente e que não seja, pura e simplesmente, um 
sanguessuga nem do trabalhador e nem do Estado. Esse é o novo 
mundo que temos que servir a ele, esse novo mundo há de ser feito 
a partir das reformas de instiruições e de pessoas. Quem não acre
ditar que as pessoas mudam JJ:ão entende nada de política. Política 
não é somar por um lado o positivo e, por outro lado, o negativo. 
Política é transformar, é ter- a capacidade de converter aquele que 
está contra e transformá-lo num aliado. E corre-se um risco: o de 
não ser capaz de transformar, ou melhor, de ser transformado por 
aquele a quem se queria transformar. 

Creio, e tenho convicções, como temos, no que digo e no 
que faÇo. Não temo ninguém de peito aberto, não temo ninguém 
na discussão. Não temo estar ao lado de ninguém e não tenho hor
ror em ter em meu palanque quem quer que seja, desde que possa
mos, democraticamente, conviver, discutir e ver quem convence. 

No nosso caso isso não é necessário. O nosso palanque foi 
ao Congresso Nacional, foi à luta pela Revisão; foi O e"m.bate pelo 
Plano. Houve muita possibilidade de aí arredondarmos as discre
pâncias. 

Outro dia, eu e o Senador José Eduardo Vieira, que é do 
novo trabalhismo, fomos juntos a Volta Redonda. Vimos cerca 
de trinta a quarenta mil trabalhadores numa experiência nova, 
não apenas de participação no controle acionârio mas na ges
tão da empresa. Isto é novo no Brasil Hâ muita coisa nova em 
nosso País. Mas, essa muita coisa nova não é ainda suficiente 
para que possamos desconhecer e descuidar do principal que é 
o ·emprego, a fome, a falta de habitação. Isto é o concreto, é a 
nossa campanha. A nossa campanha não será mais do combate 
à inflação porque quando a iniciarmos, no horário eleitoral, a 
inflação estará sob controle e o Brasil precisará de um novo 
rumo. E aqui estamos juntos para dar esse nov0<111mo ao Bra
sil. Iremos dar esse novo rumo, porque sabemos o que fazer. 
Não -iremos nos aboletar em posições de mando para experi
mentar o passado como ale:uns ainda oensam ser _oossivel ou 
fazer ~~P~riê~cias que já -;ão deram ~erto aqui e ~ali. Iremos 
utilizar as posições de mando para, conseqüentemente, levar 
adiante as transformações que o Brasil necessita. 

Sr. Presidente, Srs. Governadores, Srs. Convencionais, Se
nhoras e senhores, é com este espírito, com muita f1m1eza, com 
muita convicção e com muita vontade de trabalhar que os concla
mo, também, a que trabalhemos juntos. União, Trabalho e Pro
gresso é o nosso lema. União - temos que estar juntos nessa luta -
juntos, mas ali, no dia-a-dia, porque temos que fazer a campanha 
como se faz campanha. Até agora é aqui no microfone, na televi
são e no rádio; amanhã, talvez, até mais do que isso, será na feira 
livre, no comício, na porta de fábrica, será. nesse Brasil imenso que 
pela minha coodição de professor e de sociólogo, eu conheço. E 
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não conheço fazendo caravanas de propaganda, não! Conheço, tra
balhando. Conheço no campo, do Norte ao Sul. E, o que eu não 
conhecer, outros conhecem. Estaremos juntos nessa reconstrução. 

Sr. Presidente, Jorge Bomhausen, concluindo, ao receber 
Do~~.e. ..... ~-;festação de apoio do PFL, quero apenas dizer a V. Ex• e 
transmitir a todos que empunho em minhas mãos~ com muita con
vicção, esta bandeira de um Brasil que se vai renovar. Tenho cer
teza de que esta, sim, será uma bandeira de vitória baseada no 
trabalho. E que, em pouco tempo, ali adiante, no outro prédio, es
taremos virando uma página da história brasileira e abrindo de fato 
um caminho de democracia, de progresso, de trabalho e, sobretu
do, um caminh<Y de seriedade, de c-ompetência e de tolerância. 

Termino invocando- como o fiz em Contageni- o ~spirito 
dos mineiros, como Juscelino Kubitschek: e Tancredo Neves. Jus
celino vislumbrou, quase como um sonhador, e fez Brasília. Tan-
credo era frrme e corajos-o~ mas não era intransigen-te.- -. - · 

Os brasileiros somos fumes e corajosoS- já dizi~ Euclides 
que o sertanejo era um forte -, mas não somos intoleran._~s. A nós, 
não nos motiva o 6dio nem o medo. Estamos abertos às renovaçõ
es, estamos prontos a aceitar apoios. Seremos firmes_ em nossos 
princípios, mas nunca encontrarão em mim, a princípio; uma pala
vra de intolerância, de não-aCeitaÇão da opiniãO. Minha convicção 
é fOrte, mas não sou uril íriacional; ao contrário; saberei sempre 
ouvir- e espero ser ouvido. Tenho certeza de que hoje o Brasil de
seja sin-Ciridade, convicção e compreenSão- âo outro. Sem 1mi:W, 
não se vai mudar o Brasil! Estamos hoje consagrando ess'!-união. 
Contem comig9; levaremos a bandeira e seremos vitorios6S 11 (Pal
mas.) 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Sr. Presidente do 
PFL, Jorge Bomhausen; Dr. Pimenta da veiga, PÍ'esid~n~ do 
PSDB; Senador José Eduardo Andrade Vieira, Presidente do PTB; 
Srs. GovCinadores Vilson PedrO- Kle"íiiubffig; Joaquim Francisco 
de Freitas Cavalcanti, Jaime Veríssimo de Campos, Tasso Ribeiro 
Jereissati e Antônío José Imbassahy da Silva,_ da J:3ahia; Lideres 
Marco Maciel, Luís Eduardo, Mário Covas e-Artur dã Távola; ex
Pres e do PFL, Hugo Napoleão; Deputado Eraldo Tin<x:o, Se
cretário-Geral do PFL; Senador Beni Veras, Secretário de 
Planejamento; Senadores, Deputados Federais, Deputados Esta
duais, PrefeitOS, Vereadores, companheiros do PFL, mel_l_ caro Se
nador Fernando Henrique Cardoso, futuro Presidente do Brasil, eu 
gostaria, inicialmente, de fazer uma saudação especial_ à minha ter
ra, Alagoas, aqui representada não só pelo grap.de Líder_ e futuro 
Governador Divaldo Suruagy, mas também pelo Senador TeQtônio 
Vilela Filho, por prefeitos, vereadores, qui se deSiõcaram lá da 
nossa terrinha para dar uma demonstração -de que o nosso estado 
está unido, não só com o futurO Presidente di Rep:dhlica, Fernando 
Henrique Cardoso, mas também com a mensagem que vamos le
var ao povo brasileiro, que vai resgatar a imagen:i. dftqllele estàdo 
pobre, mas sério, honesto. . _ ... 

Caros _companheiros, eu poderia prosseguir aO sabor da 
emoção de poder, representando o meu partido, fazer parte de uma 
chapa que leva a proposta de recolocar este País nos trilhos, de le
var este País para um desenvolvimento sadio, honesto, distributi
vo. :Mas, -dado o momento da emoção e a responsabilidade de 
representar os meus companheiros de PFL, de fazer parte dessa 
grande aliança, preferi traçar -algumas linhas modestas, mas que 
poderão ficar marcadas- espero - na história da coligação, e ama
nhã, tenho certeza, poderão fazer parte da História do nosso País. 

Amigos, companheiros, aqui começa a grande arrancada; 
aqui se consagra uma iesposta concreta aos anseios da opinião pú
blica, que espera solução para os seus problemas e exige a devolu
ção da esperança para o cidadão brasileiro, sua família e, 
especiahnente, suas crianças. 

Aqui estamos, as Lideranças do PFL. com delegação dos 

nossos três milhões de filiados de todos os quadrantes nacionais, 
por procuração de nossos vereadores, prefeitos, deputados esta
duais, senadores e governadores. Aqui estamos, ao lado de compa
nheiros do PSDB e do PTB, para trazer a Fernando Henrique o 
testemünbo da nossa solidariedade e a marca do nosso apoio. Aqui 
viem,os para transmitir a todos os brasileiros a palavra de nossa 
união, que não se abala, mesmo -quando enfrenta as mesquinharias, 
as intrigas e as baixarias dos adv_ersãrios. 

Permitam-me de início um depoimento pessoal. Parto para 
essa campanha atendendo a uma convocação do partido. Não plei
teei a indicação, não postulei a honraria, mas não seria fiel ao meu 

~J?:artidq, às ~as raízes e à minha vida pública se me recusasse a 
assumir a missão, se me mostrasse indeciso ou hesitante. Sou e 

_sempre fui um homem destemido, minhas idéias são claras, mi
. np~ opiniões são_~ti~s e frrmes, graças a elas e fuSpir8.dõ nas li
- ç~s de _vida e ele política que recebi de meu pai. o velho, querido e 

saudosq Senador Rui Palmeira. 
Mereci o apoio do povo alagoano na construção de uma 

carreira política que já_ me deu seis mandatos para o Legislativo e 
~~~tiv<?;_ u~a çan:eira marc~c4t por três vitórias em eleições ma
joritárias duramente disputadas. 

Sou grato ao apoio que reCebi dos companheiros do PFL 
desde o primeiro momento. Vindas não só do Nordeste, mas de to
dos os estados, as palavras traduziam a opinião dos correligioi:J.á
rios sobre este ex_-Presidente do PFL, de uma parte a identidade 
dos nossos objetivos nacionais, hoje _reunidos em tomo da vitorio
sa candidatura de Fernando Henrique, futuro Presidente do Brasil. 

Companheiros, não nos atacariam se fôssemos frágeis e im
potentes, não concentrariam na candidatura Fernando Henrique e 
na minha candidatura as suas fle~ envenenadas se não nos te
messem, justamente por saber que somos fortes e pelo receio de 
que a nossa chapa venha a abrir, como vai ocorrer, os horizontes 
das mudanças tantas vezes prometidas e sempre adiadas. 

De onde vêm as pedras? Vêm de falsas lideranças que se 
mostram incapazes de entender a vida partidária~ são os eternos in
conformados qu~. acostumados a destruir, negam-se a aceitar o 
primado das maiorias, dado essencial ao regime democrático. -vêm 
de uma esquerda obsoleta, que fechou os olhos aos rumos da His
tória e que hoje encarnam o imobilismo, ou o retrocesso, que só 
engana os neoconservadores, que os inventaram; vêm de uma di
reita ultrapassada que não soube entender as oportunidades ofere
cidas pelo fim do regime autoritáriO e permitiu que se 
consagrassem corporativismos, que se ãmpliasse e que se defor
masse o &tado brasileiro e aumentasse a nossa dívida social. Con
tra uns e outros estamos unidos boje, os verdadeiros trabalhistas, 
socialistas e liberais. Por essa união, nenhum de nós teve de abrir 
mão de princípios morais, renunciar à defesa de idéias. Tivemos, 
sim, de identificar objetivos comuns no interesse não apenas de 
nqss_os correligionários, mas de todo o povo brasileiro. 

Tivemos de ousar, de enfrentar a incompreensão inspira
da no realismo público, que obriga as lideranças sérias deste 
País a buscar soluções que não se deverão esgotar nas umas de 
3 de outnbro. Ao contrário, elas precisam assegurar aos eleitos 
as condições. políticas de govemabilidade, que deveriam fazer 
do próximo mandato presidencial, o mandato de Fernando Hen
rique, uma seqüência de realizações coerentes que mudarão a 
face deste País. 

Escondem nossos pontos comuns: a: preocupação cOm a éti
ca e o amor desinteressado e patriótico pela vida pública, a valori
zação da seriedade e da experiência, o prim8.do absoluto das 
questões sociais, a crença na -necessidade das mudanças moderni
zadoras. Em pouco tempo, companheiros, Fernando Henrique es
tará apresentando à Nação nosso prograina cõmlim.. Sua base é o 
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Plano Fernando Henrique Cardoso, que.criou a URV, instituiu o 
Real e defmiu ca.m.iithos sérios para, afinal, erradicamos a infla
ção da vida brasileira. colocando o País no runlóâae5iãbilidade e 
do crescimento. 

O PFL apoiou o MinistrO Fernando Henrique eui sUa gestão 
muito antes de existir" a hipótese de aliança ou de candidarura. 
Apoiar o Plano era apoiar o Brasil. Não era.,não deveria ser, não 
pode ser objeto de barganha partidária. Nossos quadros realizaram 
um profundo trabalho para lastrear as mudanças na Revisão Cons
tituciOnal, que os neoconscmradores bl<XJ.uearam e pretendem in
viabilizar totalmente. 

Também preparamos diretrizes para um programa de gover
no, um documento cuja primeira versão foi publicada no final de 
abril e que oferecemos a Fernando Henrique comO contnõuição 
para o programa comum de sua candidatura. A leitura ~tenta des
ses documentos, que nossos adversáriOS pretendem ·que não se 
faça, mostra que nossas prioridades são as mesmas que o PSDB e 
o PTB vêm defendendo e que Fernando Henrique chega para enfa. 
tizar na campanha. __ 

Somos fervorosos_ defensQres do Real_ e do Programa de Es
tabilização do Presidente Fernando Henrique. Lutamos por refor
mas constitucioriais que alarguem-as--possibilidades de o Brasil 
marchar para a modernidade. 

Consideramos a criação e a preservação dos empregos a 
meta síntese que afast_ará de nós a sombra da fome e da miséria. E_ 
temos certeza de que Fernando Henrique criará os doze milhões de 
empregos que reivindicamos no decorrer do seu mandato. educa
ção, pata nós, é a primeira meta, pára n6s do PFL, do PSDB e do 
PTB~ dessa vitoriosa aliança, aliança do Brasil. 

Segurança pública, habitação, sa'(ide e previdência são as 
metas sociais que se seguem em uma o:denação de prioridades, 
porque os candidatos e as lideranças da coligação não têm qual-
quer divergência. -

Sr. Presidente, Srs. Convencionais, c_oiripãbheiroS- da alian· 
ça, tenho certeza de que o programa comum de nossa chapa aco
lherá o que o PFL vem propondo para acabar com os 
desequilíbrios regionais em nosso País. Amazônia e Nordeste me
recem uma atenção especial. E como alagoano assumo aqui, com 
os meus companheiros do PFL, o compromisso de fazer da defesa 
do Nordeste uma preocupação pennanente no trabalho que vou 
realizar na campanha eleitoral que hora se inicia. 

Mais do que isso. O compromisso de que serei, no governo 
Fernando Henrique, um delegado informal 4os nordestinos, aju
dando o Presidente da República a implementar os programas que 
o nosso -candidato já está defmindo, que vão,_ sim, abrir novas es· 
peranças para todos os que vivem na nossa sofrida região. 

É importante lembrar que para nós do PFL, PSDB e PTB, o 
primado é o social. Para que esta primazia se maten~alize em resul· 
tados concretos, o mercado e a iniciativa priv.ida precisarão ser as 
alavancas geradoras de recursos e oportunidades que permitirão o 
resgate dessa dívida social que nos envergonha, que nos entristece 
e que até estremece as estruturas político-administrativas deste 
Pals. 

E o resultado hã de ser a valorização da cidadania, a modemi
zação e a consolidação das instituições democráticas; a redefmição do 
papel do Estado, que deixará de ser um provedor desagregado e fali
do, para ser o estimulador sério e consciente, um disciplinador compe
netrado e conseqüente. 

Que Fernando Henrique pegue a bandeira da vitória e a ele
ve bem alto. Vamos todos segui-lo. 

Companheiros, obrigado. E vamos dar um viva à vitória, 
um viva ao Brasil. (Palmas.) 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a 
palavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Para uma 
Preve _comunicação.):-::- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, desejo 
registrar; na tnbmiã- dO Senado, o tranScurso, hoje, do 65° aniver
sário do Náutico Atlético Cearense, tradicional entidade sóc::io.:es
portiva, que desfruta de. incontestável prestígio juntO à opinião 
pública do estado em razão dos relevantes serviços prestados à co
munidade durante a sua já longe trajetória. 

Fundado por uma plêiade de idealistas, na antiga Praia For
mosa, o Náutico pouco a pouco consolidou a sua imagem junto 
aos nossos coestaduanos, mercê de uma atuação proficiente, sem
pre com o apoio das autoridades constituídas e de todos os seg
mentos de nossa sociedade. 

Presentemente, o clube alviverde_ vivenda f!l-Se auspiciosa, 
sob a presidência do Dr. Stênio Carvalho Líma, empOssado em 
abril último, que tem impulsionado, dinamicamente, as atividades 
tios vários departamentos da veterana entidade. 

Destaque-se, por oportuno, que o Departamento de Culrura 
e Arte, confiado ao professor Carlos D' Alge, tem estimulado escri

. tores locais, pcitr6c1riando-lhes noite de autógrafos, transformadas 
em autênticas tertúlias literárias, muitas das qUais com o apoio da 
Academia Cearense de Letras e do vetusto Instituto do Ceará. 

Durante todo o dia de hoje, a sede do clube será pako de 
importantes eventos, que se iniciarão com uma prOgramação- cívi
ca, na qual se insere o hasteamento de bandeiras por convidados 

.especiais. 
Na condição de sócio do Náutico Atlético Cearinse, regozi

jo-me pela magna data que hoje transcorre, saudando todos quan
tos, nestas mais de 6 décadas, tudo fizeram· patã toiná-lo um 
centro de irradiação de . diversões sadias, das quais participaram 
equipes nacionais e internacionaiS; nUn:i iriterCâmbio salutar, indis
Ctepari.temente aplaudido por brasileiros de todos os recantos do 
Pais. 

À D~etoria do Náutico, através do presidente Stênio Carva
Jho Lima, transmito efusiva saudação, formulando votos por que 
_aquele sodalicio mantenha-se permanentemente vinculado aos 
seUs nobres objetivos institucionais. 

Era: o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.) 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Carvalho. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB .'C CE. 

Pronuncia_ o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr._ Presi
dente, S?' e Srs. Senadores. ontem, eu ocupei a tribuna -desta Casa 
_para tratar de um assunto de virtual importância para o Nordeste 
brasileiro: a possibilidade de fazer chegar ao Nordeste a água do 
rio São Francisco para a redenção humana e eccnômica daquela 
região. 

- -Hoje, eu volto à tribuna, Sr. Presidente, neste moJ:!lento em 
que os partidos políticos processam os registres dos seus candida
tos para as próximas eleições de 3 de outubro. Quero dizer, Sr. 
Presidente, que espero que a legislação então vigente se esgote 
exatamente no próximo pleito, a fim de que possamos partir para 
uma legislação mais abrangente e de caráter permanente que per
mita que os destinos eleitorais do Brasil tenham meJhor sorte. 

Neste momento, em vários setores -da vida pública brasilei
ra, estuda-se o futuro do Código do Sufrágio, um código com ca
racterísticas mais perenes e capaz de orientar eleiçõe-s que possam 
sar realizadas com mais tranqUilidade, com mais calma e mais exa
ti.dão, inclusive de propósitos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós sabemos, por exemplo, 
que há uma lei que rege a próxima eleição, esgotando-se exatã.
mente nesse pleito; é, portanto, uma lei específica e de-c ará ter tem

-porário. Ela tem uma duração exata quanto ao seu tempo, ao 
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tempo de ser aplicada.)sso não é uma boa cojsa, porque as :regras 
eleitorais deveriam ser perenes, deveriam ser regr<!,s perpétuas do 
Direito, atendendo-se, aqui, a divisão de lei entre perpétuas e tem
porárias e entendendo que as leis perpêtuas não são entendidas, 
nessa exprf?ssão, ao pê da letra, apenas signifkam que são leis sem 
data para que terminem de ter aplicação, data para o término de 
sua vigência. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-IDe v.-Exaum aparte? 
O SR- CID SABOIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex', 

Senador J osaphat Marinho. 
O S_r:. Josaphat Marinho - Quero apenas _reiterar a pro

priedade das suas observa.ções, lembrando que, se nós condena
mos tantas vezes os casuísmos eleitorais do _Regime Militar, não 
devemos reproduzi-los. 

O SR- CID SABOIA DE CARVALHO -É evidente que a 
lei atual é casuística por excelência, inclusive naquela parte em 
que reservou candidaturas natas a deputados federais, es~aduais e 
distritais, não adotando o mesmo princípio para OS senadores, que, 
dantes, na legislação do período militar, eles, os senadores, é que 
tinham essa prerrogativa que então parecia despropositada e prote
cionista. Tanto assim que houve, nesta Casa, certo pejo e, ao mes
mo tempo, um cuidado quando não emendamos a lei da Câmara, 
para que flzésscmoS renascer o dispositivo da legislação militar. 

Conversei algumas vezes com o Senador Josaphat Marinho 
e com outros sena~s e se,npre _nos assaltou o escrúpulo de não 
tratarmos dessa candidatura. nata de SeJ;J.adores .. ~. éni havéndo 
para outros parlamentares, não havia .r~o de excluir o .Princípio 
somente para senadores, sob a argumentação de qUe disputam elei
ções que não são proporcionais, eleições majoritárias, portanto. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Cid Saboia de Carvalho? . _ 

O SR. CID SABOIA DE CARV ALHÓ -- OuÇo V. Ex', 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Senador Cid Sahoia de Carva
lho, a preocupação de V. Ex• é absolutamente Procedente. E per
mito-me, neste instante, recordar o esforço empreendido em 1965, 
pelo Presidente de então, Humberto de Alencar Castello Branco, 
nosso coestaduano, que entendeu de sistematizar toda a legislação 
eleitoral, fazendo-o através de três diplomas: o Código Eleitoral, a 
Lei Orgânica dos Partidos e a Lei de Inelegibilidade - esta é uma 
lei de caráter complementar. Com esses três diplomas legais, pen
sava-se, naquele instante, que havíamos atendido efetivam.ente à 
realidade politico-eleitoral do J'als. Mas, a partir daquele momen
to, começaram a ser alteradas todas essas leis. Naquela época, 
constantemente eram editados atos comple-q:J.entar~ .~odificando a 
Legislação Eleitoral ao sabor de interesses con.Nnturais, em d~ter
minadas unidades federativas. Agora mesmo, quando votamos a 
Lei Eleitoral, de que foi Relator o nobre Senador José Fogaça, nes
ta Casa, o projeto originário·aa Câmara, ao chegar ao Senado, já 
praticamente no termo do prazo para a sua aplicabilidade em rela
ção a esse pleito, fomos premidos a aceitar a redação original da 
Câmara para que não houvesse qualquer tipo de procrastinação ca
paz de remeter de volta àquela Casa Legislativa a matêria de lá 
originária. Portanto, ficamos aqui eiltre a cruz e a e.spada. Ou votá
vamos a matéria ãprovada pela Câmara, ou, naturalmente, abriria
mos espaço para que o Tnbunal Superior Eleitoral, na vacância da 
lei, utilizasse o seu poder normativo e estabelecesse aquelas regras 
que disciplinariam o pleito do corrente ano- V. Ex• chama aten
ção da Casa para esse fato. E meThor seria que tivéssemos uma le
gislação duradoura, que não sofresse ·o Iilipacto de .interesses 
emergenciais, conjunturãis, enfl.m, pudéssemos ir para as eleições 
já sabendo, com absoluta clareza, as regras que deveriam presidi
las. Portanto, creio que a tese que V. Ex11 esposa, neste ~tante, 

conta com o nosso apoio. Vamos preparar, portanto, diplomas para 
as outras eleições, diplomas duradouros, que possam exatamente 
orieiltar. com absoluta. tranqüilidade. todos os postulantes a cargos 
eletivos. 
~ ~()~SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Obrigado a 
V .Ex• pela ilustrada participação na fala que faço esta tarde D.o Se
nado Federal. Muito interessante.tudQ_o que narra V. Ex11

, dando, 
inclusive, um caráter histórico respeitánte à lei em vigor," quiSerá 
aplicada nessa próxima eleição. 

MaS essa lei" que será aplicada já está cansando um grande 
trari.stomo. Por exemplo, não há uma compreensão exata sobre os 
bônus que devem ser adquiridos. A Receita Federal antecipa-se em 
determinadas posições, com amplos reflexos na Justiça Eleit9fill. 

Há membros do .MinistériO Público" Eleitoral que entendem 
que somente depois da efetivação dos bônus possa começar a clnn
panha eleitoral, o que leva a crer que a campanha é sempre uma 
despesa de carãter fmanceirO, nunca uma despesa de outro caráter, 
como uma despesa mais tênue do próprio patrimôniO contido no 
Partido, o patrimônio, inclusive, daquilo que é possível fazer mes
mo sem ter o bõnus, mesmo sem ter a ajuda que é regulamentada 
pela presente Lei Eleitoral. · · 
- O que impOrta agora é penSarmos numa futura legislação, 
numa legislação de caráter pemianente, nurila legislação que res9l
va os problemas acima de tudo com eqüidade , no espaço e no 
tempo. O casuísmo é sempre odiento. O casuísmo deve sempre ser 
rejeitado. O casuísmo não é um acontecimento bom para a legisla
ção de um país que pretende a sua evolução político-social. 

Está dado o exemplo. A prévia é uma necessidade. Talvez 
que no novo si$lema eleitoral a prévia deva ser adotac4 como nor
malidade da vida de todos os partidos. Se os partidos n·ão existem 
ideologicamente, se os partidos só abrem para os perlodos eleito
rais, isso se deve à política de domínio que existe internamente em 
cada um deles. Quandó for poSsível aos grêmios conseguirem a 
fórmula de participação de seus filiados, então, passaremos a ter 
um pã.rtido político pelo menos efetivado pela participação de seus 
integrantes e não pelo domínio de determ:IDadas cúpulas. Isto não é 
possível: esse domínio que se generaliza em todos os diretórios, 
por determinadas cúpulas. 

O PMDB, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, diante da 
existência de três candidatos à Presidência da República, que eram 
José Sa.rD.ey, Orestes Quércia e Roberto Requião, realizou uma 
prévia. Houve a lamentável desistência do ex-Presidente José Sar
ney. Essa prévia, mesmo em torno de dois candidatos - Orestes 
Quércia e Requião -, fórlificOlló~partido, deu-lhe maior consistên
cia democrática, CrioU o exett:íêio- iD.fum.Ci ao VOto. É isto que o 
Código do Sufrágio deve fazer: regulamentar, bisicamente·, aS Pré
vias dos partidos, as eleições internas dos partidos, antes das elei
ções propriamente ditas, as eleições com o comparecimento de 
todo o eleitorado. 

No momento em que for possível, aos partidOs .POlíticos, a 
realização de eleições internas, todos os pretendentes a cargos ele
tivos serão fortes, e já começará a prática da democracia na pró
pria existência interna do grêmio político partidário, dos partidos 
políticos, portanto. 

Esse Código do Sufrágio há de regulamentar não somente a 
escolha de pessoas, mas também a escolha de idéias, de teses, a es
colha de soluções democráticas, pela regulamentação das consul
tas ao povo, a consulta plebiscitãria,-pará sabermos o qUe é que o 
povo deseja. · 

Tivemos o último plebiscito quando o povo brasileiro, atra
vés de seu eleitorado, respOndeU se-queria a volta do Império ou a 
continuidade da República, se queria o Presidencialismot se queria 
o Parlamentarismo. Foi pos.sfvel, então, nessa oportunidade. saber-
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S& de toda uma tendência do povo brasileiro. LamentaveJmente, 
entendeu-se que esse plebiscito era o deflagrar da ReVisão Consti
tucional, fosse qual fosse o resultado dele, quando, na verdade, só 
deveria deflagrar a Revisão se O resultado fosse pela mudançe~: dos 
princípios básicos quanto ã. forma e ao sistema de goVernO -daRe
pública Federativa do Brasil. 0u talvez até se houvesse decretado 
a recriação do ImpériO brasileiro, como poucas pessoas desejaram; 
poucos _grupos se movimentaram para que is~ acontecesse. _ 

E necessário um código para o perlodo eleitoral. Um código 
que, ao mesmo tempo, regulamente o sufrágio interno noS partidos 
e as posições do povo no momento das consultas plebiscitãrias, 
para que o povo resolva sobre este ou aquele assunto para o qual 
seja coo.vocad.o a falar, através, tambêm, do eleitorado. 

O sufrágiO é o instrumentO aa: própria democracia, Sr. Presi
dente. Não podemos permitir, portanto, que o -sUfrágio sejã casuísR 
tico, que os votos se -dêem de maneiras diversas, com pensamentos 
em conflito de uma eleição para outra eleição, quando natural é 
uma regulamentação perene para que a sociedade absorva os prin
cípios das consultas populares e esses princípios passem a fazer 
parte da cultura nacional, dos costumes e do comportamento do 
povo brasileiro. -

Não podemos inventar regras a cada pleito. Isso não é justo. 
Isso não fortifica os partidos. Isso os enfraquece. Foi iSso que leR 
vou o Senador Josaphat Marinho à tribuna para discordar da efetiR 
va existência dos partidos_ do País, até pregando a dissolução de 
todos eles, para que começássemOS tudo de noVo sob novos princí-
pios de organização. - - ---_-

Faço, portanto, este alerta: trabalhemos nutna legislação pe
rene, em lei perpétua para as eleições brasileiras e para as consul R 
tas populares, e valorizemos a vida interna dos partidos através das 
eleições que, dentro dos próprioS grêmios, se elefivem .Para a esco
lha dos seus candidatos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre&idente. 

DUrante o discurso do Sr. Cid Sabóii:i de CarvaR 
lho, o Sr. Chagas Rodrigues, Jl' ViceRPresidente deixa a 
cadeira da presidência, que é ocUjJO.da pelo Sr. Hum
berto Lucena, Presidente 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Alfredo Campos; Aureo Mello; Cid SabOia de Carvalho; 

Coutinho Jorge; Darcy Ribeiro; Esperidião Amin; Fernando Hen
rique Cardoso; Jarbas Passarinho; José Fogaça; Márcio Lacerda; 
Mário Covas; Ranaldo Aragão; Ruy Bacelar; V a!mir CJUnpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
apela aos Srs. Senadores que estão em seus gabinetes e em outras 
dependências do Senado que venham ao plenário, para darmos iní
cio à Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, ofícios· que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 
São lidos os seguintes 
OF. 199/GLPSDB/94 
Brasília, 9 de junho de 1994 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Congresso Nacional 
Senhor Presidente 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termosregimentais 

e em substituição a designação dessa Presidência, indicar os no
bres Senadores JOSÉ RICHA e ALBANO FRANCO para, na qua
lidade de titular e suplente, respectivamente, representando o 
Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, comporem a Co
missão destinada a apreciar a Medida Provisória n° 520. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração. - Senador Almir Gabriel, Vice-Líder do 

PSDB. 
OF. 200/GLPSDB/94 -
Brasllia, 9 de junho de 1994 
Excelentíssimo Senhor 
S~D.ãdor HU~rto-Lucena 
Presidente do_Congresso Nacional 
Senhor Presidente 

______ Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regii:nentais 
e em su~stituição _a designação -~ssa Presidência, ip.dicar os no
bres Senadores ALMJR GABRIEL e JUT AHY MAGALHÃES 
paia, na qualidade de titular e suplente, respectivaniente, represen
tando o Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, compo
~m a Comissão ~~tin~dã a apreciar a.Medi~ã Provisória n°_5~1. 
~ ____ Na oporttii:iidade;-renovo protestos de elevada estima e_ dis-

)in_ta_""'c._o~idúaçãO. - Senador Almir Gabrid, Vice-Líder do 
PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Serão feitas 
as substituições solicitadaS._ _ _ -

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

-_ _ É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 430, DE 1994 
Nos termos do artigo 43, 1J, do RegimeD.io In.temo do Sena

do Federal, requeiro abono em _minhas ausências às seSSõ~s dos 
âias 2, 6;9,13; 16, 23, 26, 27, ~O. e '31-5-94, é 3, 6-e 7~6-94: · 

. .. Sala das Sessões,J. dejunho.i!e 1994~-: senadora Marluce 
PintO. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

S~b~ a JJ;lCSa, requeriJl?.en,to qu~ será liciq pelo Sr. l 0 Secre
tário 

-É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 431, DE 1994 
o_ Senhor Presidente, -

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, r~
queiro -inversãO da Ordem do Dia, a fim de que a mat&ia constante 
do item 17 seja submetida ao Plenário em primeiio lUgar. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. - Pedro Simon
Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será feita a 
inversão sOliCitada. 

Item 17: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 89, DE 1994 . 
(Em regime de ur.gência, nOs termos do 

art. 336, b,doRegimento Interno) 

Discussão, em turno- único, do Projeto de Lei da 
Câmara ri0 89, de 1994 (n° 3.712/93,. na Casa de ori-
gein.), de iniciativa do Presidente ___ @ República, que 
transforma o ConSelho AdmiriistratiVo de Defesa Econó
mica- CADE, em autarquia, dispõe sobre a prevenção _e 
a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá 
outras providêncías. (Dependendo de parecer da Comis
são de Assuntos Econômicos.) 

Nos termos do art. 140, a. do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador João Rocha para emitir parecer Sobre a matéria, em 
substituição à Comissão de Constituição Justiça e Cidadania. 
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O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para emititparecer.)
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, vem a esta Casa o PLC n° 
89/94, de iniciativa ao Poder Executivo, propondo o aperfeiçoa
mento da legislação sobre defesa da concorrência e abuso do po
der econômico, estabelecendo_ as compe~~~ias do CADE e da 
SDE - Secretaria de Direito Econôm.ico, disciplinando as ínfraçõ
es à ordem econõmica e o processo adminiStrativo para sua apura
ção, dispondo sobre as formas de controle dos atos e contratos, e 
sobre a execução judicial das decisões do CADE. 

O projeto foi submetido, na Câmara dos Deputados, às Co
missões de Economia, Indústria e Comércio; Trabalho, Adminis
traçãO e Serviço Público; Finanças e Tnõutação; Constituição e 
Justiça e de Redação; e Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias, tendo esta última ComissãO apresentado o 
Substitutivo que veio a ser aprovado naquela Casã. e que agora ê 
submetido à deliberação do Seuado Federal. 

Destacam-se, na proposição, conforme salienta o parecer do 
relator, os seguintes pontos: 

Atribui-se ao CADE personalidade jutidica própria, através 
de sua transformação em autarqUia, conferindo-lhe maior autono
mia. A transformação em autarquia possibilita, também, que o 
CADE coute com quadro de pessoal e uma procuradoria próprios. 

A SOE, a quem se atribui ~QPJ.petência para instaurar e ins
truir os processos administrativos, fica otjgada a instaurar investi
gação inediante a representação de qualquer interessado, e, no 
Ca$0 de sugerir seu arquivamento, recorrerá de oficio ao CADE. 

Dá-se ao CADE o poder de requisitar novas diligências e 
informações, caso julgue insuficiente a instrução procedida pela 
SDE. .. 

Reúnem-se os ilícitos previstos naS Leis noS. 4:137/62 e 
8.158191, sob a denominação de 11infrações à ordem econômica", 
acrescentando-se no rol dessas infrações o exercício de posição 
dominante de forma abusiva, atingindo as empresas que detenham 
controle sobre u_ma parcela substancial de qualquer mercado de di
mensões importantes. 

Tipifica-se como infração a imposição de preços abusivos 
ou seu aumento injustificado, desvinculando-se a prática abusiva 
do resultado de aumento de lucros. 

Uniform.iiam-se as normas .PTocesStiã.is administrativas em 
um texto claro e objetivo, assegurando rapidez à tramitação do 
processo e conferindo 3l;)lplo direito de defesa à. paite. - · 

Elimina-se a possibilidade de recurso hierárquico contra as 
decisões da SDE e do CADE, cabendo tão-somente a revisão judi-
e~. -

Regulamentam-se o compromisso de cessação e o compro
misso de desempenho, sendo o primeiro um insf.ri!.iaento pelo qual 
aquele contra quem foi instaurado uin processo administrativo 
compromete-se a fazer cessar a pdtica do ato. sem que isto impli
que reconhecimento de sua ilicitude, incentivando a celebração de 
acordos e a obtenção rápida do resultado prático almejado; e o úl
timo destinado a assegurar o cumprimento das_c__ondições que a lei 
exige como contrapartida à autoriutção de atos que impliquem li
mitação na concorrência, mas que possam trazer vantagens para a 
economia e para a coletividade como um todo. 

Estabelece-se prazo máximo para que o ·CADE delibere so
bre as consultas formuladas, não se aplicando sanção ao consulen
te entre o término deste prazo e a manifestação_ daquele órgão. 

Mautém-se a mnlta diária pelo descumprunento de medida 
preventiva, estendendo-se sua aplicação à hipótese de descumpri
mento de compromisso de cessação, ou à recusa, omissão ou ine
xatidão de informações ou documentos solicitados pelos órgãos 
encarregados da aplicação da lei. 

A multa diária passa a ser aplicada também, na hipótese de 

continuidade da infração- após ·o julgamento pelo CADE, a fim de 
evitar o locupletamento do infrator durante- O período em que a 
qUestão estiver sob apreciação judicid, no cas-o de confmnação da 
ilicitude da condota. 

Mantêm-se as penas previstas na Lei n° 8.158!9f, como a 
-VedaÇão de contratação com órgãos públicos e a inscrição no Ca
dastro Nacional de Defesa do Consumidor. 

Explicit:aln-se as forrilas pelas quais o CADE pode determi
nar a cessação da infração, podendo, quando necessário, ser im
postas as penas de cisão de soçie_dade, transferência Qç controle 
acionário-ou a venda de ativos, entre outras. 

Prevê-se a execuçãO judicial das deciSões aclnlliiistrativas, 
que passam a constituir títulO executivo extrajudicial, adotando-se 
normas processuais específicas que garantem o contróle judicial 
das decisões d6 CADE, ao mesmO tempO -ein q~e conferem ao Juiz 
o poder de determinar liminamente a cessaçãO da infração quando 
houver perigo de dano irreParável ou de difícil reparação à ordem 
econômica. -

EliminaiD-se os dispOSitiVôs da Iel que estãbe1eciani iriter
venção judicial quase imediata para- o cumprimento das decisões 
do CADE, prevendo-se a aplicação de tal medida como último re
curso a ser utilizado pelo JudiCiário para fazer· Cessar a ilifta.Ção. 

Passa a ser possível a qualquer interessado, em defesa pró
pria, ingressai" em juízo para obter a cessação de infração que lhe 
esteja prejudicando, podendo tambêm receber a i.tidenização pelos 
danos sofridos. 

Inclui-se a ocorrência de infração à ordem econômica como 
uma das hipóteses de promoção de Ação Civil Pública pelo Minis
tério Público _F__,ieral ou. por entidade legitiínada pela Lei n• 
7.347/85, em defesa do intereSSe coletivo. - ---- -

Criam-se dois novoS cargos de Conselheiro do CADE, em 
razão da absorção de algumas <i.tribuições da SOE. 

Estabelece-se uma remuneração adequada para o Presiden
_te, Conselheiro~ e Procurador-Geral do CADE, equivalente a 90% 
da remuneração de Min:iStro de Estado, a frm de permitir não ape
nas o acésso de funcionáríOS pu"blicos·a tais cargos, mas também o 
de proflssionais especializados vindos da iniciativa-privada. 

Tipifica-se a elevação de preços sem justa causa como in
fração ao Código de Defesa do Consumidor, e, no caso de empresa 
com posição de domínio de mercado, como -crinie contra_ a ordem 
econômica. _ _ 

Altera-se o disposto no art. 319 -d6 Código-de PrOCe-sSo" Pe
nal, de modo que possa ser decretada a prisão preventiva com a fi
ri3lidade de resguardar a ordem econômica e-pfeservar a economia 
popular, quando houver prova da existência do crime e indício su
ficiente de sua autoria. 

É o relatório. 
II-VOTO 
A livre concorrência - um dos princípios que regem a ordem 

econômica e fmaD.ceira (Dlêiso IV do art. 170 da ConstituiÇão Federal) 
requer um controle preventivo das concentraçõeS econômícas. Nesse 
sentido, estabelece o § 4° do art. 173 da Carta Magna: 

''Art.l73 ................... , .. _ ...... - ..... , ........ ,_,~----·-'"!· 

§ 4° A lei reprimirá o abusO do poder econômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos {QcrQS. 

A proposiÇão, ora em anãlise, visa a regUlamentar o diSposi
tivo constib.lcional, estando a legislação em vigor dispersa nas Leis 
no& 4.137/62_e 8.158/91, que se têm revelado ineficazes, principal
mente em função de suas contradições, que tomam difícil sua 
aplicação. 
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É meritório o projeto,-ão re.uni:r a riiatéiía-em um iliiico texto 
legal, com o que se evitará os problemas de flllta de_ integração 
hoje ex"istent~s,_ viabilizando sua apliCação pelOs órgãos enem:rega
dos e afastando os riscos de impugnações e procrastinaçôeS, hoje 
muito comuns nos processOs administrativOS -al:iãli.Sados pelo 
CADE. . 

O -adequadO clisciplinamento da matéria é essencial à Pz'ote
ção fl_o_ direito dos consumidores, dado que a concentração do po
der econômico sem o devido_ controle estatal leva a aplicação de 
preços exorbitantes, sem motivos legítimos, bem como à queda do 
nlvel de da qualidade dos produtos, decorrente da eliminação da 
concorrência. ------------ - - ----

É preciso dotar o Estado de instrumentos efi~~s no com
bate ao exercício abusivo dos monopólios - naturais ou de fato ...;, 
cujO-CónCeifu _evolui para o de posição dominarite, tendO em vista 
a preservação da ccncorrência, propiciadora da aplicação de pre
ços razoáveis, compatíveis com os custos de prodUÇão. 

Nesse sentido, o projeto apresenta, além da unificação-da 
matéria, diversas modificações--em relação cà_ l~gislação vigente, 
tendentes a promover uma atuação mais eficiente do_ CADE no 
controle do abuso do poder económico e um reSultado prático 
mais imediato dos fms pretendidos com sua atuação. 

Dentre essas medidas, destacam-se a autonomia do CADE, 
que se propõe seja transformado em autarquia, conferindo-se 
àquele Conselho maior independência nas suas decisões; a revisão 
de suas decisões exclusivamente pelo Poder Judiciário, com a eli
minação do recurso ão Ministro da Justiça, tendo em vista o fmi 
meramente procrastinatório do recurso hierárquico boje admitido; 
a celebração de compromissos de cessação e de desempenho, que 
agilizarão o atingi.mento dos objetivos perseguidos; a imposição 
de severas multas, além de outras penalidades inibidoras do infrin
gimento à legislação; e a desvinculação do aumento _abusivo de 
preços do aumento de lucro, que tomará mais efiçaz o combate ~-
esta prática tão presente nos dias atuai.S. · -

O inori:tetito" atual ''impõe o estabelecimeiitO-de uma política 
antitruste perene e tecnicamente adeqUada à riiodemídade que exi-
ge o País", como argumenta o autor do SubstitutiVo. A J,i.Vre inída~_ 
tiva, como já- enfatizamos, requer uma mterveiição ·_ao Estado 
destinada a coibir os abusos, medida que s6 se toma exeqüível me
diante um arcabouço legal adequado ã sua adoção. 

Entendemos que a proposição fusere-se neste_contexto, me
recendo acolhimento, mormente em função de a legislação airial 
não estar sendo eficaz neste imprescindível conióiite ao abuso do 
poder ecoo.ômico. 

Pelos motivos expostos, somos favoráveis à aprovação .do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer do 
nobre Relator é favorável ao projeto de lei. -

Completada a fase de instrução, passa-sei- à- discussão do 
projeto, em turno único. -· ·-· · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa para 
discutir a matéria. Em seguida, eu a _concederei a V. Ex•, nobreS~
nador Cid Saboia de Carvalho. 

O SR- CID SABOIA DE CARVALHO- Estou requeren
do exatamente para que V. Ex• me inscreva. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pois não. 
Senador Mauricio COn-êi. V. Ex• dispõe de cinco minutos, 

porque o projeto está em regiméide urgência. 
O SR- MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o 
Senãdo está diante de um projeto muito importante, que visa en
contrar instrumentos para coibir o desmando, a exacerbação de 
preços- eu diria ãté-atittides impatiiói1Càs- por parle de sabotado
res do Plano de Estabilização do Governo. 

I iata-Se de furiia -eXtremãinente j>olêniicõ e difícil. Tíve 
oportunidade de remeter esse anteprojeto ao CongresSõ- Nacional, 
através do Presidente c;Ia República, assini que assUmi O Miii.istéríO 
da Justiça. · ·· · · · 

Não 'Se trata- especificamente de anteprojeto qúe tenha 
c-omo escopo pririlacial o de defender o P_l;mo de _Estabilização 
Econômica do Gov~l"!lo, __ pdrque, antes de remetê-lo aO Con
gressõ, -o Ministério da Justiça, mediante liriia comissão de ã.Ito 
nível, composta dos melhores juristas do Brasil, examinava os 

-reflexos desse abuso~_que ocorre no Brasil. 
----Na verdade, Sr. Presidente, o tema- repito- é polêmico e 

delícado, porque se insere no Capí~~_()_ da Ordem -~qnôri:tica _Qie_-
- ~lStoemnossa-Constitu'ição. · · -" ···c - ·- ... - · 

O art 173 da Constituição Federal, diz no § 3': · 

A lei regulamentará as relações da empresa públi
ca com o Estado e a sociedade. 

No § 4° acrescenta: 

A lei reprimirá o abuso do poder económico 
que _visa à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

ComO- se vê, o Governo--Só ·pooe evitar esses abusos se 
ho~ver_ um regime dtf_ controle _de preçOs. Mas, seguxido sua 

_ p_rópria polítiC:a-, este- (!overrio evitQu tofã.Imen-te qUalquer ato 
que representasse sua interferência Da teinática elO -COntrole de 
preços_, e a Lei Delegada de 1962 não pôde ser aplicada. Daí 
por que a SUNAB não vai repetii o que fez no passado: de en
trar nos estabelecimeiltos comerciais, prender diretõréS de em
presas, enfrm, agír policialescimente. Essa nãõ é a filosofia 
deste Governo. 

Hã, portanto,_ a necessidade--de _Saber o que é--Il:lcro abusivo, 
õ qUe ê~ preço excessivo dentro- deSse CoirteXto da Ordem Econô
inka PrevistO· na Constituição FederaL Daí por que essa norma é 
de vital importância.-Trata-se- repito- de um diploma que visa a 
meXer. ilã-- parte dos 9ligop6lios, monopólios, dos cartéis. Não é 
llma'lei genéri_ca que vá tratar de qualquer abuso que exista na so
Ciedade por parte de empresários inescrupulosos. A Lei Antitrilste 
tem teleologicamente um sentido. E esse sentido é o de combater a 
UniformizaÇão oo·-preços: o controle, domínio de mercado, através 
desses grupos oligopolísticos. 

Eu ditia, Sr. Presidente, qrie O mérito disSe anteprojetO 
está no art. 21, ao ter deímidci, no-úidso-XXIV, O seguinte: 

Art. 21 ............................................................... ~···· 
XXIV - Impor preços excessivos ou aumentar, 

sem justa causa, o preço de bem ou serviço. 

Esse é o núcleo da questão. 
-Citando um exemplo, os laboratórios aumentam os preços 

de forma alarmante e justificam;- depois, com custos de insumos. 
justificam cõm modificações ria estamparia ou Do iriv'ólucro do re
médio. Assim, fica difícil para-os -organismos do GovernO exami
nar se aquele aumento tem ou não razão de ser. Normalmente, 
trata-se de maquiagem do produto para que os laboratórios possam 
ganhar. 

A partir do momento em que tivermos esta Lei Antitruste, 
impor preços- excessiv9s sem justa causa sei"ã defmido como infra
ção. até-como-crime: E a cultura brasileira da inflação, é o desejo 
de inflacionar o mercado toda vez que o Governo tem necessidade 
de imprimir norma de comportamento para tentar conjurar a crise 
inflacionária brasileira. 

Portanto, a definição que se coloca, aqui, nesta norma, é de 
extrema importância. Precipuamente, o parágrâfc> Unicá-deste art. 
21 diz: 
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Art. 21 ••••••••••••••••••••••w.-... ,,." ................................ .. 

XXIV- ................................. ~-"-· .. <>··· .............. . 
Parágrafo único. Na-caracteriZação da imposição 

de preços excessivos ou do aumento injustificado de 
preços, além de outras circunstâncias ec-bllômicas e mer
cadológicas relevantes _considerar-se-á: 

I - o preço do produto ou setviço, ou sua eleva
ção, não justificados pelo comportameJlJQ_do:Lcustos dos 
respectivos insumos, ou pela introdução de melhoria de 
qualidade; 

II - o preço de produto anteriorinente -produzido, 
quando se tratar de sucedâneo __ r_es_ultante _de alterações 
não substanciais; 

m - o preço de produtos e serviços similares ou 
sua evolução-em mercados competitivos comparáveis; 

N - a existência de ajUste _ou aCofdo sobre qual
quer forma que resulte em "inajoraçãó do preço de bem 
ou serviço dos respectivos custos.--- -----

Aí está, çortanto, a def!DÍção desta proposta de 
Lei Antitruste. 

Sr. Presidente, apesar da excelência do texto, eu teria a ex
plicar algumas disposições que me preoCupam; No entanto, em 
face da grandeza desta lei e da necessidade de_o Governo ter meio 
e condições para evitar os abusos, e_u_abririaJ;tlâO das colocações 
na tentativa de obter do Presidente da República o veto necessário. 
Refrro-me exatamente à esdtúxula colocação pela Câmara dos De
putados_de um princípio que não assenta, de forma nenhuma, a 
esta proposta. A Câmara introduziu um dispositiv-o segup.do o qual 
o atual Conselho Administrativo de Defesa Econômica Será extin
to e que, daí para frente, após a sançãÓ desta tei, o Presidente da 
República nomearia outros conselheiros. 

Ora, Sr. Presidente, há dois ou três meses, o Presidente da 
República encaminhou ao Senado Federal -a Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania aprovou- os nomes dos atuais coi:J.se~ 
lheiros. Mais tarde, o Plenário desta Casa ratificoU a decisão da 
Coiriissão. Eles detêm o mandato. 

A lei pode, Sr. Presidente:-~Ou~-atrá"s--Para·feriiUill-di
reito adquirido de um ato complexo que envolve o Executivo e 
o Legislativo? Evidentemente que não. Trata-se de uma situa
ção injurldica. _que precisa ser corrigida atiãVés _de veto._ Daí 
por que, embora niãnifestando-me pela aprovação do projeto, 
reservo-me o direito de solicitar ao Presiden~ºª-- República_ o 
veto deste dispositivo. Não podemos admitir que isto perdlife. 
Tenho certeza de que o Presidente da República será sensível a 
esta colocação. _ _ 

Discordo também de outra._disposição feita pela -câmara. 
Trata-se do art. 22, que está isolado - creio que o Presidente po
derá vetar - e diz: 

A Secretaria de Política Econômica do Ministério 
da Fazenda- SPE, quando verificar a exiSlêilcia: de indí-
cios da ocorrênçia de infração nos incisOs IDe IV do art. 
20 ... 

o inciSem·: 

O preço de produtos e serviçoS similares ou sua 
evolução em mercados competitivos comparáveis. 

E o inciso IV: 
A existência de ajuste__ ou _acordo sobre qualquer 

forma que resulte em majoração do preço de bem ou ser~ 
viço dos respectivos custos. 

Quero dizer que, com relaçãõ a estes· dois conceitos, a atua
ção do Cade só poderá existir-se pniriêirõfoi'Ciimprido o que está 
disposto no art. 22, que é o seguinte: 

Art. 22. A Secretaria de Politica Econômica do 
_-p=-:·- -- Ministério da Fazenda - SPE, quando verificar a exis

tência de indícios da ocorrência de infração prevista nos 
incisos me N do art. 20, mediante aumento injustifica
do de preços ou imposição de preços exCessivos, conVo
cará os responsáveis para, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, justificarem a respectiVa conduta. 

Parágrafo úniCo- Não justificado o aumento, ou 
o preço praticado, presumir-se~á abusiva a conduta, de
vendO a SPE representar fundainentalmente a SDE, que 
determinará a instauração de processo adminis_trativo.-

ili@., Sr. Presidente, se o Ministério da Fazenda é o órgão 
concedente, é aquele que autoriza, como ele pocie" fiScalizar e jul
gar? Aqui é umjulgamerito preliminar. O único órgão que, no Es
tado brasileiro, no Executivo, existe à "semelhança do Poder 
Judiciário" é o Conselho Administrativo da Defesa Econômica, 
@~ é c::omposto de cons_elheiros -~s_colbidos e referendados pelo 
Senado Federal. Eles têlJl autonomia plena e não dependem do 
Executivo. Prit:ileirO, cOirio é que pode saber se a Fazenda concor
da ou não? 

De modo que esse dispoSltiVô"';ã-meu vef, terá -que sêf veta
do, como tambêill deverá -ser vetado o dispositivo a que me referi, 
cfue cassa â IDandã.to dos_ atuais conselheiros do Cade, aprovado 
por este Plenário do Senado Federal. _ 

Quer me parecer de que se trata apenas de aspiração de de
terminados tec:D.ocratas dO MiniStério -da Fazenda, .que entendem 
que são donos da verdade - com o maior -respeito a eles. Mas, na 
verdade, o que se deduz disso é exatam~nte o que acabei de me re-
ferir. ·· 

--POr run~-sr:-Presidei::lte~- pãia n'ão me alongar mais, é neCes
sário fique claro que-este projeto iraz, ao fmal, uma série de modi
ficações de dispositiVOS Tegiis. 

O primeiro deles diz respeito ao arf 85 deste projeto. 
Art. 85. o inciso vn do arl 4° da Lei n° 8.137, de 27 de de

zembro de 199o, passa a vigorã.r com a seguinte redação: 
Art.4° ................................................ ~··"-:-----~~······· ............. . 
vn - elevar sem justa cã.usa o preç"o de bem ou serviço, va

lendo-se de posição dominante no mercado. 
Ora, --iSSo é -de extrema importância-, porque o Brasil não 

pode conviver mais com esses comerciantes, empresários ganan
ciOSOs-que aumentam arbitrariamente seus lucros pouco se preocu
pando _com o Pl~o de Estabilização Económica do Brasil, pouco 
se· preocupando com os esforços que -a· sociedã.dee-o-Govemo têm 
feitLl.ná SC:iitido -de acabar, de minimizar esse quadro inflacionário 

_ que vivemos. 
O arL 8_6_ modifica o- a:rt. 312 do-CóiliiO -de Processo Penal, 

permitindo também a decretação da prisão preventiva quando se 
tratar de se ferir a ordem econômica. 

Passa a incluir, portanto, no mecanismo desse artigo, a parte 
relativa à prisão preventiva, que é de extrema impOrtância. Porque 
não é possível, nem crível -e aqui outro dia falava o Senador Jo
sapbat Marinho, com muita propriedade-, que esses abusos conti
nuem exist~do. Na medida_ em que, agora,_ se pode decretar a 
piisãO preventiva deles, teremos, reafffiente, um mecanismo perfei
tamente posto dentro da ordem judiciáriã para que esses que abu
sam mereçam a correção do Pcx:ler Judiciário. 

O art. 87 modifica o art. 39 da Lei n° 8.078. 
Art. 39-. É vedado ao fornecedpr de- Produtos ou serviços, 

dentre ·outras pfâtica& abUsivas: 

IX - recusar a-venda de bens ou a prestação de 
serviços, diretamente a quem se disponha" a adquiri-los 
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de in
termediação regulados em leis especi&s. 
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E, por último, diz o art 88: 

Art. 88.' O art. 1 • da Lei n• 7.347, de 24 de julho 
de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação e a in
clusão de novo inciso: 

Art. 1° Regem-se pelas disposiç-õeS desta lei, sem 
prejnizo da ação popolar, as ações de responsabilidade 
por danos morais e patrimoniais causados: 

.......................................... ,,,_,, ...... ~·· ~-· __ ,_, ____ , __ 
V -Por infração da ordem econômica. 
Parágrafo único. O inciso TI do art. 5° da Lei n° 

7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte re
dação: 

Art, 5° ••••••••••••••n•••••••••-.,•---•·•~-·---· 
n - Inclua-se entre sUas fmalidades institucionais 

a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
económica, à livre concorrência, ou ao patri.Diôhio artís-
tico, estétic~ histórico, n.uistico e paisagístico. -

Portanto, Sr. Presidente, com essas medidas que foram m
troduzidas aqui nesta proposta, vale dizer, a adaptação de lei exis
tente no sentido de incluir a ordem económica, o Estado passará a 
ter, sem dúvida alguma, meios para coibir esses abusos que são 
praticados. · 

Sr. Presidente, acrescento a necessidade do veto desses dois 
artigos a que me referi, em face da grande necessidade de termos 
exatamente uma lei que venha a regular esta matéria. Acho que se 
justifica plenamente não perdermos mais tempo. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 

mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. I 0 Secretário. 
Em seguida, continuaremos a discussão. 

São lidas as seguintes 

EMENDA N" 1-ALEN 
Incluir os seguió.tes -incisOs ao art. 70.. 

''Art. 7° .............................. - .. ····-·-·····-·-~········-·-
XXII .. zelar pelo cnrnprimento desta lei monito

rando e acompanhando as práticas de mercado; 

XXIII- acompanhar, permanentemente, as ativi
dades e práticas comerciais de pessoas f'ISicas ou juódi
cas que detiverem JX>sição dominante em mercado 
relevante de bens ou serviçOs,. para prevenir infrações da 
ordem econêmica, podendo, para tanto requisitar as in
formações e documentos necessários, mantendo o sigilo 
legal, quando for o caso; 

XXIV- proceder, em face de indícios de infração 
da ordem econômica, a averiguações preliminares para 
instauração de processo administrativo;-

XXV - decidir pela insubsistência dos indícios, 
arquivando os autos das averiguações preliminares; 

XXVI- requisitar informações de quaisqUer pes
soas, órgãos, autoridades e entidades públicas ou priva
das, mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem 
como determinar as diligências que se fu:erem necessá
rias ao exercício das suas funções; 

XXVII - instaurar processo adminfstrativo para 
apuração e repressão de infrações da ordem econômica; 

XXVlll - recorrer de ofício ao CADE, quando 
decidir pelo arquivamento das averiguações preliminares 
ou do processo administrativo; 

XXIX - remeter ao CADE, para julgamento, oS 

processos que instaurar, quando entender configurada 
infração da ordem econômica; 

XXX - celebrar. nas condições que estabelecer, 
compromisso de cessação, submetendo-o ao CADE, e 
fiscalizar o seu cumprimento; 

XXXI - sugerir ao CADE condições para a cele
bração de compromisso de desempenho, e fiscalizar o 
seu cumprimento; 

xxxn - adotar medidas preventivas que conduR 
zam à cessação de prática que constitua infia.Ção da orR 
dem econômica., fiXando prazo para seu cumprimento e 
o valor da multa diária a ser aplicada, no caso de des
cumprimento; 

_ __ _ xx:x::m -_:receber e instruir os processos a !ierem 
julgados pelo CADE, inclusive consnltas, e fiscalizar o 
cumprimento das decisões do CADE; 

XXXIV- desenvolver estudos e pesquisas objeti
vando orientar a JX>lítica de prevenção de infrações da 
ordem econômica; 

XXXV .. orientar os órgãos da administração pú
blica quanto à adoção de medidas necessárias ao cum
primento desta lei; 

XXXVI- instruir o público sobre as diversas for
mas de infração da ordem econômica, e os modos de sua 
prevenção e repressão; 

xxxvn- exercer outras atribuições previstas em 
lei." 

Justificação 

A criação norte-americana de um único órgão federal para 
eXercer o-cOriJ:role dos cartéis e dos monopólios foi a que se mos
trou mais eficaz no combate ao abuso do poder econõmico, tanto 
que o sistema foi adotado pela Comunidade Ecooômica Européia, 
peJa _maioria dos países que a integram e pelo Japão. Em todos eles 
o referido órgão de defesa da concorrência exerce funções quase
juridicionais, goza de autonomia administrativa e fm.anceira e 
exerce sua competência específica com independência total. 

A presente emenda visa adotar a fórmula já. consagrada nos 
países desenvolvidos eliminando com a duplicidade de órgãos, tais 
como: o CADE e a SDE. 

Sala das Sessões, 9 de jnnbo de 1994: .. Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy. 

EMENDA N" 2-AlEN 
Snprima-se o art. 14. 

Justificação 
A supressão deste artigo e a transferência das funções da 

SOE - Secretaria de Direito Econômico, para o CADE contribui 
para uma maior agilidade e eficáCia no controle dos cartéis e mo
nopólios. 

·· ·Sala das Sessões, 9 de jnnbo de 1994. - Senador Eduardo 
Matarazzo SupUcy. 

EMENDA SUBSTITUTIV A AO PLC N" 89194 
Dê-se a seguinte redação ao incisO I do art. 23: 

11Art. 23. · ............................................ -················--
Inciso I- multa de 15% a 50% do valor do fatura

mento bruto da empresa, calculada sobre o valor do últi
mo balanço anterior à decisão, excluídos os impostos 
incidentes sobre as vendas, a qual não poderá ser infe
rior a 6.000 (seis mil) UFlR on padrão snperveniente, 
convertido o respectivo valor em moeda corrente à data 
do pagamento." 
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Justificação 

A experiência intemaciorial te:m Q.emon.st::rado que somente 
a existência de pesadas IllUltas coo.segue. coibir o abuso do poder 
econômico, prática-nOc}•a áo_ interesw. público. Sendo assim, a 
presente emenda tem COUlO ímalidacfe -ã elevação do valor das 
multas proposto no PLC n' 89/94. ·. · · 

Sala das Sessões,- Senador Eduardo MD.tarazzo Sup1icy. 

EMENDA N' 4-SUBSTITUTIVA 
Disciplina a repressão do abuso do poder econômico que 

vise à dominação dos mercados, à eliminação da livre concor~ 
rência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍ'IULOI 
Das Disposições Gerais 

CAPÍTULO! 
Da Finalidade 

Art. 1° Esta Lei regula a prevenção e a repressão do abu
so do poder econõmico que vise à doDifuáÇãO"dciS"mercados, à 
eliminação da livre concorrência- e ao aumento arbitrário dos 
lucros. 

Parágrafo único. O objeto jurídico- protegido por essa 
Lei é a livre _concorrência de que é titular a:- coletividade. 

Art. 2° Para os efeitos dessa Lei, entende-se por em
presa qualquer pessoa natural QU_ juridica, c_olJ.sórç:io, socie
dade de fato ou outra entidade QlL u;p.iv~rsalidade, que 
exerça, ·de forma habitual, temporária ou Ocasional, ativida
de industrial, comercial, fmanceira, de participação ou_ de 
prestação de serviços. _ _ . _ _ _ 

Parágrafo único. Equiparam-se à empresa. para os efeitos 
dessa Lei, os--órgãOs -aotados de autonomi~ admiiristrativo-fi
nánceira, ou ·as entidades_ da AdminiStraÇão F_ederal, Estadual e 
Municipal, que exerçam qualquer das atividades de que trata 
este_artigo. _:__: . " _ . . -~- , _ .. __ 

Art. 3' A legislação de repressão do abuso do poder econô
ni:i.Co e da defesa da concorrência aplica-se às pe·ss_oaS físicas-e ju
ridicas, bem como a quaisquer associações de entidades ou. 
pesl)oas, constituídas .de_ fato e_ d~ direjtg_,_ ainda que: temporaria
mente, com op. sem personalidade jurídica. inclusive a_s entidades e 
órgãos do Estado que exerçam, diretamente ou mediante conces
são, atividade económica que não esteja _sob regirp.e de monopólio 
legal. 

Art. 4° Serão solidari~ent.e ~sponsáVel:S- às- empreSaS ou 
entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, 
que praticarem condutas abusivas, podendo ser notificada apenas a 
representante do grupo para responder ao proce_sso. 

CAPÍTULO II 
Da Extraterritorialidade 

Art. 5° Observado o disposto em- convenções, tratados e 
regras de direito intemaç_iónal, aplica-se, também, esta _Lei aos 
abusos cometidos no estrangeiro, mas qtie produzam ou devam 
produzir efeitos, no todo ou em parte, no território naciOnal ou 
possam prejudicar o comércio eXterior brasileiro. 

TÍ'IULOII 
Do Abuso do Poder Econômico 

CAPÍTULO! 
Das Infrações 

Art. 6° ConstituiUifiaÇ-ão à presente Lei as cOndutas ou as 
práticas, iridividuais ou coletivas, que representem abuso de posi
ção d.oriiinante, desde que dela resulte ou po10sa resultar prejuízo 
para o interesse coletivo ou para determinada empresa: 

§ 1° Para os efeitos desr.a Lei, ocorre posição dOminante 
quando uma empresa ou grupo àe empresas fOr o únicO f<iinece
dor, inteiiJl.e.diMio, adquirente oú financiador de produto, serViço 
ou tecnologia a ele relativo, no mercado nacional ou regional, ou 
dele controle parcela substancial. '"-

§ 2° Presume-se posição dominante, e sem prejuízo da análise 
-de cada caso, quando, como fornecedor, intermediário, adquirente ou 
fmanciador, uma empresa ou grupo de empresas controlar, clireta ou 
indiretamente, 30% (trintapor cento) ou mais, do mercado.nacioual 
ou regioual de produto, serviço ou te<no1ogia. · · 

§ 3' Equipara-se à posição dominante: 
I- a dominação de Uiria empresa por outra em faCe da inviabi

lidade econômica de s:ua substituição como fornecedora, intermediá
rio, adquirente ou financiadora do produto, serviço oo tecnologia; 

n - depender uma empresa de outra para a consecução de 
seu objcto, em razão de titularidade de marca, patente ou qualquer 
direito de propriedade indu.strial, intelectual, imaterial ou outra 
forma de privilégio, em deCorrência de contrato ou aç-ordo, sob 
qualquer forma manifestada. . c 

_ Art. 7~ Constitui també_m infração à presente Lei qualquer 
acordo, decisão de associação de -empresas, conduta oU prática que 
tenham por objeto ou produzam o efeito de dominar mercado de 
bens ou serviços, prejudicar a livre concorrência ou aUinentar arbi
trariamente os lucros, ainda que não sejam alcançados os fms vis.it-
dos, tais como: - - -

I- impor preços de aquisição ou venda e revenda, descon
tos, condições de pagamento, margem de_ lucro, quantidades míni
mas ou mâxima_s _ou a fixação de preços ou a sua correção 
mediante a utilização de meios artificiosos; 

ll- limitar ou impedir, injustificadamente, o acesso de no
vas enipresas'ã.o mercado; 

ID- dividir os mercadps de produtos acabados ou s~mi~aca
bados ou de serviços ou as fon~es de abastecimento de Il!3térias-
primas ou produtos intermediários; ... 

IV - fixar ou praticar, em conluio com concorrente, sob 
qualquer forma, preços e co~ções de venda de benS ou de presta
ção de serviço; 

V- regular mercado visando limitar ou controlar a pesquisa 
e ó desenvolvimento tecnológico, a produção e a distribuição de 
bens ou serviços; 

VI- difiçultar investimentos destinados ao desenvolvimen
to tecnológicO oti à produção de bens ou serviços; 

Vll - recusar, ínjustificadiunente, a venda de bens ou a 
prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais 
aos usos e praxes comerciais;· -

VIll - subordinar a venda de um bem à_ aquisição de outro 
ou à utilização de um serviço ou subordinar_ a prestação de um ser
viço à utilização de outro_ ou_à aquisição de_um bem; 

IX- dificultar ou_ romper a continuidade de relações comer
ciais de prazo indetermina_do. com o objetivo de_dOJ;ninar o mer~a
do ou causar_ dificuldades ao funcionamento de outra em~e~a; 

X - impedir ou dificultar a exploração de direitos de pro
priedade industrial ou imaterial ou de tecnologia; 

XI - abandonar~ fazer abandonar, destruir ou incei::J.tivar o 
abandono de lavouras, plan\Ações ou criações, com o frm de elevar 
os preços, dificultar ou impedir a concorrência ou obter lucro arbi
trário; 

Xll- destruir, inutilizar ou açambarcar sem justificada ne
cessidade, matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, 
assim como destruir ou inutilizai" e-quipamentos destinados a pro
duzí-los, distrubuí-los, transportá-los ou dfficultar a sua operação; 

xm - vender mercadoria~ou prestar serviços sem margem 
de lucro ou com prejuízo, visando à domfuação do mercado e a 
eliminação da concorrência; 
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XIV- importar ou exportar mercadoria ou comercializá-la 
abaixo do preço praticado no país exportador em prejuízo de con
correntes com estabeleci.mneto no Brasil; 

XV - obter ou influenciar a adoç[o de conduta comercial 
uniforme ou concentrada entre concorrentes em prejuízo do mer
cado; 

XVI - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento 
ou ao desenvolvimento de empresa; 

xvn- constituir -oo partiCipar-de associação ou entidade de 
qualquer natureza, cuja finalidade ou objetivos configurem quais
quer das práticas vedadas por esta Lei; 

XVITI - agir cru-· omitir-se, em conluio com concomm,tes, 
mediante condutas paralelas cuja finalidade ou efeitos tipifiquem 
quaisquer das práticas indicadas nesta Lei. 

XIX- aumentar abusivamente o preço de bem ou seiViço. 

CAPÍTULO II 
Das Sanções 

Art. 8° Sem prejuízo da responsabilidade solidária da em
presa, dos administradores, acionistas ou sócios controladores, as 
sanções por i.nfração à presente Lei são as seguintes: 

I- multa de 25 a 50% do valor do faturamento bruto da em
presa, calculada sobre o valor do último balanço anterior à deci
são, excluídos os impostos incidentes sobre as vendas, a qual não 
poderá ser inferior a 200 (duzentos) mil UFIR ou padrão superve
niente, convertido em respectivo valor em moeda corrente à data 
do pagamento. 

II- no caso de administrador, acionista ou sócio controla
dor, direta ou indiretamente responsável pela inftaçãO, multa em 
valor equivalente de 25 a 50% do valor daquela ap1icada à empre
sa. Esta multa é personalíssima, não podendo ser assumida por 
empresa ou qualquer outra pessoa, direta ou indiretamente; 

m-a publicação, em meia página, às experiSaS -do infrator, 
em jornal de grande circulação no local da sede da empresa e onde 
ela mantenha estabelecimentos, por dois dias consecutivos, do in
teiro teor da decisão condenatória, entre 1 e 3 semanas "após a data 
em que dela tome ciência. · 

§ 1 o Sem prejuízo das penas cominadas neste artigo, quando 
assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, poderão 
ser impostas as seguintes penas acessória, isoladas ou cumulativa
mente: 

I- no caso da empresa: 
a) O encerramento temporário, por período que não excede

rá de 1 ano, ou defmitivo, de estabelecimento utilizado como meio 
ou pretexto para a prática da infração; 

b) perda de benefícios de qualquer natureza, inclusive sub
sídios ou incentivoS, OUtorgados pelos órgãos dotados de autono
mia administrativO-fmanceira. e pelas entidades da Administração 
Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital, por prazo não in-
ferior aS (cinCo) anos; - ----

c) proibição de cori.tratar com instituições fmanceira.s ofi
ciais e participar de licitação para compras, obras e serviços em ór
gãos dotados de autonomia adminiStrativo-fmancei:ta, e as 
entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal 
e Distrital por prazo não inferior a 5 (cinco) anos. 

II- no caso de administrador, acionista ou sócio controla-
dor: 

a) proibição, por período não inferiOÍ' a 5 anos, do exercício 
de cargo ou função nos órgão indicados no parágrafo único do arl 
2"; 

b) interdição temporária, por período não inferior a I ano, 
de exercício de comércio e funções de administração gerência, 
consultoria ou chefia. 

§ 2° O descumprimento de pena acessória sujeitará o infra
tor à multa de que trata o art 36, 1° e 2° sem pi'ejuízo, no caso de 
pessoa física, de qualquer outra sanção penal. 

§ 3° A imposSibilidade de se fixar a responsabilidade de ad
ministrador que praticou ou foi responsável pela prática da infra
ção não isenta o acionista: ou sóCio controlador, aplicado-se a 
multa prevista neste artigo aos administradores responsáveis pela 
divisão, setoT ou departamento onde ocorreu a infração. 

§ 4° No caso de reincidência, as multas cominadas serão 
aplicadas em dobro. 

§ 5° Na aplicação das penas previstas neste artigo, o Conse
lho levará em consideração: 

·· I- a gravidade da infração; 
II- culpa ou dolo do infrator e sua gradação; 
m- a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 
IV- a tentativa ou a consumação da prática abusiva; 
V - o grau de perigo de lesão à livre concorrência, à econo-_ 

mia nacional e a terceiros; 
VI- a situação patrimonial do infrator; 
VI - a existência de acordo entre o representante e o repre

sentado. 
Art. ~- Os servidores e .os administradores de empresas 

concessionárias, permissionárias ou que exerçam funções públicas 
e que praticarem quaisquer dos atos previstos nesta lei, bem como, 
os chefes dos _órgãos de tutela administrativa ao qual estejam su
bordinados, ficam sujeitos, além da sanção penal cabível, à desti
tuição do cargo ou função, a qual poderá ser promovida pelo 
lesado, na esfera adminiStrativa õu judicial, dentro de seis meses, a 
contar da data da ocorrência do fato ou de seu conhecimento. 

Parágrafo único. Os controladores, dirigentes, administra
dores e gerentes que direta ou indiretamente tenham concorrido 
para o ilícito estarão sujeitos à- multa no valor de um a cinco por 
cento daquela que tenha sido aplicada ao infratór. 

Art. 10. As multas impostas pelo CADE serão inscritas na 
Divida Ativa da Autarquia e cobradas de acordo com o processo 
executivo fiscal. 

TÍTIJLOill 
Do Controle 

CAPÍTULO! 
Do Controle de Atos e Contratos 

Art. 11. Ficam sujeitos ao-Controle pelo Conselho Adminis
trativO de Defesa Econõmica os ataS, ajustes, convenções, contra
tos, sob qualquer forma manifestados, entre empresas, temporários 
ou permanentes, visando a restrição da concorrência ou a divisão 
de mercado. Tais ajustes, acordoS ou contratos, serão submetidos 
ao·CADE no prazo máximo de_l5 (quinze) dias con!ados da data 
em que forem celebrados e s6 poderão ser implementados após 
sua ãprovação. 

Parágrafo único. O CADE poderá aprovar os acordos, ajus
tes_ ou contratos que tenham por ob~to: 

- I- equilibrai a produção com o consumo; 
ll- regular o mercado desde que por perlodo não superior -il · 

3 (três) meses, no caso de gênero de primeira necessidade, ou, no 
máximo, por período não superior a I (um) ciclo de rnodoção; 

- m- padronizar a produção; 
IV - estabilizar os preços em patamares compatíveis com a 

capacidade aquisitiva- do mercado; 
V- especializar a produção ou a distnbuição; 
VI .:.. estabelecer restrição de distribuição em detrimento de 

outras lllerc_adorias do mesmo gê~ero C:l destinados à satisfação de 
necesSidade-s conexas. 
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Parágrafo único. Sem pré juízO das demais cominaç&s le
gais, a não apresentação do ato, ajuste, acordo, convenção óu con
trato que deva ser submetido ao CADE para do exanie no prazo 
acima previsto, sujeita cada um dos participantes a multa equiva
lente a 200 (duzentos) mil UF!R ou padrão superveniente, conver
tido em respectivo valor em moeda corrente à data do pagamento. 

CAPÍTULO II 
Do Controle de Fusões, 

Incorporações e Associações 

Art. 12. Os ajustes de concentração eéotÍ&riica, pÓr meio" de 
fusão ou incorporação de empresas, constituição de sociedade con
troladora ou qualquer outra forma de procedimento societário ou 
associativo, que permitam ou visem o coiltrole de mais de 20% 
(vinte por cento) de mercado de um produto ou serviço,_ serão 
apresentados ao CADE no prazo de 10 (dez) dias contados de sua 
celebração. 

§ 1° Se os ajustes de que trata este artigo não forem realiza
dos sob condição suspensiva ou se deles já tiverem_deconidos 
efeitos perante terceiros, o CADE detellllip.ará às partes a adoção 
de providências pelas quais sejam eliminados os efeitos nocivos à 
concorrência, inclusive a desconstituição, total ou parcial dos ajus
tes. 

§ 2° Os ajustes de que trata este artigo, após protocolizados 
no CADE, serão publicados no Diário Oficial da União e, com 
destaque e às expensas das partes, em jomal de grande circulação, 
facultado a qualquer empresa ou pessoa que se julgue prejudicada, 
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação, as 
razões pelas quais o CADE deve negar autorização para o ajuste. 

§ ~Recebidas as razões será marcada audiência de jt,Istifi
cação, no prazo mãxfrno de 30 (trinta) dias, após o que o "CADE 
poderá: 

I- proibir a concentração econômica; 
n- admiti-la com modificações; 
m- permiti-Ia. 
Art. 13. O CADE.sustará a execução de qualquér ajuste de 

concentração econômica, mesmo que celebrado no exterior, que 
tenha por objetivo ou resUltado possível o controle de 20% (vinte 
por cento), no IllÚI..Ímo, do mercado _de_ U]]]. produto ou serviço no 
territóriO nacional. -

CAPÍTIJLOill 
Da Consulta 

Art. 14. Qualquer pessoa poderá consultar o CADE sobre a 
legitimidade de atos ou práticas que julgue dru:iosos à livre concor
rência ou à concentração econômica. 

§ 1° A consulta deverá ser formulada por escrito e será res
pondida no prazo de sessenta dias, não se aplicando, ao consulen
te, qualquer sanção em virtude de -ato relaciaoado com o objeto da 
consulta, praticado entre o término desse prazo e a ~ifestação 
doCADE. 

§ 2° A manifestação proferida no procedimento de consulta 
será vinculativa para o CADE na medida em que os fatos forem si
milares. 

Art. 15. O Regimento Interno do CADE disporá sobre o 
processo de consulta. 

CAPÍTULON 
Do Controle de Atos Administrativos 

Art. 16. Os órgãos e entidades da Admhiistração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital que tenham a atribuição de 
disciplinar setores da atividade econômica ou que sejam titulares 
de privilégios decorrentes de monopólios de produção ou distri-

buição de bens oU OOM.ços, ou explorarem atividades ecotiôi:oicas, 
deverão, no prazo de trinta dias, comunicar ao CADE a adoção de 

. qualquer medida que estabeleça restrição à livre concorrência. 
Art. 17. No controle dos atos administrativos, o CADE 

atuará de ofício ou mediante requerimento de qualquer interessa
do. 

CAPÍTULO V 
Das Certidões 

Art. 18. Para defesa de direitos ou esclarecimento de situa
-_ ção, o CADE, no prazo de cinco di3s, fornecerá,. para qualquer in~ 

teressado, certidão de ato, parecer ou decisão em matéria da sua 
competência. - . . --- - <- '*= _,_ o-_,____ 

Parágrafo único. Os ritos, decisões e pórecereS do CADE se
rão publicados no Diário Oficial da União. 

1ÍTULON 
Das Disposições Gerais 

Art. 19. Os abusos do ~er econô.n;Uc~ §~i'ã9 apurados em 
processo administrativos, cuja instauração poderá ser precedida de 
averiguação preliminar, na forma desta Lei. 

§ 1° Será admitido o co-indiciamento incidental, mediante 
despacho do relator, até a manifestação da Procuradoria do CADE 
pela instauração de processo· administrativo. Ultrapassada essa 
fase, o relator poderá determinar a abertura, em separado, de averi
guação preliminar ou de processo administrativo. 

§ 2' A representação de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembléias 
Legislativas dos Estados ou da Assembléia Legislativa Distrital, 
independerá de averiguação preliminar, instaurando-se, desde 
logo, o Processo Administrativo. 

Art. 20. Nínguémpoderá recusar-se, sob qualquer motivo, a 
prestar informações ou a entregar documentos que lhe forem soli
citados pelo CADE, ainda que tais informações e documentos es
tejam protegidos por resCIVa determinada por lei. 

§ 1° Equipara-se à recusa, a prestação, por culpa ou dolo, de 
informações ou docUmentos inexatos ou incompletos. 

§ 2° Aquele que se recusar a prestar informações ou entre
gar documentos estará sujeito ao pagamento de multa diária, que 
não poderá ser assumida ou paga por outrem, em valor a ser fiXado 
pelo CADE nos termos do art. 36, _1 ° e 2°. A multa será devida até 
que se prestein as in.foimações ou sejam entregues os documentos, 
sem prejuíZo das demais sanções previstas em lei. 

Art. 21. O Conselheiro, de ofício ou a requeriln.erito da par
te, poderá, em qualquer fase das averiguações preliminares ou o 
processo administrativo, inspeciaoar pessoas ou coisas, a frm de 
esclarecer fato que interesse a decisão do processo, podendo ser 
acompanhado por peritos, e quando necessário, por força policial. 

Art. 22. A averiguação preliminar e o processo administrati
vo somente se suspendem: 

- ou 

I- quando arguída exceção de suspeição de Conselheiro; 
II - quan~o houver aceitação de ~ompromisso de cessação; 

m- se a tramitação do compromisso de cessação não esti-
ver concluída antes do decurso do prazo para alegações fmais. 

Art. 23. O processo adnúnistrativo se extingue: 
I- por decisão de que não caiba recurso; 
II- pela prescrição; · _ 
m - pelo efetivo cumprimentO do compromisso de cessa-

ção, diretamente reconhecido pelo CADE; -
IV -_pela declaração escrita do representado de no lo conte

dere, aceita pela Câmara, ou pelo silêncio~ 
V -quando determinado o seu arquivamento. 
Art. 24. As notificações, intimações, solicitações, recomen

dações e outras comunicações serão feitas por carta com aviso de 



2892 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho <le 1994 

recebimento ou, quando não encmtrado o destinatário~ por edital 
publicado no Diário Oficial da União. 

CAPÍTULO II 
Da Prescrição 

Art. 25. A prescrição das infrações à presente Lei ocone em cinco 
anos, ccntadas da data em que fOiam. cometidas ou iniciadas e. nos casos 
de infração permanente oa cootinuada. do dia em que tiver cessado. 

§ 1° Interrompe e prescrição qualquer ato do CADE pratica
do com a fmalidade de_ apurar a infração. 

§ 2° Suspende-se a prescrição durante o -curso do pedido de 
revisão ou a v'igêD.cia do compromissO de cessação. - -

Art. 26. A execUção das dedsões do CADE prescreve ein · 
cinco anos, contado do dia em que s_e tolnarem irrecorríveis. · · 

CAPÍTULO fi 
Da Representação de Má-Fé 

Art. 27. Na decisão que jUlgai improcedente a representa-
ção, o representante poderá ser declarado de má-fé. - -

§ 1° Caracteriza a má-fé do represenlante: 
a) dar causa à abertura de averiguação preliminar, imputado 

ao representado abuso do pod_e_ _económica de que o sabe inocente 
ou_com objetivo manifestamente-ilt}galou anticoncorrencial; 

b) deduzir pretensão oU reqUerer medida pféventiva (art. 
36)_s_obre fato inc_ontroverso; , -

§ 2° Julgada de máRfé a representação, será aplicada ao re
presentante, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, a sanR 
ção de publicação da decisão na imprensa, -na forriia do artigri-6°; · 
III 

§ 3° o representante de má-fé rassarcirá o CADE. denlro de 
dez dias na notificação, das despesas incorridas com ó ptOcedi
mento instaurado. 

§ 4° O nlio pagamento das despesas no pr~=- do parágrafo 
anterior importará na inscrição do seu valor como Dívida Ativ~~: c!a 
União. 

CAPÍTULO IV 
Da Suspeição 

Art. 28 O Conselheiro darRse--à por suspeito se-tiVer-interes
Se, direto ou indireto, no desfecho da causa ou por mptivo íntimo, 
comunicando o fato ao Presidente. __ ~ _ 

§ 1° Julgada procedente a argüição de suspeição, oConse-
lheiro não participará da instauração ou do julgamenJq_do feito. _-

§ 2°-AplicamRse os motivos de suspeição aos Procuradores, 
ao secretário-Executivo, demais servidores, peritos, tradutores e 
intérpretes. 

CAPÍTULO V 
Da Averiguação Preliminar 

Art. 29. A averiguação preliminar eferuaRse p.e ofício ou 
mediante representação, encaminhada por qualquer interessado. 

§ 1 o A averiguação preliminar é instaurada por decisão da 
Câmara e dirigida pelo Conselheiro-Relator para a verificação da 
exiStência de elementos que justifiquem a instauração de processo 
administrativo. 

§ 2° A Procuradoria e o Ministério Público Federal acompaR 
nbarão o processame:nto da invesiígação, pocleD.do propor diligências. 

§-3° Concluída a averiguação, a Procuradoria, sucessiva
mente, manifestar:sc-ãjJelo seu arquivamento ou pela instauração 
de processo administrativo. 

Art. 30. A averigUação preliminar será distribuída, mediante 
sorteio, a relator, que terá dez dias para determinar diligências 
complementares ou pedir que_ o procedimento seja incluído em 
pauta para decisão. 

Parágrafo único. Decidida :i. instauração de processo admi
nistrativo, na mesma sessão será sorteado outro relator. 

- - -- - - - -cAPÍTIJLO VI 

Do Processo Administrativo 

Art. 31. Instaurado o_ processo admíriístrativo, o relator, no 
prazo de cinc_o _dias, proferirá despacho em que: 

. _ I- mandará notificar a tepte-seniada; . 
. n- fixará o prazo de dez dias, contados da notificação, para 

a apresentação de alegações pfévias e de prova documental; 
m- poderá designar dia, hora e local para inquirição da re

presentada. 
§ 1 o No praZo para a apresentação de alegações prévias, a 

representada poderá arrolar até seis testen:iimhas, indicando, sob 
pena de indeferimento, o fato que será objeto de prova. 

§ 2° Decorrido q pra~ fix~do J;lO-parágrafo anterior, a Pro
curadoria poderá arrolar, em dez dias, até seiS -testemunhas, indi
cando, sob pena de indeferimento, o fato que será ·objetd de prova. 

'§ 3° Os depoimentos serão tomadoS- pelo relator ou por ser
vidor do CADE por ele designado, quando fora da Capital Federal. 

-§ 4° Encerrada a ·instrução, o relator abrirá o prazo· de dez 
dias para alegações fmais da Procuradoria e da- repteSêlitáda, su
cessivamente, e dentro de quinze dias pedirá a iriclusãb ·do proces
so em pauta para julgamento. 

Art. 32. A decisão que condenar a representada fixará, além 
das penalidades, as condições para a ces-sação da prática abusiva. 

~ Art. 33. O Ministério Público Fedem! poderá designar repre-
sentante para atuar junto ao CADE na qualidade de fiSCal da lei. 

CAPÍTULO VII 
Dos Recursos Administrativos 

Art. 34. Das decisões da Câmara cabe recursos para o Ple- . 
nário, com efeito suspensivo, no prazo de cinco días, contados da 
publicação no Diário_ Oficial~da_-úniâO. -

Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sobre o pro
cedimento recursaL 

_ _ Art. 3S. O r(}lator que for sorteado para o recur.sq ~á vista 
ao recorrido. para o oferOCimeilto de contra-razões, no prazo de 
cincq dias e, nos quinze dias subseqüentes, pedirá inclusão do pro
cesso em pauta para julgamento. 

Art. 36. As decisõeS do CADE não_ cómportam reviSãO riO 
âmbito do Poder EXecutiVo ~e serão' prOD.taniei:tte comuitiCàdas ao 
Min_istério Públic~, promovendo-_~e ~de imediato ~ua ~xecução. 

Da Execução, ~te~enção ~ -AlieOação 

-Art. -37. AJ:Urada pela Secretaria Executiva o cumprimento da 
decisão, o Presideate do CADE determinará o arquívarnénto dos autos. 

Art. 38. Verificado o não cumprimento integral da decisão, 
a Secretaria levará o fato ao conhecimento do Presidente do 
CADE, que poderá ordenar o pedido de intervenção judicial ou 
alienação compulsória das ações, quotas ou participações, atrãVés 
de Bolsa de Valores. 

Art. 39. A intervenção ou alienação compulsória das ações, 
quotas ou participações s6Tã0 requeridas pela Procuradoria- Geral 
da Repuôlica ou pelo órgão do CADE vinculado à Advocacia-Ge
ral da União, à Justiça Federal_de primeiro grau, na seção onde ti
ver sede a representada. 

Parágrafo único. O pedido de intervenção ou alienação com
pulsória das ações, quotas ou partiCipações prOcessam-se, também, 
durante as férias e não se suspendem pela superveniênciã delas. 

Art 40. O CADE designará o interventor, no prazo de trêL 
dias, ccntados da decisão. 

§ 1 o O interventor exercerá todos os poderes de administra
ção necessários à realização dos fms da intervenção. 
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§ 2° Os administradores ficam subordinados ao interventor 
quanto aos atos de competência deste. 

§ 3• O Juiz poderá afastar de suas funções os administrado
res que obstarem o cumprim,mto de atos da competência do inter
ventor. 

§ 4° O Juiz arbitrará a remu.D.era.Ção dO-interventor. 
§ s• Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, será de

mitido. pelo juiz, o interventor que deixar de cumprir ou procrasti
nar o cumprimento de decisão ou causar, por atos de improbidade, 
prejuízo à empresa. 

TÍTULO V 
Dos Procedimentos Acessórios, 

Jncidentais e Preventivo 

CAPÍTULO! 
Das Medidas Preventivas 

A.rt. 41. Em qualquer fase da averiguação preliminar, do 
processo administrativo, do recurso administrativo, da execução, 
da intervenção ou da alienação compulsória, o CADE poderá ado
ta! medidas preventivas quando houver fundado receio ou indício 
de que o representante, por si ou atravéS de terceiros, canse ou pro
cure causar à livre concorrência ou ao direito de outrem, lesão gra
ve e de dificil reparação, ou torne inócuo o resultado ímal do 
processo. 

§ 1° O descumprimento_ da medida preventiva está sujeito 
ao pagamento de multa diária de valor não inferior a dez mil 
UFIR, ou padrão supetveniente, vigentes à data do efetivo paga
mento. 

§ 2° A, multa poderá ser elevada ao seu décuplo, se demons
trada a sua ineficácia, sendo devida até que se cumpram as medi
das preventivas. 

CAPÍTULO II 
Do Compromisso de Cessação 

Art. 42. O compromisso de Ces_sação da prática sob apura
ção, quando aceito pelo CADE, exime a representada da aplicação 
de sanção. .~ .. -cc· 

Parágrafo 1 • O compromisso poderá ser proposto até o tér
mino do prazo para apresentação de defesa prévia. 

Parágrafo 2° O compromisso será representado ao ielator 
que, ouvida a Procuradoria, o submeterá à Câmara. 

· Parágrafo 3° O não-:cumprimento do compromisso importa 
a imediata continuação da averiguação ou do proc-esso administra
tivo e a sujeição a multa diária a sei imposta-pelo CADE, de valor 
não inferior a dez mil UFIR, ou padrão superveniente, à data do 
efetivo pagamento, e que poderá ser aumentada até o décuplo se, 
dentro de dez dias, o infrator persistir na prática abusiva. 

Arl 43. Verificado o cumprimento do compromisso, a Secreta
ria dará CODbecimento ao relator para arquivamento do processo. 

CAPÍTULO li 
Dos Processamentos de Controle 

A.rt. 44. O Regimento Interno do CADE disporá sobre os 
procedimentos de controle de atos, contratos, fusões, inCorpora
ções, associações e de atos administrativos. 

CAPÍTULON 
Da Revisão Judicial 

Art. 45. As decisões do CADE ficam sujeitas ao" controle 
judicial, mas as respectivas ações serão procedidas de depósito em 
dinheiro das multas aplicadas. 

Parágrafo único. Os processos de revisão judicial terão prio
ridade sobre todos os atos judiciais, salvo babeas corpus, babeas 

data, mandado de segurança e mandado de injunção. 

TÍTULO VI 
O Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica 

CA.DE 

CA.PÍTULOI 
Da Organização 

Art. 46. O Conselho AdministrativO de Defesa Econôm.ica
CADE fica tiatiS(oi:mado em aUtarquia, vincUlada ao MiniStériO da 
Justiça, com sede na Capital Federal e jurisdição em todo o territó
rio nacíonal, cOmpetindo-lhe prevenir, apurar e reprimir os abusos 
do poder eccnômico. 

ParágrafO único. O CADE elaborará, com base em dotações 
específicas, SuaS propOsta orçamentaria,- a ser aprovada na fonna 
da legislação vigente, segundo-classificação adotada no OrÇamen-
to da União. , ---- ---------- -- --- -· 

Art. 47. O CADE comPõe-se de um Presidente, duas Câma
ras, e seis Conselheiros, nomeados pelo Presidente da República, 
dentre brasileiros de notável saber jurídico ou econômico, reputa
ção ilibada e com mais de dez anos de efetiva atividade profissio
nal. 

§ 1 o O Presidente será mediante proposta do Ministro de Es
tado da Justiça nomeado pelo Presidente da República, apús apro
vada a escolha pela maioria ã.bsoluta do Senado Federal. 

§ 2° Os Conselheiros serão designados da seguinte forma: 
a) 3 (três) Conselheiros serão escolhidos em lista sêxtupla 

preparada poi- asSociações de defesa do consumidor do âmbito na
cional, cabendo ao ConseJho Superior da Magistratura reduzí-la a 
tríplice, a ser enviada ao Presidente da República para nomeação. 

b) 3 (três) Conselheiros serão escolhidos em lista sêxtupla 
preparada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil ou pelo Conselho Federal da Economia, conforme o caso a 
ser enviada ao Presidente da República para nomeação. 

§ 3° Cada Câmara compor-so-á de 3 (três) Conselheiros e 
se:r:_á presidida pelo de mandato mais antigo ou pelo mais velho no 
caso de mesmo prazo de nomeação. 

Parágrafo 4° O mandato do Presidente e dos Conselheiros é 
de quatro anos, permitida a recondução uma vez. 

§ 5° Vagando o cargo de Presidente ou de Conselheiro, será 
nomeado sucessor, que completará o respectivo mandato. 

§ 6° O Presidente e os Conselheiros somente perdem o car
go em virtude de condenação em processo administrativo ou judi
cial em que seja cominada pena de perda da função pública 

§ 7° Os cargos de Presidente e de Conselheiro s:ão de dedi
cação exclusiva não se_ admitindo qualquer acumulação, salvo as 
constitucionalmente permitidas. 

§ 8° Ao Presidente e Conselheiros é vedado: 
I- receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, hono

rários, percentagens ou custas; 
n- exercer a advocacia; 
m- participar, na forma de controlador, diretOr, administra

dor, gerente, preposto ou mandatário, de sociedade comercial ou 
de empresa de qualquer espécie. 

§ o/' Para serem empossados, o Presidente e os Conselheiros 
deverão fazer prova de quitação do Imposto de Renda, declaração 
de bens e rendas próprias e de suas esJX>sas, renovando-as até 31 
de maio de cada ano. Esses documentos serão arquivados no Tri
bunal de Contas da União. 

§ 10. Os auxiliares, a qualquer título, do Presidente e dos 
Conselheiros, e os inspetores regionais ficam obrigados à declara
ção de bens e rendas previstas neste artigo. 
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Art. 48. A Procuradoria-Geral da República promoverá, em 
quinze dias, contados da publicação da nomeação, a anulação da 
escQlha do Presidente ou Coriselheiro que não preencher os requi
sitos estabelecidos nesta Lei. Na omissão do MinistériO" Público 
Federal, a anulação poderá ser pleiteda pelo órgão de representa
ção da classe profissional a que pertencer o nomeado ou por qual
quer interessado. 

CAPÍTIJLO II 
Da ProcUradoria 

Art. 49. A Procuradoria do CADE é órgão vinculado à Ad
vocacia-Geral da União, dirigida por um Procurador-Geral, coad
juvado por quatro Procuradores, indicados pelo Plenário do CADE 
dentre Advogados da União e designados pelo Advogado-Geral da 
União. 

§ 1° Compete à Procuradoria: 
a) oficiar, nas averiguações prel.irn.inares e -nos processos 

administrativos, bem assim em todo e qualquer proce~~to pre
visto na presente lei; 

b) aditar representações; 
c) efetuar, promover ou requerer diligências; 
d) representar a União em Juízo, nos assuntos concernentes 

aoCADE. 
e) propor as ações previstas na Lei n° 7.347, de 2.4 de julho 

de 1985 
t) promover as medidas judiciais necessárias p~a assegurar 

a apuração das infrações contra a ordem econômica. 
g) promover a execução juducial das decisões do CADE. 

CAPÍTIJLOill 
Da Secretaria 

Art. 50._ A Secretaria é o órgão de apoio administrativo e 
técnico na tramitação dos procedimentos e processos no CADE. 
incumbindoRlhe, ainda, realizar pesquisas e estudos relativos à li-
vre concorrência e ã. concentração econômica. - -

Parâgrafo único. As Inspetdrias Regionais, eni nUmero de 
seis, integram a Secretaria e terão suas atn"buições e área de atua
ção defmidas em regulamento. 

Art. 51. Compete à Secretaria, sob adireção-do Secretário
Executivo: 

I - exercer as atividades fmanceiras e administrativas do 
CADE; 

II - exercer a administração do pessoal, material, obras e 
serviços em geral; 

m- realizar licitações; 
IV- elaborar proposta orçamentária 

CAPÍTIJLO IV 
Da CompetênCia do CADE 

Art. 52. Compete ao CADE: 
I- zelar pela observância desta Lei, seu regulamento e ore

gimento intemo; 
TI - apurar a existência de qualquer ato que ccnstitua abuso 

de poder econômico, decidir sobre eles e aplicar as ·sanções na for
ma desta Lei; 

m - ordenar providências que conduzam à cessação de ato 
que caracterize abuso do poder econômiccr. 

N- notificar os interesses de suas decisões; 
V - exercer as funções de controle e fiscalização da livre 

concorrência e da economia de mercado, editando instruções para 
regular o funcionamento do mercado c o comportamento das em
presas nofõ diferentes setores da atividade económica; 

VI - opinar, obrigatoriamente, sobre projetes_ de lei e ates 
da Administração que tenham ou possam ter implicações c_om a li-

vre concorrência; 
Vlli - requisitar dos órgãos .do Poder Executivo Federal e 

solicitar dos Estados, Municípios, DistritO Federal eTerrit6rios as 
medidas necessárias para o cumprimento desta Lei; 

lX - requisitar informações de quaisquer pessoas, Órgãos, 
autoridades e entidades públicas -ou privadas, bem como determiR 
nar as diligências necessárias ã.s funçõeS, flxando prazo: -para o 
atendimento; 

X -promover a intervenção nos termos desta Lei; 
XI - fmnar contratos e convênios com órgãOs uri. EmtidadeS 

nacionais e submeter, previamente, ao ~stro de EstadO os que 
devam ser celebrados com _organismos estrangeiros ou ihterna:cioR 
nais.· 

Parágrafo único. O CADE pOderá iequisitar servidores de 
6rgãôs .. da Administração Federal, Es.tadual, Municipal ou Distrital, 
direta e indireta para o exercício de funções técnicas ou de cargos 
em comissi!o, assegurados os direitos e vantagens como se em efe
tivo exercício no 6rgão ou entidade de origem. 

Art. 53. Compete ao Plenário: · 
------I- jlllg&-os i-ecUi:SOS~dededsões d8S-Câillaras; 

cita 

II- exercer o controle de atos administrativos (arl. -s~; 
_ ill- ~!'-ercer OUtras fu.nções ~fmiçlas_ Il_,O regimento interno; 
N- conceder liminar para imediata cessação da ·prática-ili-

Art. 54. Compete ãs Càmaras: 
I- decidir as averiguações prelimínareS e os procedíinentos 

nãO reservados ã. competência do Plenário; julgar o_s _processo~ad
minis_tratiVos e aprovar os compromissos de cessação. 

U- aprovar e registrar atos, ajustes, acordos ou convenções, 
inclusive os de concentração econômica. 

Art. 55. Compete ao Presidente, entre outras funções: 
I- cumprir e fazer cumprir as dedsõcs do CADE; 
ll- presidir, com direito a voto, inclusive de qualidade, as 

reuniões do Plenário; 
" ill- distribuir os processos aos Conselheiros, por sorteio; 
. N- representar o CADE extra judicialmente; 

V - orientar, fiscalizar e superiDtender os serviços do 
CADE; 

- VI_- convcx:ar as sessões do Plenário, determinailão a orga
nização e a publicação das respectivas pautas. 

Art. 56~ Compete aos Conselheiros: 
I- relatar e dirigir as averiguações preliminãies, os Pi-oc-es~ 

seS administrativos, corripromissos de cessação e outros Pfocedi-
mentos; 

Ii- requisitar de qualquer órgão ou entidade da Administra~ 
ção p_ública Federal, Estadual, Municipal e Distrital, direta, indire
ta ori fundacional, as informações e diligências _necessárias à 
instrução processual; · · -

m - emitir voto em todas as questões submetidas ã. decisão 
de Câmara ou do Plenário; 

N -lavrar a decisão dos processos que relatarem; 
V- dirig~ a celebrat(ão de compromisso de cessação; e 
VI- desincumbir-se das demais tarefas que lhes forem co-

metidas pelo regimento infeino. --

TÍTULO VI 
Da Prestação de Informações 

Art. 57. Os órgãoS públicos e entidades da Administração 
Federal, Es_tadual, Municipal e Distrital, têm o dever de prestar 
qualquer espécie de colaboração que lhes for solicitada pelo 
CADE, sob pena de responsabilidade de seus dirigentes ou servi~ 
dores ou servidores ou chefe do ~ão de tutela administrativa ao 
qual estejam subordinados. 
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Art. 58. Por determinação do Plenário, sob regime de sigilo, 
as empresas e associações de empresas são obzi,g~das a exibir seus 
livros, papéis, fichas e arquivos ao-s-servidores do CADE, para fms 
de instrução de processos e realização de estudos e pesqUisas, bem 
como a prestar informações. , 

§ 1° A recusa, o retardamento, a omi'Ssão, ou a inexatidão na 
exibição ou_ da informação ·s-olicitada, no prazo que lhes for assina~ 
lado, constitui crime punível com pena de reclusão de um a três 
anos e multa, nos termos do art. 41, § § 1° e 2°, que será aplicada 
por Câmara ou pelo Plenário, quando nele se encontrar O processo 
em que a exibição ou a informaç-ão tiver sido determinada. 

§ 2° Os administrãdores· das empresas que: recusarem a exi~ 
bição ou a prestação de informações ou fõmeccrem informações 
inexatas fiCam sujeitos a pena de detenção por um a três i:neses, e 
multa, prevista no art. 36, §§ 1° e 2° __ 

de 1990. 
Pela Medid3. Provisóihi no 13"0, edít:adi ·iiãs -vésperas de sua 

pos·se já havia alterado o art. 9° da Lei D0 4:137, de 10 de setembro 
de 1962, que regulamentou o art. __ l48 da Consti~jÇ-âo·a:e--1946, 
correlato com o- § 4° do art. 173 c4l atual, para que a presidência do 
órgão de repressão ao abuso do poder econôm.ico, função de livre 
escolha do Presidente da República, fosse exercida pêiõ SecieiáriÕ 
Nacional de Direito EconômiCo, do Iüwi:>u::Oiiu da Justiç~ e não 
mais se aplicasse a vedac?- :.onstarHe- do arL lO, c, da Lei n° 
4.137, de 1962, segnndo a qual não pelem ser membros do Con
selho Administrativo de Defesa Econ,)niica "os servidores e.fun
d6ttárioS de qualquer categoria ·que llão tenha.IU a garantia de 
estabilidade". · _ - - - -- - · 

PretendeU~se Com as du·as ·Medidas PrOvísóriãs de-tUrpar o
sentido da expressão constitucional 11abus0 do poder econômiCo", 
bem como descaracterizar o CADE c:Jmo órgão autónomo e inde~ TÍI'ULOVII 

Das Disposições Transitórias e Finais · pendente, incubido de apurar e reprimh ::.: práticas come'tciais res-

Art. 59. Acrescenta-se ao art. J o da Lei n° 7 347 ... de_ 24 de 
julho de _1985, os seguintes incisos~- _ 

. tritivas da livre concorrência.· __ 
Na votação da MP D0 150 -Lei D0 8.028, de 12 dC abril de-

1990 -, o Congresso Nacional.. _restabeleCéti ~a autOnOmia âo 

''Art. 1° ~·····················~·· 
V-- por abuso do poder ec_cnômico. 

VI- e outros interesses difusos.~· 

_ CADE, e vinculoü-0 à Presídêticiã da __ República, como a Lei n° 
4.137, de 1962, fulcialmente 6 fiZera. -NOs termOs do § 1 o do art 
49, o Presidente do CADE será de livre nomeação do Presidente 
da República, e demissível ad nutum, permanecendo_ :<t_ proibição 
de que a escolha recaia em servidor público que não tenha a garan
tia de estabilidade, sem a qual não poderá desempenhar as delica
das funções do seu cargo com a nec~s~~~ tndependência. 

Parágrafo único. O inciso U.do art. 5° da--Lei n° 7.347/85- · 
passa a ter a seguinte redaçã<?: _ _ _ _ ___ _- . . . 

''Art. 5° ...... ~ .............. ..., ....... n-.-....,. .. ~ •• ~., ... -.......... ~-·""'n~.-----. 
n- inclua, entre suas fmalidades institucionais; a 

proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimó
nio artístiCo; estéfico, histórico, tur'istico, paisagístico, à 
livre concorrência ou à ordem econôm.ica.n 

Art. 60. O disposto nesta lei se apJica aos proce·ss-os~e proce
dimentos pendentes, inclusive quanto à prescrição, sâlvo nb que se 
refere às penalidades previstas na Lei n° 4.327, de 10 .âe setembro 
d.e 1962, quando mais brandas. 

Art. 61. As atuais-fu.Stãlações e os bens e direitos vinculados 
ao Conselho Administrativo de Defesa Econôinica passam a -inte-
grar o patrimôni6 da autarquia. ·- · 

Art. 62. Os atuãís ·seivídotes do CADE admitidos mediante 
concurso público poderão _optar pelas carreiras a serem criadas na 
forma do artigo anterior. _ - - - ____ -

Parágiafo Unico. OS selvidores do CADE que goiein da es
tabilidade de que trata o art. 19 do Ato das DiSposições-cOnstitu
cionais Transitórias da ConstituiÇão Federal, Só pOderão optar pela 
carreira após aprovâção em concürso"pUbHCo. · 

Art. 53. A atual composição das funções de confiança do 
CADE, aprovada pelo Decreto n• 25.083, de 7 de agosto de 1986, 
transfere-Se para a autarquia. 

Art. 64. Fica eXHnt.a a·secre-taria Nacional de Direito Eco
nõmico, ·em especial os arts. 23, letra 11L'', da Lei n°-8.028, de 12 
de abril de 1990, 83, XI, 102, e 100 do Dccreton"99.244, de 10 . 
de maio de 1990, e Leí n•-s. f58, -dell de janeiro dé 1991. 

Art. 65. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 66. Revogam-se as disposições en:i'coníi-áiio. 

Justificação 
I- A Descaracterização do CADE: um Retrõspecto Legis-

lativo. -
No início de seu governo, o ex-Presidente Fernando Collor 

baixou a Medida Provisória n° 153, que defluía "os crimes de abu
so do poder económico", que, em sua grande maioria, não manti
nha nenhuma conexão com as práticas comerciais ·qi.ie_· o § 4° do 
art. 173, da Constituiçào Federal, manda reprimir pela lei_. A Medi
da Provisória logo foi revogada pela Lei n° 8.035, de 27 de abril 

O veto ao· art. 49 e seus parágrafos do Projeto de Lei de 
Conversão n° 23, de 1990, foi aposto pelas seguintes razões: 

"O Conselho AdministratiVo de Defesa Económi
ca - CADE, órgão ao qual se atribui o combate aos mo
nopólios, oligop6lios e cartéis, jamais -füncionará 
eficazmente, sem que haja uriidade de comando para 
abrangê-lo em conjunto com os_ Departamentos de Defe
sa do Consumidor e Nacional do Registro do_ Comércio; 
pertencentes à Secretaria de Direito Econômico, do Mi
nistério da Justiça. 

Esse o motiv-o determinante de ~e entender que o 
Presidente do CADE deve ser o SecretáriO NaciOnai de_ 
Direito Econõiil.ico, como figuráVa na Medida ProVisó
ria no 150. A Secretaria de Direito EcOnõmico tem pOr 
incumbência precípua aUxiliar a implementação di oi:-
dem econômíca ditada pila ConStiii.üção ém vigor. -

Separando-se o CADE do Ministério da Justiça e in
--tegrando-o à Presidênciac4i República, como quer o art. 49, 
acrescido por emenda, cinde~se a estrutura de contenção 
das práticas -danosas ao mercado, rompendo.-se a unidade 
de comando e tomando-se- um inoperante órgão. 

Assim, não se coaduna com o int~esse públi~-o a 
ai~raç~o aqui comentada". _ 

Da mesma forma que a Medida Provisória D0 153 deturpava 
o conceito constitucional da expressão "abuso do Pode ecotiômi
co", a Medida Provisória n° 150, prOcuràva, através da "unidade de 
comando", acabar com a autonomia do CADE e misturá~lo com 
órgãos ~spetHicos do Ministério da Justiça e dos Departamentos 
que não podem desempenhar as atribuições constitu~ion~ _de ~e.
Pri.mir o abuso do poder econômico, nos termos da le"i exigida nó§ 
4° do art. 173 _da Constituição: --- - -- -~ 

- A criã.ção norte-americani de uma comissão federa.J. paia 
eXe!cer o controle dos_ cartéis e dos monopóliOs foi-a qUe se moS
trou mais eficaz no cOmbate ao abuso do poder econômico, tanto 
que o sistéfua foi adotado pela Comunidade Ec"onômica Éuropéíã.·, 
pela maioria dos países que a integram e Pelo Japão. Eni todos eles 
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a comissão de defesa da concorrência exerce funções quase-juridi- previstas na Lei n° 8.002, de 14 de março de 1990. 
· cionais, goza de autonomia administrativa e fmanceirâ e exerce · NO processo de coo.versão da Medida Provisória n° 276!90 iia 
· sua competência especifica com independência total. Sabe-se que, Lei no 8.1.58, de 8 de janeiro de 1991, o Coogresso Nacional alterou a 

de outra maneira, 0 órgão instituído pela Lei no 4.137, de 1%2, proposta do Poder Executivo, notadam"'te o elenco de infrações à or-
di d · da C · · ã dem económica (art :JO). Entretanto, a estrutura da Secretada Nacicnal 

não terá con ções e garantir o cumpnmento onstitmç o no de Direito Econômico permaneceu intacta e o Ccnselhõ AdminiStrati-= 
que se refere à tutela do mercado contra as ações prejudiciais ao vo de Defesa Econômica coo.tinuou sem autonomia. De m.aJ.s a mais,.. 
seu livre funciOnamento. ao·e-ooceituar ''abuclo do poder econõmicd' a Lein° 8.158/91 manteve 

Merece registro, ainda, o Projeto de Lei n° 4.788, de 1990. En- a mesma concepção, anteriormente referida. 
caminhado ao Congresso Nacional pelo p00er Executivo, trata dos Para que se restabeleça a observância do preceito constitu-
crimes contra a administração tributária e dos crimes de abuso do po- cional que_ ordena a repressão do abuso do poder econômico que 
der económico, na estcira da Medida Provisória no 153, que criJ:niD.ali- vise à dominação dos mercados, à _eliminação da concorrência e ao 
zava os _atos. de abuso do p:>der econômic_o_ submetendo-os ao aumento arbitrário dos lucros, há duas alternativas: manter na sua 
julgamento. do Poder_ Judiciário, que recrnhecidam.ente não possui or- integrida4e_ a Lei n° 4.137, de" 1962, oti vOtar_ D.õva lei, que se situe 
ganização, nem especialização para apurá-los, nem competênciacoos- no mesmo nível das que vigqram.no10 países de economia de mer
tituciooal para ccntrolar a concentração econômica e estabelecer cado que vem collbendo resultados satisfatórios no combate aos 
regras que os agentes ecao.ômicos devem observar para a preservação cartéis e nionop6licis. · · · 
daliberdadedeiniciativaedeccncorrêncianomercado. É urgente desfazei a ConfuSão Qúe_ se está fol:nentando em 

O projeto de lei revela, mais -defmidamente, o objetivo de relação. às práticas coméréiitis réstritiVas e outras Condutas que não 
transformar o CADE num órgão' ·diferente de seus congêneres do dizem r~peito ao comportamento dos agentes económicos, sob o 
mundo inteiro pela subaltemidade e por carecer, por completo, das ponto de vista da livre concorrência, e aparelliar a administraçãO 
atribuições que juStificRili à Sua éX:iStência tOri:tõ -órgão eXClu-siVO . púOliCa. para exercer o papel coDstitucional que llie cabe lia defesa 
de apuração e penalização dos abusos cometidos peJas empresas. de um dos princípios geraiS da atividade ec_onômica (art. 170, IV, 
no afã de dominar os mercados, eliminar a concorrência e aumen- da ÇF)._· · - --- · - · · · · · · · 
tar arbitrariamente os lucros. O art. 16 do projeto divide coni a Se
cretaria Nacional de Direito Econômiro ' a prerrogativa 
constitucional do CADE em matéria de repressão às prátiCas aten- · 
tóri3.s à livre concorrência. e as confunde, significativamente, cónl' 
os crimes contra a economia popular e os atos infringentes dos dí~ 
reitos dos consumidores. 

Parecia concluída a escalada no sentido- de ·afastar o Pais do 
único caminho que pode conduzir à repressão eftitiva dos cartéis e · 
dos mcnopólios, quando o Goveino adotou a Medida Provisória il0 

204, de 2 de agosto de 1990, que subverteu o conCeito constitucio
nal de 11abuso do poder económico", que significa o mesmo que 
práticas comerciais levadas a efeito-pOr empresas com- o objetivo 
de dominação dos mercados, eliminação da concorrência e aumen
to arbitrário dos lucros (cartéis e monopólios) p3.ra introduzir na 
legislação brasileira uma expressão aberrante, que não correspon
de ao conteúdo conceituai do § 4° do art. 173 da Constituição: 
"anomalias de comportamento dos setores, empresas ou estabele
cimentos. bem como, de seus administradores e GOntroladores, ca
pazes de perturbar, direta ou indiretamente; os mecanismos· de 
formação de preços e a colocação de bens e serviços no mercado, _ 
de forma a interferir com os princípios conStituCldriais balizadores 
da ordem econômica". O que a ConstitUição Cpiet--que se prOíba, 
mediante lei, é a cartelização e a monopolização, ·que são as duas 
formas-mestras de abuso do poder econômico. O mecanismo de 
formação dos preços e da colocação de bens e serviços à disposi
ção dos consumidores não funciona quando duas-ou mais empre
sas combinam entre si uma ação uniforme, ou uma einpresa detém 
poder de mercado em grau suficiente para impor'o preço de deter
minado produto, independentemente dos outros fabricantes ou 
vendedores, e passa a decidir sobre o respectivo volume _de produ
ção sem tomar em consideração a deles. A Medida Provisória tro
ca o efeito (perturbação dos mecanismos econômicos) pela causa 
(funcionamento de cartéis ou de monopólios), no mais amplo sig
nificado da palavra. 

A MP n° 204190, reeditada três vezes - n"" 218, 246 e 276 
propunha as seguintes modificações: a) alterar o arl~74 da Lei n° 
4.137/62, que disciplina o controle sobre fusões e incorporações 
de empresas; b) ampliar os poderes da Secretaria Nacional de Di
reito Econômico e do Departamento Nacional de Proteção e Defe
sa Econômica, dando-lhes competência para aplicar as penalidades 

:2 O Substitutivo e a Concentração Ecõnômica. 
- A Constituição Federal erige a livre concorrência e a defesa 

do consumidor à categoria de princípios que regem a ordem eco
nômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini-
ciativa (art. 170, IV e V). _ 

Para a consecução desses objetivos, eStittui a Carta Magna 
que "a lei reprimirá o abuso do poder econômico qUe vise à domi
nação- dos mercados, à elimiri.ação da concorrência e ao ·aumento 
arl>itrário dos lucros". 

A propósito desse dispositivo coiiStitu~ioilãi;' C_oõ:i~nta o in-: 
sígne Prof. José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional 
Positívo, S'"edíçãó, 1989, Ed. RT, p. 664): . . . 

· "A livre concorrência está C-Onfigurada no art. 
170, N, como um dos princípiOs da ordem econômica. 
Ela ê unia manifest<lÇãó da Jiberdac!e de iniciativa e, para 
garanti-la, a Constituição estattii que a lei reprimirá o 
abuso do poder econômico que viSe à' dominaçãO dos 
mercados, à eliminação da corii::orrênciã e ao aumento 
arbitrário dos lu.cros (art. 173, parágrafo 4"). 

OS dois dispositiVos s·e complementam no me-smO 
objetivo. Visari:t tutelar o sistei:ria. de mercado e espeCial
mente proteger a livre concorrência, contra a tendência 
açambarcadora da concentração capitalista. A Constitui
ção reconhece a existência do poder econômico. Este 
não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não 
raro esse poder econômico é exercido de maneira anti
social. Cabe, então, ao estado intervir para coibir o abu-
so". · 

No Brasil, vigora a Lei n° 4.137/62, que regula a 
repressão do abuso do poder econômico. Ela não con
templa as importantes modificações havidas na econo
mia brasileira, notadamente nas últimas duas décadas. 

Condição sine qua non da preservação da Jivre 
concorrência é a existência de lei antitruste que contem
ple, ainda que de forma não exaustiva, os tipos de abuso 
do poder econômico e as respectivas sanções, já con
cluiu o li Seminário Nacional sobre Abuso do Poder 
Econômico, em Brasília em 1989. 
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Na liDha adotada pelas legislações anti-m.onopo
listas mais modernas, como a do Japão, deverá a leii anti
truste brasileira regular, ainda, os atos e ajustes entre 
empresas sujeitos ao controle estatal, os mecanismos de 
consulta prévia sobre a legitimidade de atos e ajustes, o 
processo administrativo contra prãticas consídeiadas 
abusivas, as medidas preventivas e, para iristrumentali
zar essa atuação estatal, impõe-se a reestruturação do 
CADE- Conselho Administrativo de Defesa Econõmi
ca, como órgão competente para prevenir, apurar e rcpri
mir os abusos do poder econômico. 

A importânCia e urgência do presente substitutivo 
avulta quando analisamos o_ gralJ. de con~~n,traç~ do 
controle da economia em mãos de um. pequeno número 
de grupos empresariais.' De acordo com o empreSário 
Lawrence Pih, em artigo intitulado "O Desafio-Biasilei-· 
ro", publicado no 'Jornal Folha de S. Pauto; pãg. B-2, 
em 2 de fevereiro de 1990, 11o grau de c_oncentração da 
indústria e do c·omércio é de 63% e 71%, respectivamen
te, ·que 'resUlta numa média de _64,35%. Essa-cOnCénlra
çãó permite' que gruj\os oligopi>lizados, monopolizados 
e setores cartoriaiS ditem ·as i:egras de mercado, forman- ' 
do preços independentemente da eventual queda da de
manda, uma vez que, num quadro recessivo, a redução 
da oferta possibilitará a .manutenção do preço .ou ainda 
até aumentar os preços de venda para preservar a lucrati
vidade, reduzindo adequadamente a oferta. Essa estrutu
ra econômica inviabiliza qualquer política de controle do 

. . processo inflacionário ·crônico que se estabeleceu no 
País. Num recente estudo do Banco Mundial, ficou e vi
dente que até o proces_so de ffu.anciamento do BNDES é 
ineficiente, c_oncentrâdor e mal-alocado. Todos os·seg
mentos do Governo estão intimamente atrelados a este 
processo de concentração com o_ constante-e ·mteiminá
vel intercâmbio de__ interess:es mútuoS -que -benefiChun 
apenas os grupos favorecidos e aqueles, deD.tro do'Go
vemo, que outorgam esses beneficies''. 

A seguir, descre~emos_sinteticamente a estrutura básica do 
projeto que regula a prevenção do_ abuso_ do poder econômico e 
sua repressão. 

O Título I-- 11Das DispOSiÇões gerais"- compõe-se do Ca
pítulo I, cujos artigos 1° e 2°de('~m os_ objetivos -da lei e o que se 
entende por empresa; e do Capífulo II (art. 3"), dispondo sobre a 
eficáCiã ·aa lei ilo espaço extraterritorial. 

O Título· ll - 11Do Abuso do Poder Econôm.iC:-01
' - estabele

ce, em seu Capítulo I (artigOs 4° e 5°) as infr3.ções à lei, arrolando 
exel:nplifiCatiVamerife aS condutas e práticas absuvias, passíveis de 
reprimenda "ainda que não sejam alcançadós os fms-- visados" in 
verbis. E punível, portanto, a tentativa. 

Note-se que o rol de infi:ações à lei não constitui nllmerus -
clausus, vale dizer, não é taxativo, por iSso qUe os abusos do jX>der 
econômico apresci::itani-Sé "conf aspectos diferenciados, que dificultam, 
no mais das vezes, a caracterização da ilicibJde cometida, tendo em 
vista a variedade de que se revestem as práticas econôm.icas. 

No Capítulo II (art. 6"), são previstas as penalidades aplicá
veis aos infratorcs da lei, q'ue poderão ser cumulada&._ __ 

O Título ill- "Do Controle''- estabeJ4X!e, em seus Capítu
los I e n (artigos 8°, 9° e 10~. os ajustes eritre CJ:!lpre"Sas SUjeitos à 
prévia aprovação pelo CADE. 

No Capítulo ill (art. 11), é regulada a medida preveTiiiva da 
consulta, mecanismo substancialmente aperfeiçoado em relação à 
prática vigente, Visto que estabelec-e prai:Ci pata ·a manifestaçãO do 

órgão consultivo (CADE). 
O Capítulo IV (artigos 13 e 14), institui o'' Jiltiole de atos 

administrativos que estabeleçam reStriçãO à livre c .nc )rrêlicia, 'sU
jeitando os servidores e agentes públicos que praticarem àto abusi-
VO do poder econômico à destituição do cargo ou função. · 

O Título IV- 'Do Processo"- estabelece regras gerais de 
processualistica (Capítulo I- art. 16 a 21); dispõe -sobre a prescri
çãQ (Capírulo II- art. 22 e 23); a representaÇão de mã-fé (Capíllllo 
ill- art. 24); regulando, ainda, o processo adminiStrãtivO; o direito 
recursal, a execução e a intervenção jUdicia] (Capítulos VI, VII, e 
VIII- art. 28 a 35) . 

Busca-se trazer agilidade ao processo adminiStra:tiVo que 
apura as infrações à lei, sem prejuizo do contraditóriO iri.tensifica- -
do, por outro lado, o poder investigatório e a càpàCidaâe executó
riá do CADE, no intuito de preseivãr a autoiidade de suas 
decisões. 

O Título V - ''Dos Procedimentos Acessórios, Incidentais e 
Preventivos""- configura inegável avanço em relação à legislação 
em vigor, atribunindo o poder geral cautelar ao Relator do proces
so adminstrativo, tendo Por objeto a Cessaçâo imediata ou a 3.bs"' · 
tenção da prática considerade abusiva (CapítoloJ art. 36). . -· 

No Capítulo II (art. 37), institui-se o compromisso de cessa- , 
ção da prática sob apuração, com o efeito de isentar a representada . 
da sanção aplicável à espécie. 

Os Capílll!os ill e IV (aty. 39 e 40) tratam, respectivamente, 
dos procedimentos de controle dos atos e ajustes,_ pelo CAPE. e da_ 
revisão judicial, de resto assegurada pela ConstitufÇ-ãç. (ãtC 57, -
XXXV, da CF), condicionando-a, porém, ao depósito- Prévio. das 
multas aplicadas . 

- O Título VI trata do Conselho AdministrativO de Defesa 
EconÕpllca - CAbE,-Ôrgão incumbídci- da apliC:Wãõ;. a iúV~l ad- _ 
minstrativo, da lei.de repressão ao abuso· do pOdei- económico., L 

Transformado em autarquia (art. 41), disporá o CADE de 
personalidade jurídica e autonomia, para exercer com iridependên
cia as relevanteS- funções cOnsultivas e judiciantes que lhe serão 
deStiriadas pela lei antitrusi.e.- - -- --- ~--

Neste sentido, o Pre-sidente e os . Conselheiros_ do CADE, 
nomeados pelo Presidente da República, apóS aprOVadOs pela 
maioria absoluta do Senado Federal, terão mandato ftxado em qua
tro arios, permitida uma recondução, e somente perderão o cargo 
em virtude de condenaÇão em processo _administrativç Pu jUdiciai 
(art. 42). 

Ainda na estrutura do CADE funcionarão a Procuradoria
Geral dp órgão, integrada p::>r advogados da União; e a-Secretaria, 
departamento de apoio administrativo e técnico (arlígoS~44 e 45). 

No Capítulo IV é discriminada a competência do CADE 
(art. 47), do seu Plenârio (art. 48), das Câmaras (art. 49), da Presi
dência (art. 50) e dos Conselheiros (art. 5!). 

O Título Vll- ''Da Prestação de Informações11
- regula o p:>

der, atribuído ao CADE, de requisitar informações de Órgãos pú
blicos, bem assim de examinar documentos e a es_crituração das 
empresas, sob sigilo, para fms de instrução de processos, requisi
ções que deverão ser observadas pelos dirigentes das entidades e 
pelos administradores das empresas, sob pena de responsabilidade 
funcional, detenção e multa. 

0 Título Vlli contém disposições transitórias, ViSando à 
adaptação do CADE à nova lei. 

Ao mesmo tempo, estamos propondo a extiil.Ção da Secreta
ria Nacional de Direito Econômico. Este &gão foi criado coin o 
Objetivo de esvaziar as atividades do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE, notadamente os procedimentos de 
natureza administrativa que- equiparam õ COnselho a um verdadei
ro Tribunal Administratratuvo encarregado de apurar e repri-mir -õS 
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abusos do poder económico. 
Sala das Sessões, em 8 de junho de 1994 
Eduardo Suplicy, Senador 

Justificação 

I- A Descatacterização do CADE: Um retrospec!o Legislativo. 

No inícío de seu governo? o ex-Presidente Fernando Collor 
baixou a Medida Provisória n° 153, que defmia "os crimes de abu
so do poder econômico", que. em sua grande maioria, não manti
nha nenhuma conexão com as práticas comerciais que: O parágrafo 
4'do art. 173, da Constituição Federal, manda reprimir pela lei. A 
Medida Provis6ria logo foi revogada pela Lei n' 8.035, de 27 de 
abril de 1990. 

Pela Medida Provisória n° 150, editada nas vésperas de sua 
posse já havia alterado o art. 9° da Lei n° 4.137, de 10 de setembro 
de 1962, que regulamentou o art. 148 da Constituição de 1946, 
correlato com. o parágrafo 4° do art. 173 da atual, para que a presi
dência do órgão de repressão ao abuso do poder económico. fun
ção de livre ·es_colba do Presidente _da República, fosse exercida 
pelo Secretário Nacicnal de Direito Económico, do Ministério da 
Justiça, e não mais se aplicasse a vedação constante do art. 10, "cu, 
da Lei n' 4.137, de 1962, segundo a qual não podem ser membros 
do Conselho Administrativo· de Defesa &onômica "os servidores 
e funcionários de qualquer ·categoria que não teriham a garantia de 
estabilidade". 

Pretendeu-se com as duas Medidas Provisórias deturpar o 
sentido da expressão constitucional 11abuso do poder econõmico", 
bem como descaracterizar o CADE como órgão autônomo e inde~ 
pendente, incumbido de apurar e reprimir as práticaS comerciais 
restritivas da livre concorrência. 

Na votação da MP n' !50- Lei n' 8.028, de 12 de abril de 
1990 -, o COngresso Nadõrial -reStabeleceu a autonomia do 
CADE, e vinculou-o à Presidência da República, como a Lei n° 
4.137, de 1962, iniCialmente ·o· fizera. Nos termos do parágrafo 1° 
do art. 49, o Presidente do CADE será de livre nomeação do Presi
dente da República, e demissível ad nutum ", permanecendo a 
proibição de que a escolha recaia em setvídor público que não te
Ilha a garantia de estabilidade, sem a qual não poderá desempenhar 
as delicadas funções do seu cargo com a necessária independência. 

O veto ao art. 49 e seus parágrafos do Projeto de Lei de 
cônversão n° 23, de 1990, foi aposto pelas seguintes razões: 

rro Conselho Administrativo de Defesa Econõmica -
CADE, órgão ao qual se atribui o combate aos monopólios, oligo
pólios e cartéis, jamais funcionará eficazmente, sem que haja uni
dade de comando para abrangê-lo em conjunto com 6rgãos 
públicos, bem assim de examinar documentos e a escrituração das 
empresas, sob sigilo, para fms de instrução de processos, requisi..: 
ções que deverão ser observadas pelos dirigentes das entidades e 
pelos administradores das empresas, sob pena de responsabilidade 
funcíonal, detenção e multa. 

o Título vm contém disposições transitórias, visando à 
adaptação do CADE à nova lei. 

Ao mesmo tempo, estamos propondo a extinção da Secreta
ria Nacional de Direito Económico. Este órgão fOí" criado com o 
objetivo de esvaziar as atividades do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica - CADE., notadamente os procedimentos de 
natureza administrativa que equiparam o Conselho a um verdadei
ro Tribunal Administrativo encarregado de apurar e reprimir os 
abusos do poder econômico. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. - Senador Eduardo 
Suplicy. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Relator, Senador João Rocha, para emitir parecer 

sobre as emendas de Plenário, em sUbstituiçãO à Comissão de As-
suntos Econômicos. --- - -

· O SR- JOÃO ROCHA (PFL - TO. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, en
tendemos a preocupação do Senador Eduardo Suplicy em buscar 
viabilizar uma proteção maiõi- aos con-sumidores do nosso País, 
mas percebemos também que o sentido dessa lei que estamos dis
cutindo e aprovando neste momento não é de cercear nem a liber
dade da livre iniciativa e nem do livre comércio no regime 
democrátiCo; a finalidade desta lei é exclusivamente a de coibir os 
abusos do poder econômico. 

E percebemos, depois de ler item por item, parágrafo por 
parágrafo, que a lei que discutimo&, neste instante, atende plena
mente à necessidade de nosso País, porque visa reduzir abuso, mas 
não visa coibir a iniciativa privada. 

Quer!!mos que os senhoies ei1iMdam que hoje estãmos · pas
sando para uma fase nova da prática comercial. Tivemc;:>s leis e 
màis leis que realmente não pegaram, porque suas fmalidades não 
condiziam com a realidade do BrásiL E acreditaiDos que penalizar 
a atividade ilícita de 1 a 30%-do faturamento bruto anual é uma 
penalidade realmente que já começa a pesar no bolso do empresá
rio, e não queremos colocáwla de forma que seja totalmente impra
ticável, que seja totalmente inexeqüível Estamos começando, a 
partir do dia 1 o de julho, a educar o -empresário, a fim de criar uma 
inleração entre o industrial, entre o comércio varejista e a ponta, 
que é o consumidor. 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, repetimos que esta lei 
não vem para inviabilizar o empresário pequeno, médio ou grande, 
ela vem com a fmalidade de educar, partindo do zero, porque antes 
não tfnham.Os educação quanto ao comportamento empresarial, 
quanto ao lucro democrático e sõcial. A partir de 1 o de julho, o 
Sistema Fmanceiro Nacional passará a ser um aliado, um parceiro 
das atividades produtivas do nosso País, porque, nesse momento, 
preciSamos viabilizar a geração de riqUezas; através das riquezas, 
viabilizar a produção; viabilizando a prOdução, viabilizamos o em
prego e o consumo. São três fatores essenciaiS para que o nosso 
País saia dessa miséria de ter 32 milhões de pessoas passando 
fome, e eles farão com que as mesmas voltem a integrar a ati vida
de produtiva. 

Sr. Presidente, entendo a preocnpação do Senador Eduardo 
Suplicy. querendo criar mais proteções, e querendo ampliar mais o 
poder do CADE, mas entendemos que a lei tem que ter as suas es
cadas, tem que ter o direito absoluto de defesa de qualquer cida
dão, de qualquer empresário. É por isso que entendemos que a 
primeiia reclamação tem que realmente partir para a Secretaria de 
Defesa Econômica, chegando, em outro estágio, ao Conselho Ad

- miriiStr3:tiVo de Defesa Econõmica. 
Sr._ Presidente, em razão disso e na certeza de que a lei que 

estamos aprovando vem de encontro aos interesses maiores do 
nosso País, damos o parecer contra todas as emendas apresentadas 
peJo Senador Eduardo Suplicy. -

.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer do 
Sr. Relator é contrário às emendas e ao substitutivo apresentados 
ao-projeto. 

Continua em discussão a matéria. 
Inscrito, para discutir; o nObre Senador Cid Saboia de Car

valho, a quem concedo a palayra por Cinco minutos. 
O SR- CID SABOlA DE CARVALHO. (PMDB- CE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sra& e Srs. 
Senadores, entendo que há realmente alguns defeitos, de certo 
modo expressivos, na redação enviada pela Câmara dos DepUtados 
para o Senado Federal no que se refere a esse Projeto de Lei n° 89, 
de nõ 3.712/93 na Casa de -Origem. É umã: lliiCiativa do_ Presidente 
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da República, mas acredito que é urgentíssimo que- entre em_vigor 
imediatamente esse novo diploma legal 

Acredito que os defeitos persistentes poderão ser elimina
dos através do veto presidencial. Dai por que me abstive de apre
sentar emendas e por que concordo com o Relator João Rocha 
quando recusa as emendas aqui apresentadas. 

O que há de excessivo, conforme já foi analisado, inclusive 
pelo Senador MauriciO Có:ITé~ pode ser _resolvido facilmente atra
vés do veto. O que não pode continuar é a inviabilidade_ do Brasil, 
do sucesso de qualquer providência de caráter econômico, por 
uma ação que caracteriza acima de tudo obstáculos ilícitos a que o 
Governo alcance suas metas. 

O povo brasileiro está hoje assistindo um espetáculo muito 
interessante no que se refere às mensalidades das escolas particula
res. O Presidente baixou uma medida provisória que não é assimi
lada por esse setor do comércio, porque boje a escola privada, 
mais que ensino? de certo modo, é comércio--em muitos estados 
brasileiros. 

Veja V. Exa, Sr. Presidente, vejam os Srs. SenaciQres.. CRie há 
uma guerra surda e muda contra o Governo e contra a sociedade, n<>
tadamente através das especulações. Era mesmo necessário que se 
reorganizasse esse ~elli.o Administrativo de Defesa Econômica e 
que se transformasse nti.mã autarquia com a sua independência admi
nistrativ~ com as suas possibilidades de ação, com mais liberdade, 
com mais posSibilidades de ações r.ipidas ccnlra aqueles que querem 
.inviabilizar o planejamento ecoo.ômico do País. 

E além dessa transformação em autarquia. temos a defmi
ção das medidas capazes de gerar a prevenção e a repressão às in
frações contra a ordem econômica. Aqui, existem providências de 
caráter salutar para a sociedade brasileira. 

Sr. Presidente, quero-apenas deixar registrado que lamento 
muito que esse projeto de lei tenha demorado cerca de um ano e 
meio na Câmara dos Deputados e que vá demorar apenas um ou 
dois dias no Senado Federal. Vamos nos abster de um aperfeiçoa
mento redacional e, talvez, de um exame de mérito mais profundo 
para atendermos à realidade ecooômica do Brasil, para atendermos 
ao clamor social. Neste momento, a sociedade reclama muito con
tra o fracasso de todas as medidas adotadas por todos os Governos 
porque o obstáculo é exatamente a ação indevida, a ação ilícita 
contra a sociedade e contra o Governo no campo econômico. 

Por isso, Sr. Presidente, discuto a matéria, para concordar 
com o Relator. Não devemos emendar essa matéria, muito embora 
o texto seja carente de emendas. A possibilidade do veto presiden
cial nos satisfaz. Inclusive, o ex-Ministro da Justiça, Senador Mau
ricio Corrêa. acendeu algumas luzes sobre essa possibilidade, e, de 
certo modo, isso nos tranqUiliza. Acredito que o Senhor Presidente 
da República, com a sua sensata atuação sobre esse texto, aconse
lhado pelas lideranças na Câmara e no Senado, aconselhado por 
ex-integrantes do Govemo e pelos atuais integrantes, saberá retirar 
do texto o que hã de excessivo através do instituto do veto. Por 
isso, a minha opiniãO é favoráVel à aprovação deSsa matéria. · 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho para discutir. 

S. Ex• disporá de cinco minutos. 
O SR- JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, 
sou contrário ao regime de urgência, como é notório nesta Casa. 
Assim tenho procedido na gener~idade dos casos. Na presente si
tuação votei, entretanto, a favor da urgência para aprecíação e vo
tação do projeto de lei que dá nova disciplina juiídica e novas. 
atribuições ao Conselho Administrativo de Defesa Económica. 

Procedi nessa ccnformidade, porque esta é uma lei de or
dem pública, destinada a coibir rigorosamente os abus-OS do poder 

econômico. O projeto, sé pode ser suscetível de objeção em parti
cularidades, é, no conjunto principal de suas disposiç_ões, de alta 
relevância. Dasta que se assinale que ele assegura à Secretaria de 
Direito Económico proteger a livre concoq-ência, controlando e 
fiscalizando as piáticas de mercado; assegufa instaurar de oficio, 
mediante representação, o processo administrativo para ação de 
apuração de infrações contra a .õrdeni econ.õmica; autoriza, ainda, 
adotar medida.-; preventivas que conduzam à cessação de prática 
que constitua infração à ordem econômica; aut01;íza a ãç-ãO coritra 
os setOres mOO.opolizadoS e oligopolizados. 

-Como se iSso não bastasse, o projeto acrescenta ao art. 3° da 
Lei n° 8.158, de 1991, um inciso pelo qual abre caminho ao com
bate a quem aumentar abusivamente o preço de bem ou serviço. 
Em outras normas, o projeto fortalece o poder público, para que 
possa agir contra os excessos do poder ecoo.ômico. 

Esse projeto está em perfeita harmonia, no seu conjunto, 
com a_. Constituição. Se, no art. 170, a Constituição as5eg'ura_a livre 
concottência e parte do princípio da iniciàtiva privada, igualmente 
estabelece a necessidade da defesa do consumidor. 

--~A lei, por outro lado, está em perfeita consonância com o 
art. 173, § 4°, segundo _o qual a lei reprimirá o abuso do poder eco
nômico que visa à dominação dos mei'cados. à eliminação da con~ 
corrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

Estas disposições específicas eriüilitram, pQr ·oUtro lado, su
porte que os fortalece nas disposições fundamentais da Constitui
ção, nos seus chamados princípios fundamentais, segundo os quais 
a ordem do Estado democrático deve garantir, com a livre iniciati
va, os valores sociais do trabalho. Ainda mais, nesses princípios 
fundamentais a Constituição reconienda cOnstruir tirila SoCiedade 
livre, justa e solidária como fundamento da República: Federativa. 
Desdobrando tais normas, manda que se adotem todas as medidas 
destinadas a promover o bem de todos, inclusive reduzindo as for-
mas çle discriminação. -

Ora, Sr. Presidente, exatamerite essas formas de discrimina
ção é que estão se agravando no País com o procedimento desabri
do de titulares do poder econômíco que exploram a economia do 
povo. 

-- Ainda no dia ·7 Çeste mê~ o Jornal Folh_a de S. Paulo publi
câVa notícia com este título: 

"Carne dC segunda sobe_ll2% em um mês" 
Um jornal conservador, como o O Estado de S. Paulo, 

num editorial, precisamente de ontem, condena a marcha da insen
satez. E a marcha da insensatez a que o jornal se Nfere estã exata
mente no aumento abusivo dos preços. 

-"A vontade que o homem do povo tem" - diz o jornal -, 
'Vendo esses aumentos que consomem parte dos trabalhadores, é 
gritar ''Aqui d'el Rey" e clamar por providências saneadoras." 

Não importa que o jornal admita que é apenas uma parcela 
de empresários que assim procede. O essencial é o reconhecimento 
da marcha da insensatez. O projeto ora em discussão s_erve para 
dar um esbarro na marcha da insensatez. Visa exatamente a am
pliar os instrumeJ:!tos_Iegisll).tivos e administrativos destinados a 
coibir os aumentos abusivos. · 

- !1'ecisamente por isso, dei o meu voto a favor da urgência. Por 
igual razão, votarei o projeto nos termos aceitos pelo ilustre Relator. 

E mais: e11 o faço também quanto às emendas. Não discuto 
a validade de tais emendas, não as aprecio- nos seus pormenores, 
visto que o nobre Senador Eduardo Suplicy certame_nte queria ain
da mais fortalecer o projeto. Mas aqui, sim, é que est~ dando pela 
urgência. Não posso aceitar as emendas, que determinariam o re
tomo do projeto à Câmara dos Deputados. 

Considerando esta _uma lei de ordem, pública, eu lhe dou o 
meu voto com a urgêri.cia-necessáriã:~ na expectativa de que o Go-
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vemo, de p:>sse desse instrumento forte, possa extrair todas as con
~eqtlências, inclusive na linha das providências que sugeri há dois 
dias nesta Casa. Ou_ seja, a de que o Governo tenha em conta o au
mento exççs_sivp _dos preços e, diante _desse aumento abusivo, ado
te a providência que lhe parecer compatível com o _conjunto da 
legislaçãO, paia' detel'lllinar que os preços que vão vigorar· com o 
real não serão resultantes dessas _elevaç~s c~os_~,_ -

. Cabe 3.o- bovemo flxar Uma data--: _a trilita; qü~DJa ·ou ~c~'
'qüenta dias -ou adotar uma média entre os preços anteriores e os 
'preços excessivos que agora estão em curso, para Foteger a eco- -
nomia· popula±. Não basta que esta lei e outras -assegurem~ :y>lica
ção de multas. As multas _são justas. A CõnsiifuiÇão, quando 
protege a ·livre inicíaf.iva, prOtege também oS VaiOre_S_ do trabalho, 
Vale dizer; protege a sitriãção econ_ômica dOs que 'vivem trabalhan
do, e hãó exp'lorando. . _ - -

O Sr. Mclra Filho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
OSR;'JOSAPHAT MARINHO -Tem V. Ex• o aparte. 
O Sr. Meira Füho -Senador Josaphat Marinho, estru acom

panhando o pronunciamento-de V. Ex•. Estou vjndo, agora mesmo, de 
um supenn&cado. Parece-me que, ablalm.ente, está-se usando u!na 
nova sísiemáüca' hão' liá-máís Pf"9ó de coisa alguma fixado em lugar 
I+éph~. Só J~~~ ,o Peso_~ preço quando chegamos no caixa, 
~a maquininha fotogr(Úa 1'Jll,s!mbolo que há em cada mercadoria. 
Demane,ira queissomeeS)?antótf~aiíida. ~iz_umas ~pPnJ;la.s ã: 
toa e paguei 180 mil cruzeiros reais. O qUe cüijip:rei?~A.troi; feijão, 
açúcar, massa de tomate, sai. cebola, farinha, batata. Não.sei por que 
gastei tanto dinheiro. Não é possível que o Pais contiõ.Ue a-ge sujeitar a 

·essa ganância deseofieada.J?ambéns pela atuação de V. Ex• em defesa 
do povo brasileiro. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -_Muito obrigado i V. 
Ex'il. Os ãrgumentos que acaba de desenvolver confll1lllllil~ exem-_ -
plifi.Cim_do, ós ·abusos a que estou me referindo. 

.D~ J;JJanejxa que, Sr. Presidente, para concluir, quero-salien
~-exatamente.que votei pela wgência e aprovo o projeto por se 
tratar de uma lei de ordem pública, dando o .testeinunho dei con
fiatiÇa na ação do Governo,- que hã de extrair dessas leis todas as 
conseqüências devidas em defesa da economia-do povo. Inclusive, 
espero .que .Q Governo adqte um exame da sugestão que lhe ftz, 
para flxar um preçO dentro de um tempo de.teim.inado ou. de uma 
média que seja compatível con;t a situaçãd;-mas que, de qualquer 
modo, seja um basta; à exploração da economia, popular. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Para discutir, 
cqnçedo. _avpalavra, pelo prazo de Cinco PlÍlllitos, ao s·eitador 
Eduardo Suplicy. ---- - · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir. 
Sem ·revisão do orador.) --Sr. Presidente, estamos presenciando 
um exemplo de mobilização no Congresso Nacional -na Cã.ri:lara 
dos Deputados~ ontem, e, hoje, no Senado -, um exemplo de que, 
quando o Executivo realmente quer, demonstra vontade política e 
há consonância com a vontade popular. 

Do que trata o projeto que estamos examinando? Ele trans
forma o CADE eJ;JJ. autarquia, funcionando na forma de um cole
giado, com membros indicados pelo Presidente -e rátiflcados pelo 
Senado Federal. - -

O CADE julgará os processos de abuso do poder econômi
co, que serão instiuídos pela Secreiaria -de Direito Econôn:iicO~- e 
terá uma procuradoria com o intuito de representar judicialmente 
os interesses da autarquia. 

As infrã.çõeS de or~:ro econ~mica são CatâctetiZàdas por 
atitudes que tenham por objetivo: limitar a ó:fucotrênCia~-dominar 
mercado relevante, aumentar arbitrariamente óS-lucm_s, eXercer pO
sição dominante de forma aPusiva . 

Ao fmal do processo, são aplicadaS pcnãlidadêS ou rimltas 
que variam de 1 a 30% do faturamento. Alternativamente, durante 

o processo, a empresa acusada poderá pactuar com o CADE uma 
série de compromissos. Esse acordo tem efeito suspensivo sobre o 
processo de abuso. 

Os atos e contratos, tais como fusões, incorporações e aqui
sições que levem à concentração de mercado, devem ser aprovadas 
previamente pelo CADE. Cito, como exemplo, o caso_ da formação 
da Autolatina. 

O Judiciário, a pedido do CADE. poderá decretar a inter
venção nas empresas para fms- de resguardar a execução de provi
dências. O art. 312 do Código de Processo Penal é modificado, 
peíifiitindo a prisão preventiva decorrente da garantia da ordem 
econõmica. 

- . St; Preside;nJ.e, S~ e Srs-. Sen_adores, o Partido dos Traba~ 
lhadores, tanto na Câmara _quanto aqui nó Senado, Jaz algumas 
proposições no sentido de tomar mais adequado_ o projeto que visa 
a conter os abusos do poder econômico. Desta forma, visando a tal 
fmalidade- e, obviamente, taml,>ém recophecendo o·esforço reali
za.do pelo Deputado F~bio F:eldn)anp ~a Çâmar~ do1 ,Deputados, 
que prOcurou sinte.tiz<)I' as contribuições ali ·colocadas pelo Execu,
tivo e pelos diversos membros da Câmara dos Deputados:-, mas 
sem querer prejudicar a tramitação do projeto, avaliamos como 
importante registrar as··propõsições de emendas que_ visam a me-
lhorar, o projeto. _ . , , , _ 

Tais proposições .estão consubstanciadas numa_ e:rp.enda 
substitutiva, onde: 

1) hã a unificação dós processos em tomo do ÇADE~ elimi
nruiao as dificul~s ori'QI\das ~ perman_ência da. Secretaxia de 
Direito Econõrnic.o; . . 

2) os prazos e as etapas processuais estão_ objeti.V3.J11ente 
formulados. impedindo a postergação processual, sendo 90 dias o 
prazo máximo para decisão soQre um processo~ 

· · 3) as penalidades são mais rigorosas, sendo elevadas para 
um mínimo de 15% e um máximo-de 50% do faturamento das em~ 
presas. As penalidades São obrigatoriamente-transferidas aos res
ponsáveis; 

· -· 4) o acoi.-do entre as partes é permitido somente até a apre
seiltitçãó da defesa, impedindo a postergação da situação abusiva: 

· --- 5)-as ihdicações para o CADE são feitas conjuntamente pela 
sOCiedade civil e o Presidente da Repóblica. 

Sr. Presidente, não é nossa· ;intenção obstruir a yotação, que 
- Cóinpteefi.demos.,.. deve ser feita hoje de forma rápida, na medida 
em-que há-ri:ina expectativa para que tenha o Executivo os instru
mentos ,necessários para coibir abusos do poder económico. 

- E preciso ressaltar que, se as economias desenvol\"idas_ têm 
siilúçõeS de oligopólio, situações monopolistas, em que se faz ne
cessário lei de natureza semelhante à que hoje estamos aqui inali
sandO, mais ainda precisa a economia brasileira de uma lei que 
discipline a repressão do abuso do poder econôrniCo, quando hou
ver a dominação de mercados, prejuízo à livre concorrêncía e 
quando houver aumento arbitrário dos lucros. 

_ Por que :ráZão isso seria importante: à ecCnomia brasileira? 
Sabe-se que a caracteristica de uma. economia aiiida em fonnaç~ é a 
indústria e os diveisos setores enfrentarein siwações que não são as de 
um país industrializado e desenvolvido._ Apesar de estann6s em pro
ceSSo de abertura, não _abrimos inteiramente as fronteiras. A economia 
br8silei:rã., as indústrias ainda são relativamente Pfõtegidas da concor
tfucia inteniàcional, tendo assim se caracteriZado 9 processo de in
duStrialização substiwtivo de impórlãções. Disso resultaram dÍverSos 
se$Dl:eiltos de nossa indústria, da nossa economia, caracterizados por 
situações próximas às de monopólio, senão de oligopólios. Daí por 
que se faz necessário uma vigilância sobre tais abusos. 

- Espera-se, Sr. Presidente, que o Governo Itamar Franco use 
~referida lei com equilibrio, de tal forma a não simplesmente estar 
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utilizando um instrumento forte, como esse, para fmalidades polí
tico-eleitoreiras às vêsperas das importantes eleições de 3 de outu
bro próximo; que ela seja usada com fmneza, serenidade e com o 
devido discernimento. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua em 
discussão a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis-cussão. 
Encerrada a discussão, passa-se à votação ao projetO, OOni 

prejuízo das emendas. 
O SR- MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa

lavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senadbt Mauro Benevides, L!der do PMDB. 
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como L!der. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)-- sr: Presi
dente, S~ e Srs. Senadores, a Bancada do PMDB, nesta Casa, vo
tará favoravelmente ao projeto originário -da Câmara dos 
Deputados, que ·consubstanéia substitutivo da lavra do DepUtado 
Fábio Feldmann, acolhido pela quase unanimidade daquela Casa 
Legislativa. 

Recorde-se que, durante dezoito meses, a matéria foi discu
tida amplamente pelos· Srs. Deputados, na busca de uma redação 
consensual, capaz de ensejar a sua aprovação e gararitir'ao:CADE 
normas que lhe permitissein coibir os ilícitos praticados contra a 
ordem econômica. 

Durante todo aquele lapso de tempo, nós, Senadores, acom
panhamos pari passu as articulações procedidas na expectativa de 
que, chegando o projeto ao Senado, aqui pudesSe Ocorrer Uma tra
mitação ágil, sem as protelações que toda matéria complexa habi-
tualmente suscita. -

Ontem, em reunião de Lideranças· com membros da Comis
são de Assuntos Econômicos, o projeto foi aPfeciilOOem. tOdos os 
seus aspectos, dando lugar a que firmássemos requerimento de ur
gência, o que permitiu a sua inclusão na Ordem do Dia da presente 
sessão. -

Acreditamos que alguns dispositivOS -possam vir a sofrer 
veto do Presidente da República ou reformulações, através de no
vas iniciativas legislativas.-

Para que não se irrogue à face do Senado a insinuação de 
que embargamos u- trâmite regimental, com a apresentação de 
emendas, para fazer retomar o projeto à Câmara dos Deputados, 
entenderam as Lideranças que mais aconselhável seria, em razão 
da delicada conjuntura econômica, às vésperas da implantação da 
nova moeda, que houvesse uma decisão a nível de~ Congresso sem 
qualquer tardança. 

Sendo assim, Sr. Presidente, ao encaminhar a votação do 
projeto que "dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações 
contra a ordem econõmica e dá outras providências", manifesto
me pelo seu acolhimento, realçando que, nos termos do parágrafo 
único do art 1°, "a coletividade é a titular dos bensjurldicos prote
gidos por essa lei". 

O Senado cumpre, assim, o seu dever constitucional, certos 
que estão os seus membiOS de que oferecem ao Governo um ins
trumento legal que lhe propiciará combater, energicamente, os ilí
citos praticados contra a ordem económica. 

Esta é a nossa ;x>sição, Sr. Presidente. 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 

palavra. 
O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA. Como L!

der. Para encaminhar a votação. Sem revisão do _orador.)- Sr. Pre
sidente, o Partido Progressista Reformador resolveu que não vai 

criar qualquer dificuldade para a aprovação desse projeto. Ati entende
mos que a demora na sua aprovação em sessão pode criar ou dar tempo 
para que oo especuladores imediatamente remarquem os seus preços. 

_Portanto, se vamos aprovar, que o façamos lÕgo, até porque 
foi pedida a urgência urgentíssima. Es~os aqui exatamente para 
confirmar tom o nosso vot_o. 

Eu, pessoa.l.t:D.ente, voto a favor. A Bancada .eStá liberada, 
más a decisão do Partido é não criar qualquer enipecilho, evitando 
deSsa forma, que, amanhã, o Governo venha a dizer que o Partido 
Prbgressista Refomiador criou qualquer obstáculo à nova p:>lítica 
do Governo a ser implantada com o real. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu tinha a dizer. 
É preciso que ftque registrado que o Partido Progressista Reforma:. 
dor não pretende criar obstáculos e que o seu Líder vota favoravel
mente. Se vamos votar, que o façamos imediat~e~l:e· _ 

O SR. MARÇO MACIEL- ;>r. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

- - -O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com a pala
vra, para encaminhar, o Senador Marco Maciel, Líder do PFL. 

_ O SR- MARCO MACIEL (PFL - PE. Com~ L!der, para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tenho duas 
considerações a fazer. A primeiia~ é que- o nossO Partido, a exem
plo do PMDB e o PPR. qul' já se p!oo.unciaram, Vái -votar também 
favOravelmente à aprovação da referida matéria, Ou ·seja,-do proje
to que estamos votando neste momento. 

· -- Creio que o -n-obre Sena.do! Mauro Benevides fez, com 
muita oportunidade e, por que não dizer também, cotil muita 
propriedade, o históricO das razões que nos levaram, em reu
niões de Lideranças, a não somente colocar proposições em re
gime de urgência/ inas "também a anuir -com' a "sua aprovação 
sem emendas. 

Se emenda viesse a ser acolhida, ainda que, em alguns ca
sos, pudesse ser reComendável, certamefite isso pfovocaria o retor
no da proposição à Câmara dos Deputados, trazendo uma delonga 
que seria, a meu ver, contrária ao iriteresse público. 

A se"gunda e última observação, Sr. Presidente, diz _respeito 
à intervenção aqui feita pelo Senador Epiiácio Cafeteira, nobre Li
der do PPR. Colocou S. Ex• que esta matéria se ínsere Imiil con;. 
junto de medidas que estão sendo adotadas com vistas a que se 
obtenha o desejado êxito do chamado Plauo Real, que terá a sua 
terceira etapa iniciada no dia 1° de julho, com a implantação- de 
uma nova moeda. 

Creiç, portanto, Sr. Presidente, qUe; em -faCe desSas considera
ções,_a Bancida do PFL Votará. fãvomvelni~ie à-a~vação eh ma~_ 
ria: Esperamos, com iSso, ri.ão sOD:ieitte- estâr caicorrendo para o 
aperfeiçoamento das nossas instituiçõeS mas também dando uma coo
lribuição para gue o nosso projeto de estabilidade eccnômica, ao fmal, 
teiiba êXito e Possa, de alguma forma, cootribuir p3ra que o País ad
quira coodições, a nosso ver, indispensáveis, para que se tenha uma 
política de desenvolvimento que seja sinônimo de justiça soCial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- MEIRA FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
o nobre Senado< Meira Filho, L!der do PP. 

---O SR- MEIRA FILHO (PP- DF. Como Líder. Para enca
minhar a votação.)- Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, o Parti
do Progressista também votará favoravelme11te à matéria. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coo.tinuando o 
encaminhamento da votação, tem a palavra o Senador Joo.as Pinheiro, 
LiderdoPTB. 



2.902 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1994 

O SR. JONAS PJNHEffiO (PTB -AP. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenie, Sr-8 e 
SrS. Senadores, ao subscrevermos o requerim_e~to de_ pedido de 
urgência pira esta matéria, tínhamos plena consciência da neM 
cessidade de votá-la com a urgência so~icitada. Isso porque, 
como já feZ córreta observação o nobre Líder do PPR, Sellã.dor 
Epitáciõ Cafeteira,-as_ emendaS porventura apresentadas a esta 
~téria reta:rdariani o processo de aprovação, o que ensejaria 
oportunidade aos contumazes remarcadores e aproveitadores 
das situações de transição que-a economiâ nacional vem sofren
do há muitos anos. 

De modo que compartilhamos desse espírito de urgência e 
concordamos com a necessidade e a conveniência de esta matéria 
ter este tratamento, que será certamente aprovado por todos os Srs. 
Senadores. 

Dessa: forma. a Bancada do PTB vota Tavoravelmente, de
pois de ter apreciado por inteiro o relato do_ nobre Senador João 
Rocha. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA ~Sr. Presidente, peço a palavra · 
para encaminhar a votação.- -

O S~. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V.Ex• tem a 
palavra. ~ 

O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB- RS.l'ara encaminhar 
a votação. Sem revisão do_ orador.) - Sr. Presidente, Sr•s e Srs. 
Senadores, ·estamos diante de uma lei da maior importância. A 
partir da aprovação da lei que transforma o COnselho Adminis
trativo de Defesa Ec-onômica, ·vai-se criar no Brasil uma nova 
figura institucional extiemamC:m~e importante, quase tão impor
tante quanto a do Procurador-Geral da República. Uma figura 
jurídica, uma instituiçãO "põlítica, mas, ao mesmo tempo uma 
instituição- coil.stituciOiial que O Senhor Presidente da Repúbll
·ca; de forma absolutamente correta, resolv~u enviar ao Con
·gresso Nacional. 

Q Presidente do Conselho Administrativo de Defesa 
Económica súá uma espêcie ·de inente e_ c.ora-ÇãO do' Pais, 
será uma figura extr:emamente silllbólic~ dos-:Se_ntimentos na
cionais e será uni h-6mei:n Teq-Uhitido pela imprensa, pelos 
meios de comunicação e pela opinião pública. Será, também, 
um grande centro de todas as atenções do Pais, porque esta
mos q~er~n~o uma figura excepcional deritro do nosSO.-es::· 
pectro JUndtco. __ __ ~ __ ,_ ~-0- • 

Pela primeira vez- a presidêncià do CADE é estabelecida 
como mandato. o qual só pode ser interrompido por morte, por 
renl1ncia ou, em caso extremamente especial, por iniCiatiVa do 
Senhor Presidente da República e com a aprovação do Senado 
Federal. Isso· assegura independência, autononiia,- s_everidade C 
justíç·a·na "aplicação da rei econômica". -

Falta apenas, Sr. Presidente, para que este arcabouço de 
sustentação do Plano Real possa existir plenamente, que venha
mos introduzir a independência do Banco_ Central, a autonomia 
e o mandato certo e defmido do Presidente do Banco Central. Á 
partir daí teremos um conjunto institucional abSolu_taffiente as
·segurador de que a estabilidade da moeda virá, apesar de todos 
os malogros, todas as frustrações e todos os insuce_ssos do pas
sado. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. AUREO MELLO -Sr: l>resíderite, péço ·a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra, para encaminhar ao nobre Líder do PRN, Senador Aureo 
MeU o. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Como Líder. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

S~ e Srs. Senadores. velha reivindicação do Partido Trabalhista 
Brasileiro de Getúlio Vargas era essa medida que, agora, em regi--· 
me de urgência, e oportunamente, esta douta Casa legislativa vem 
de aprovar para ser votada. 

Entendo, Sr. Presidente, que não há a menor dúvida, 
quanto ao seu texto estrutural, quanto às emendas que estão 
apresentadas, que se deve, quanto antes, transformar esse 
conselho na autarquia que propõe a propOsiÇãO, O qUe esta 
deve, conseqüentemente, merecer do PleD.á:do desia: C~~a o 
apoio. - - ~ ... -

Trata-se de uma medida salutar, voltada aos interesses 
populares, capaz de transfoi-mar em grande parte a situação 
social do nosso País, dando oportunidade a que a justiça seja 
feHa em relação ao gravíssimo problema de preços. 

Daí, Sr. Presidente, com toda a força do meu espírito, venho 
desejar que a proposiçãõ sejâ ·aprOVada riesta Casa e se converta 
em lei, para beneficio do Brasil. 

O sR. MAGNO BACELÀR- Peço a palavra: para enca
minhar a votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra o nobre Líder do PDT, Senador Magno Bacelar, para encami
nhar. ~ 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Como Líder. 
Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado
res. o PDT encaminha favoravelmente a matéria ·parque Se "trata 
de proteção à bolsa popular. E não poderia ser outro senão este o 
comportamento da Bancada. 

"Eri.CairiinhamoS favoravelmente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- N""ao havendo 

mais ~quem -qUeira: e:n'cã.miribar, passa-se à votação· da matéria. 
Em votação o projeto, sem prejuízo das emepdas. 

. Os Srs . .Se!J.adoies que o aprovam queiram permanecer -sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo de ple-

nário. -

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 89, DE 1994 

(rt" ]. 712/93. na c.,. do ori!PI'I) 
De iaiciuiv& do Pn:lidc:me da RcpQbüca 

:"ransfo::<na •J ·:'::r.salho .\d.cani":ierat.l.vo ::e 
Defe:!r.cl ::::ononu::a - ::ADE. em Aut.arqu1a. 
dlspOe sobre a p<::evanci.o e a l:'epre.!lsi.O 
.is l:'l!racOes :::ln':l:'a a ord.c~:~~ e::onODtlC:OI. e 
:14 outras p::-o·ndênc.::a,;. -- - - -

r.t'l":.rLO I 
Das 015pOslcOes Gerau; 

__ CJU>tru;.o .I 

oa nnalld01.de 

Art. l • - e.sta lei dispo~ sobl:'e a prevenç:lo e a 
l:'epressi.o t:~ in!:r01.ç0ec contra a ordem econót~~l.ca~ orientada pelos 

ciit&me~a constitUcionaia de l::.bel:'dAde de iniciativa, livre 

conc:orrlncJ.&, funç:lo o~ocial d.& proprhd.&de, d•t•sa dos ccn:~um::.do

rea _ •. l:'•pr•s!Jio ao abuse do pod•r eccnómJ.cc. 

i'ar4qra!o único - A co.l.et.l.V1dade á .a. titular dos ~ens 

Juridicoa prcteq.1.áos por esta iei. 
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CAP!'l'ULO II 

Da 't'e~rritar•ialJ.d.ado 

Art. 2• - Aplica-se esta lai, :s .. praju1zo da convaru;Oas 

a tratados da que saj a si;natlrio o Brasil, .ta prtticas coz.etidas 

no -r. ode ou e.m. parta no tarri tO rio n&cional ou qua na la produzam. ou 

pos:J&lll proc:luzir efeitos. 
Parágrafo Unico • Reputa·:.• :u.tu.~.da no Território Nacl.c

nal a empresa ezstranqeira que opere ou tenha no Brasil t'ilial, 

aq6nc:ia, sucursal, aqonta ou 

TíroLO II 

00 conselho Ada.iniatrativc da Oa!esa tconelllica - CAD& 

CAP:tn:to I 
Oa Autarquia 

Art. 3_• - o Cot!. .. lho A.di!Un.i.u:rar.ivo de Datua Económica 

- CJ\DE, Orqlo JUd.icanta c011 jurisdicJ.o &III. todo o _tarritOrio n~cio

na.l, criado pala Lei n• 4.13'1, da lO da satUIJ:Iro .9• 1962, passa a 

.,. con.n~tuir elll. a.ut;u:quia t'ad.aral, vinculada ao Ministtr1o da 

IV - II!DUtir parecer sobre m.~ttriA de SU& aspac.t4~l.u.cao, 

ainc:l.& que SJI. tase, ou !uncionar r:::omo con.tultor de qualquer tl.po de 
empre.t&l 

V mani!aatar, por qualquer 111eio ele oc:o.unicacl.o, 

opinil.o sobre proce:~ao pendente da julquanto, ou juizo deprecia

tiVO :JOJ:Ire daçac:hoa, votoa ou •eneençaa de ôrql.oa: judiciaill, 

resaalvada a r:::rltica nos aueo11, - obraa tlc:n.ic:as ou DO exarc:ic:io 

c:1.o m.o.t;iaetrio. 
VI - exercer atividac:!.e politico-partidiria. 

CAPÍTULO III 

Da COlllpetlnc:ia do li'lenirio do_ CADE 

Art. 7• - Ccmpate ao Plenirio do CADE: 

I - zelar pala obllervl.ncia desta lai a sau Raqulaaento • 

do Raq1Junt.o I:...tarnc do Conaelho; 

II - decidir "!obra a axistlnc:ia de infraç&o 4 or~ 

ar:::oMai.ca e aplicar aa penalidades praviatas em lei: 

III ~ c:l.ac:idir os proceuos instaurados .. pala Secretaria 

da Direito Ecohómico c:l.o Miniat•rio da Justica1 

IV - decidir os recursos da oticio do Secratirio da SOE; 

V ~ ordenar providlnciaa que cond!J:Z&m. i ceaaacl.o- de 

infraç.lo i orc:l.aa acona.ic:a, dentro do prazo que determinar; 
VI - aprovar os ta~s c:1.o comproaisao de caasaçl.o dei 

Justl.c:;a., com zseda o t'oro no Oistr.tto 

prav.tstas ne.tt& lai. 

f'acleral, • oJ.trl.buicl5as prâtica a do cc!lproai:uo da desempenho, b .. c0110 datara!i.Aar .l SDE 

CAPíTULO I I 

Da COIIIPOaicl.o do consalbo 

Art • .c• • o Planirio do CADE 6 compa.tto por wa. E'rUJ.dan

te e saia Conselheiro:~. <tacolhidozs ~antro c:.t~dloos com ntal.S da 

trl.nta a menos da :s&:!lll&nt.a a cinco ano!~ da l.dada, da notivel .11&ber 

juridico ou econeaico a raputaclo l.libad&, nomeados pelo Preai

dant.a da Ilapü.blica, c:l.apoi:a de aprovados pelo Senado Fac:l.aral. 

S 1'" - o m.ãlid&t.o dO Pras idante e doll Con.salhairos 6 de 2 

tdo.t:sl anos. pat11ll.t1c:l..a uma. rei:onducao. 

S 2• - Os carqos de Pres.tdente e de Con.salheiro :sAo de 

dedicaclo exclWiiva, nJ.o zse acba.itindo qualqueç acum.ulacl.oo salvo 

qua t'iscalJ.:u seu cumpr1Diento: 

VII - .apraeiar .. ;rau da recurso as mad..l.d&s; pravaneivU 

a dotadas pala. sOE ou pdo Con:~alh.auo-Relator: 

VIII - intimar os l.ntarossados da su,as dacisOasz 

IX requisitar infoanacOas de quaisquer peaaoa:11, 

6ro;Aos, 4utorid&de:ll a entid&du püblic:as ou prl.vac:l.&s, reaP«"itando 

e untando o ai;ilo leQal quando t'or o ca11o, b .. COIICI deterai.Dar 

u diliqlnciu que se fiz.araa naeeasirias ao exercicio c:l.&a suas 

t"unço!!ea: 

X - requisitar dOa ôrql.os do. i'cder Executivo Federal e 

11olic:itar das autoridade• dos E:ltados. Municipios. Oi:11tritc Fede
ral e Terr1t6rioa aa aed.id&.s nacesstriaa ao .cumprimento daaea lei; 

XI - contratar a roalizac;:.to da exames, vistorias e estu-

as constitucionalmente permitidas. dos, aprovando, em cada c:&.!IO; os respectivos honori!lr.1os prot'i.:ul.o-

S 3° - No c:a.11o da renuncia, morto ou perda da mandate ~o nais o demais c:l.aspesa.t da processo, qua deverlo :~ar paqaS p-.la 

Presl.:!ente CO c.\DE,- asSU11u::a o Conselhetro r.tal:S anttqo ou o :na.:..s el!lpresa, :sa v~er a :ser punida nos _termos desta .!.el.: 

tdo:so, nessa orc:l.em, ate nova nome.acao, sem p:eJui;z:o doe H:a.11 
atr!.bu.tcoes. 

§ 4• - So caso de renUnc:ta, >ltOrte ou parda de m.and.ato :!e 

Conselh.e1.ro, procader-:se-it. 

::~andato eo sul:lstl.~Ul.do. 

nova ncllleac.lo, p4ra coçletar o 

Art. 5G - A perda C.e mandato ao P::e.:udanta ou do.s Con:se-
lh.eu:os do C1'.DI!: :16 poder.t ocorrer em vi:tuc:I.O de c:l.ecl.slo do Senado 

:edaral. por provoc;ac:.to do i're.!ltdente da RepUblic;a, ou em raz.!o C.e 

;;onc:l.enaclo penal irrecort:'i'lel por cr.tl:la do.lo.so, ou de proces:so 

:!iscl.plinar da conto.rm.tdada com o que prev6 4 [.el n• IJ.llZ, C-a :l 

.:ie deumbro de 1990 e a [.ei nG 9.429, de Z c.e JUnh9 de :992, e por 

~n!:o!.:lq6nc::i4 da qual.squer ::ias ved011cOe:s prevtst4S no art: • .;G. 

l?ar4qrafo üraco - 'Ia.ml:u!lill perâ"l:!i.i. o m4ndaco, auto\"'l.at!.:::a
menee, o :~~emb:o do CAD!: que falt4r a l lt:-!:sl reun.tOa:s ord..:.n.ár.:..u 

:nant:ozs te~~:~portrl.O:!ll autor.tzado:~ palo Colaql.acto. 

Art. ;s• - 110 ·!?rejtdinta e aos-·coh:selheit:'os é vedado: 

I .. receber, 4 qualquer titulo, e so.b qualquer prete~:eo, 

honot:'&l'l.os. parcantaqens e custas; 

II - axarcer protisslo ll.bara.l.: 
III ~ participar, na t'orm.a da controlador, .:il.!'etor, 

XII - apreciar o.s aco:s ou_conautas, :sob quo~.lquar t'orma 

manl.te:st.ado:s, :suJett_o.:~ a aprovacao nos tarmo:s do Al't • .S4, t'ixanclo 
co~~:~prnml.s:so de c:l.eaempanh.o, quando for o caso; 

XIII - :oquerer ao l?oder ..Tudic.!..irio a exec::ucl.o c:ia suas 
dacisee.!l, nos termos desta l.Eu; 

XIV - raquu:it.ar servtco:s o pe.s:soal da qllilll..:lquar Orqaos 
e entidades do Podar 1?\lb.lico· ~edaral; 

XV - detan:un.ar .1 E'rocurador!.o& :!o CADE a_ 4docao .:ia 
pt:'OVldtnc::ia.!l adllll.nl.strat.iVill.S e jud1ciats; 

XVI - firmar c:ontrato:s a conv6nio:s com Orql.o.:~ ou entM!ol.
de.t hac:l.onais e submeter,- previuante, ao Ml.nl.:stro C.o Z:.11t-ado :!a 

Ju;_~c.a o:~ que do~tu ser celebrados com or-qani.:smo:s estranqeiros 01:1 
1ri.tarnac:ionilll..SI 

XVII 

XVIII - instru.:.r o pUblico . :sobre as ~or:nas da t:J.!rac.!o 
da _ordelll económica; 

XIX - ela.Dorar e aprnvar :seu req.t.mento tnt.erno disp_ondo 
sobre seu tunc.:.on.amaneo, torma da.s dalibaracOell e a orqanizac.to 
dos seus servic:o• l.ntarno•, 

XX - p=opor a estrutura do quadro de pa:~•oal da Autal:'-
.,_dl!u.raatrador, q•ranta, preposto ou mand4t.irl.o, de :soc!.edac:l.e qui&, observado o d.i::lposto no inc1:11o II do 4rt. _37 d.& Constitw.çkl 
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lo<. 

CAPtrotO XV 

D-. Coapettnc:ia do Prea.l.dente cSa CAtiE 

dele; 

II - Presidir. coa diz:.ito a vo~.· illelui't'e o de quali
&lde. as :r:euni6aa do Plenirio'; 

III - dist.r1buir os processos, por sorteio. n.a reWU.oaa 
do Phn&rio; 

IV - con"YOe&r •• :~eaaoaa • 1:1etai;1Linar a or;aniz:ac::lo ela 

r .. pac:tiva pauta: 

v - C!mprir a taur cumpr.u: as deciaoaa ~ CADE; 

VI - detarail'lar à ProcW:oadona u ~"·ovidtrteiaa judic1aia 
para exaeuc;:Ao du decJ.sO.a a jul;ados a& Au.tarquia; 

VII - assinar os ca-prcllisaoa de caaaac;:&o da infrac&o da 

orct.a ~KC~neaica a oa ca-p~ .. oa de daa.-peoho 1 · 

VIII - aut.etar à aproYaclo da Plao&r:io a pl:'opoata orça

aatiria, a a lot&Çio ideal do p&&IICial que prestar& .. ni~ i 

anUdad.e: 

n: - oriantu, coordenar • 1uperv1.S1onar aa atiY.tc:Ladaa 
&dlunistrativaa da enticlada. 

CAPtTULO v 
C. COçtitlncU doa coau:al.bairo:~ do CAD!: 

Art. g• - eo.p.ta aos conaalhe.t.roa do CAD!:: 

I "' ui ti r 'I'Oto nos procaaaos a quaatOaa sut:aet1d&a ao 

II "' proferir c:leapachos • lavrar as d•ci:IOea nos proc••
aos • ~ tor• ralato.ntsl 

III - sW..tu ao PhnU.io a r•qu.isic:io de into:caaço ... -

Cocu.ntos de qua,isquar p .. aou, or;aos, aueor.idadaa e entidades 
pUblicas ou prindaa. a .. r .. mantidas. ~ob l!li;.Uo bqal., qumcto 

tor o .:..a. b• c0110 detnainar aa diliqtnciu que se tizer• 

neceaal.r:iu ao ue:r:d.cio du sua. tunc:Oaat 

IV - adota.r: ladi~a prevantlvas fixando o valor da multa 

.diir~a pelo sau d•acumpnmantct 

V -- da.linc\.UR.bl.r-sa . das de!ll&l.:l tare!as qua lhes !cr• 

cometidas p•lo raqlmento. 

CAPITULO VI 

Da Procuradoua do CAD!: 

A.r:t. lO - Junt:o &o CADE !unc1onarâ wu. Procuradoria, coa 

aa sequ.i.ntea at:ribuicO••= 
I - prestar assaaaor1a juridJ.ca .t. Autarqu1a • de!andl-la 

• jui:to: 

U - promover a execucao ~:ldic:.al das deci.sOes e J'-llQa

dos da Autarqu1a: 

III - raquerer. com. aut.Orl:&cio do ii'lan.ir1o, ::~edl.d.as 

jud.ici&is visando i caaaaçao da in!ra«las :ia ordem econOIIUca; 

IV - pro-ovar acordos Judicl&ls nos processos cala.t.ivos 

a intracoea contra a ord•• econOmiea, mad.ta.nee aut.or1:acao do 

Plenlrio do CADE, e ouvido o reprasent.anta lio Hinist•rl.o ~llbllco 

Facle.ral; 

V - uitir parecer nos processos da competlncl.a do CACE; 

VI - :alar pelo cump:rilllento desta la.i: 
VII - cledncuabir-aa du demais t&re.tu que -lhe sejam 

atribllic:l&a pelo Raqiaento Interno. 

Art. ll - O Procur-ador-Geral sari .J.ndicado palo Miniztro 
da Estado da J'latiça e ncmaado pelo Pre:ud.enta da RepUblica, 

dantra braulairos da ilibac:l& reputacl.o • notório c:onbacimtlnto 
j uridico, depois de aprovado pelo Senado Faderal. 

S l• - O i'ro_curador-Garal p&rticipar.t c!as r&uniOes do 
CADE, :su di::aito a voto. 

5 2• - Aplicaa-ae ao P::ocurador-Geral. &lll mesmas no.nu.a 
da taapo da ~~~&ndato, raconducao, impedimentos~ parc:l& da ma11.cl&to a 
subatituJ.cao &plic,tvais aos Conselheiros dn CAPE. 

Tt'l'ULO III 

Do Miniat6::.io Pllblico Federal Pa:ca~~.ta 0:- CAm: 

Art. 12 - o Procur-ador-Geral Ge · República~ oUYiclo o 
conselho SuperiOr, daai.;narl aaabro do Mini'Stlrio Público Fltderal 

para~ nesta qualidade, oficiar nos p::ocassoa sujeitos i aprec1aao 
do CADE~ 

Pariqra.!o 1lnico - O CADE poder• .requerer ao M1n1at6r1o 
PUblico Fad.eral que promova a u.-cuca.o de· ::saua jUlqadoa ou do 

CQZD;I:COII.isao da c:esaaç:lcr. b• como a &doclo da l!ladiclaa judiciaia, 

no exerc:.ieio da atribul.clo eat&.baleeJ.dlo palo\ allnaa b do inciso 

XV do art. 6• da ·Lei Cospluentar n• 7.5, da 20 da uio de un. 

Tl:'l'ULO IV 

lJa Secretaria da Direito Ec:onOilico 

Art. 13 

Minist•rio 'da Jwrtiça - scz. c:011 a eat:rutu.r:a que lha contara a 

ld~ sar,t diriqida por wa Secretário~ indicado pelo Ministro da 

Est11do c:l& JWitica, dantra brasileiros da notbrio sa.bar juriclico ou 
ec:onOII.ico a iU.bada raputaclo, no111eado pelo Praudent.a da 

Rapllblica. 

Art. l4 - coapate • SOE: 
I - zebr palo c:umpraanto dasta lei. 1110nitoraado a 

acompanhando aa pr6tic:&a da marc&dol 

II - aca.p&nbar, parmanantamanta, as atividaclaa e priti
caa coaerciais da paasoaa tisicas ou juricticaa ql.\e dat1qr-. 

poaicao doa.inat~.l:a • •rc&do relevanta da bana ou seniccs. para 
prannir intracOes da ord .. aconoaiea. podando, para tani:O, requi

sitar ,.. in!om&c:Oea a doc:umantoa nacaasl:::Loa. ~~~&nr;anclo o aiqilo 

laqal, quando tor o caao1 

III - procadar, • face da J.ndieios da i_n.!raclo da orda 

econ611.1ea, p. avari;uacoas preliminares para in•t.aurao;ao da proces
so adminJ.stratJ.vo; 

IV - decidir pela tn~ubSJ.stlncJ.a do:J 1ndleios, arquJ.

_vando os autos das avet'iquao:Oaa pt'el.IJUnares: 

V - cequ1s:Ltar l.!l!OrthcOes da qu&l.squer pa11soaa. 6tqao •• 

autoridades e ent1dades públi.c:as ou pr1vadas, mantendo o siqJ.lo 

leqal quando !::~r o caao, bem co1110 daterml.n&r a.s diliqtnc:.aa que .sa 

t"i.:z:erem nacassarJ..u ao axare1cio da.s suas t'un~e.s: 

VI - i.n:;ta.urar processo adlll.inJ..str&t.LVO para apurao;Ao a 

repra:~.:~~.lo da J.:~.fraceas da ordam. econ6m1ca: 

VII - racorr•r da o.!ici.o ao QID.t, qu11nclo dacid1r pelo 

arquiv.-:~ento das averl.quo\o;Oea pralJ.ml.naraa ou do p:oceaso 

adlll.in1atrattvo: 
VIII ~---:-emater ao CADE, par& JUlqamento. _os processos 

que instaurar, qu.ando entendar con.!iqurad& l.n!raçao da orda 

eeonOmic11; 

IX - celebrar, nas condio;Oes qua est&l:lelacar, coçrom.u

so da cassaclo, submatando-o ao CACE. e fiscalizar o .sau. 

cumprimento~ 
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XI - .s<iotAl;" m.•c11.d&s ptevent.l.VAS <:;Ue eon.d.utam. .&. C:e5SAC:.IO 

lie pr.&.t.ic& qua conat.itua infrac&o da ordu aconOmica, !ix&{ldcl 

pra :to para. .:sou c:Uli!PrJ.man-co a o v&lor d.& multa d1..i.r1a a .sar aplica
da, no -c;;a:;o da da.tcump:t'lJunto; 

XII - racabar a inst.rui:t: os processos a ;5&1:' ... julqadaa 

pelo CADE, inclusiva conaultas, a fiscalizar o CUliiPt'izaato d&a 

dec1.s6aa do c:ADE: 

XIII --orientar os 6rqloa d& aàministrac:lo pUblica quan

to • o~.doclo ela !Ud.idaa nacaaaariaa ao cUIIIpriunto C!-&at.a la.t..; 

XIV - d.asanvolvar ntudoa a pesqUisas Objativando orhn

t.ar a polit.ica da prn·an.c:ao ct. infracoaa da orclu acoi\OJD..1ca1 

XV - instruir o pUblico s®ra as dioreraaa fomaa de 

infraclo da ord.. aco~ca, a os modos da :sua pra•anc:.IO a 
rapr•••.ao1 

XVI - lli:Karcar outras atribuicOaa pravhtaa .. la.t.. 

T!TOt.O V 

Das InfracOea da Ordu tcon6mica 

CAPtTULO I 

ou Dispoaic:Oea Gera.t.. 

A:rt. 15 - Eat& lei aplia-se ta pe .. oaa fisicu ou 
jw:idicas de direito pllblico ou prini:lo, b• ca-o a quaiaquer 

associaçOea de entidade& ou peaaoaa, conat:ituidas de -fato ou dill 
direito, ainda que t~rariaaente, coa ou s• pe:r:acm~~l1dade 

ju:rid.ica, uaao que exarçaa ativ.id&da sob reqi.Jd de IIODOpblio 
leqal. 

A:rt. 16 - ,_ diversas !onu.a de in!rac;.IG da or.aa 

e<:onO:I.ica implica& a raaponaabilia..de da &JIPl'eaa • a 
reaponsa.b1lidad;. indi.Y.Íd\lal de .. us dirio;ent,ta ou· ad.a1niatradoua, 

!lolidariaaenta. 

Art. l7 - Sar&o so11d&ri&JUnta r .. pons•ve:La aa UIP:t'&saa 

ou entidades intao;~:antas da qrupo econoaico, da !ato ou de diJ:ai

to, que praticara infraçlo da o~:daa económica. 
A:z:t. 18 - A personalidade juridica do reaponat.,.l por 

in!raçlo da ordu aconeaica poda~:• ser daacon:llider&d& quandO 

llouv.:t· da parta desta abuso de direito, excesso de podar, in:h:aao 

da lei, fato ou Ato 111cito ou violacao doa estatutos ou contrato 

social. A dascon:llideraclo taà .. sert afativ&lia quando hounr 
faltncia, estado da inaolvtnc1a, an.carr&lhnto ou inatividade da 

pa!laoa juridica p.:ovocadoa po~: u adainiltraclo. 

Art. 19 - A rep~:easao das inf:raçou da o:r~ aconoaica 

n1.o exclui a puniclo de outros ilic:.tos previstos ea lei. 

CAPtTULo II 

Das InfracOas 

Art. 20 - ·constituua :.ntracao da ord11111 aconOlllica, inda
pendantUlanta da culpa, os a.t:os 110b qualquer fotla& manifaatados, 

que te:nhu por ob:Jet:.o ou po:JSA!Il produz.1.r Q~ :~equ.l._n_t;es ~f!!.l.t:os, 

.unda que nao :!&Jam alcanc&dos: 

I - hm.1.tar, fahear ou .;!e qualquer ~or:na pre)udJ.ca:- a 
livre: concor:r6ncl.a ou a liV'I:'e .~.nicl.at:l.va; 

II - COminar mercado relevante: de bens ou serviços; 

III - aumentar .,.~.~.trarl.Ptante o:r lucro:r; 

IV - exe~rcer de ~otma abus1va po:r1clio domul.anee. 

S :.• - A conqu1sta de :nerc~do ~esulo:ant:e ~e processo 

natural ~undado na ma.t.or e!ic.1.tncia de aqent:e econOm.t.co e111. relac!o 

a seus COlllpet:J.dores n!o caracter1za o l.liC.I.to Pre:Vl.:lto no l.nc.t.so 
II. 

S 2• - Ocorre pos1.c.ao .::!cm.1.~anee :;uando ~- eç~e5a. _.:u 
grupo de empresas cont:rola parcel"' subseancl.&l de ~:~.erclldo ,:r;:o~eva,n

t:e, como ~or:teee:dor, lnte:rmediàrl.o, adqu.t.:ente ou ~ina:tc.l.ador ::!e 

W!l produto, servico ou te:cno.i.oqia a e:le rolatJ.va. 

i j'" - A part:eh. de mercado :-ofenda r.o partQr_a:;o ~~':e

rior • presum1da co1110 sendo da orde111 da JOIIJ !tr.io__t:a por canto!· · 

Are. 21 - As sequ.t.ntes condueas, aU!Il de oueras~--- n~_ 

l:llldida em. que <:ontiqurem h:.pOtesa prev1sta no are, 20 • Seus ~:nc.~.

:IOS, caract:ertzu .t.nfracao da ardem econOm:~.ca: 

I - Hxar ou pracicar, el!l acordo =om ·concorrene.e:, sob 

qualquer ~orm.a, pracos e condicOas de •renda do bens ou da pres

t:açao de servico:u 
II - obter ou influencu.r a adocao de conduta come;ç:~::.~l 

uni!orl!l& ou concertada an'tre concorrentes; 
III - dividir os mercados de sarvi.co:l ou prod,ut_o,s. 

acabados ou :~emi-acabados. ou as . :ontas da abastec::.mant:o de 

:nattlr:.as-pr1m&s ou produtos intermeditr.t.os; 
IV - L:.uutar ou ~:r.;l&d;:: o, acesso :iii! novas _empresas ao 

V - criar dificuldades i const1tuicJ.o, ao funcJ.onUltlnto 

ou ao desanvolv1m&nto de ampr~sa concorrente ou de ~ornecador, 

adquirente ou finant:iado:r de beos ou serv:~.cos1 

VI - t.padir o acuso ae ·concorrente i's ' !ont.eil ·de· Wu

mo, matl~:iaa--pr1ll&s, equip&~~~antos oú tecnoloo;ia, ti.- cao aos 

canais de Cfiat~:uluicaO; 

VII - ex.io;ir ou Conceder •x.clus;ividada para divu"lQal;io 
da publicidade nos -ioa ct. comuniéaç.lo da aaal:j,1' 

VIII - comtlir.a:r pre•1am.enta precos ou ajustar vantaqéfta 

na concorrtncia pUblica ou adainutrauva; 

-IX - utilizar Ul.oa enq.anosos para provocar a ascilaçlo 
de prec;:os de- tari::droa: 

X - reqular milrcados -de bens ou 5etivicos, ••tabelac:endo 

acordos para l~tar ou controlar a .paaquua e o_ das~volv:iaeneo 
tecnolOqico, a produc;:l.o da bens ou prastaclo de serv1c;:os, ou p.era 

dificultar invasti'iUnto• destinados i. pro-duelo de ·bens ou .terl!'iC:OS 

ou A sua distritluicl.o; 

X.I - illpoJ:, no com•rcio de bana ou ::sa.:v1çoa, a d1StJ:i

buidor••• varejistas e representantes. preces de revenda. descon
tos, condicOaa· de paqam.ant:o, -qi:iãnt1dadas lllinl.ID.&s ou úx.iaas, 

ur-q-. da lucro 'OU qu&l.squer outras eond:.coas de comarciali:taçao 

rel&tl.vos a neqOcioa desees coa terceiros: 

XII • di'sc:rl.lllinar adqu:.reilté:i ou fornecedoreS -a. bens ou 

servicoa por meio da fix.acao d.iferencu.da óa preÇos, ou da 

eondicOea opa~:acionais da venda ou prastacJ.o de sarviçO&l 
"XIII - recusa.: a venda de bens ou a prestaçl.o ·da 

.serviços, dentro d.aa co:ndicOas de 'Paqamento·-- norma1s aos usos • 

costumes come:-c.:.ais: 

XIV - dificultar ou E'O'liiP•r a continuidade ou desenvolvi

mento da ralacoes comercia.1.s de prazo tndeterlll1nado em razio de 
recusa da outra par'to em .:~~ubmete:r-"$1111 a clAusulas e condicoas 
ccmarciolis 1n)ust:iticA.veu ou ant::.CO:i.Correna.an:--

Xf./ - destruir, .1.nut1lizar ou acaml:la.:car :u.t•rias-pril:l.as, 

produtos int.ermedU.rios ou acal::lados, a5s.1m como da.st:-uir, inutili

zar ou dificultar a operacJ.o da equipam.ent:o.s dest:1nados a produzi

los, distribui-los ou transport:t-lo.s; 

XVI - acalllbarcar ou imped:.r a e:xplorac!o da direit-os de 

propriedade indu:~~t.rial ou 1ntal.ectual ou de tecnol.oq1a; 
x.vtr - abandonar. ~azor abandonar ou c::_ost:ruir lavouras 

ou plantacOes. sem JUsta caus;s comprov;sda: 

XVIII - vender ~nJU.St:.l.!"1ca~_uente lll.&rcad.ori.a aba1x.o do 

preço de custo; 

XIX - .L.:nport:•r qual:I.<:<Uer t:en:s aba.1.xo âo custo no pa.L.t 

cxpo:-t•dor, que r..lo se) a ·i.t.qnatárl.o ::fo- Côdiqo AntidU:IIp1n§ a 

Sub;LdiOs do qATl': 
ix. - iilurromper ou reduzi:: em. Çr-aii.de eicala .i· produC.ao, 

sem just-a causa comprovada; 
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XXI - cessar parc::u.l ou t:otot.l~M~nt.e a~ ~~otivio3d•! d& 

cmp~•a& som jusca causa o::omprovadaz 
XXII - z:-eear b&n:ll aa prcduclo ou de consumo, axcet.o para 

qar.a.ntir a col:lertu:r:a dos custos de produciol 

XXIII - subo:d.in.ar a vend& C& Wll l::om .l aqU1sio;lo • a. 
oucro ou A utiliziiC:IO d.e um servic::o, ou sul:loral.nar • prastaçlo de 

um. serviço t ut.Ui:tac::lc de out.ro ou A aquuiçlo da um b1111•1 
XXIV - impor preces excas:u.vos, ou aumant.ar s ... justa 

causa 'o preço da 1:1- ou S&n"ic::o. 
i'ar.t.qra~o Unico - Na carac:t:ar1:r:&çlo da illlposic:lo de 

preces axc:as:lll.VOS ou do awunto injustificalio da preços, alb de 
outra• circunstlncl.aa •coMm.ic:&:l o att~.rcadoJ.O_CJl.C:&:I ralavant.a:l, 

consl.darar-sa-á: 

I - o preçg do produto ou sar'Tico. ou sua olanc;:lo, nlo 

juati!icadoa pelo coaportaaento do custo dos rupectivoa insumo:~, 

ou pela introduçlo de melhorias de qualidad.al 
II - o prec:o da produto anteriol:!Uinta prochu::Ldo, quandO 

se traeu da sur:acllnao rasuleanea da a.Ltaraçoas nlo subst&nc:J.a:Lss 
I:tt - o pr:eço da pJ:Odutos a carv1c::os sa:LLar•s~ ou sua 

evoluc:lo, • aarc&.dos c:oçati.t:Lvos comparivais; 

r1 - a exiattacia a. ajuste ou acordo, sob qualquer 

~or:m.a, qUa resulta • aajoz:aclo do pz:aço a. ~ ou sarYi~ ou doa 

z:aspect:Lvos eustos~ 
Al:t. 22 - A secz:ataria da E'olitiea Ec:ea.eaica do 

Mini::lttr1o da Fa%anda - sn:, quando verificar a u:LsttDCi& da 

indic:J.os da oc:orz:tncia da infraclo prev1sta nos incisos III a VI 

do art. 20, mediante awunto injustificado de prac:oa ou iliPodao 

da pracoa excessivos, convocari os ra~st,.is para, no prazo 

máximo da 10 (dezl _d.iu Uteia, ju~tificana a nsp~ctin. concluta. 

Par&qrafo un:s.co - N&o justificaclo o awunto, ou o preço 

pratic&clo, presumi:r:-sa-t abuaiva a eondu.ta, devendo a SPE rçra
.sentar funduantadu.n.te l SOE, que datarm1nart a instauraao da 

pz:ocesso aãlllinistrativo, 

CAPíTtJI.O III 

Al:t., 23 - A px-ttic:a de infrac:lo da Ol:'du aconoaica 

sujeita os re.spon.!ll&veis is saqu.intu panu: 
I - no caso da empresa, multa da l a 30 por canto do 

v01lox- do f'ilturataanto brut.o no seu Ultl.JIIO exerc:icio, excluidos os 
impostos, ,. qual nuncil sart infer1or ã vaneaqem &ufer:Lda, quando 

quanti!ic.tvel; 
It - no caso de &c:lzainistz:ador, dirata ou indiratamanta 

rupons.t.vel pala infraç&o eomatida por emprua, .multa da 10 a SO 

por cant.o do valor daquela aplic.t.vd • eç:r:as&, da ruponsal:lilida

de pessoal e exclusiva elo adm.irtl.stra.dox-. 
Parãqx-afo llnico - E:z caso da re.i.ncid6ncia. as multas 

COlllinadas serl.o aplicadas a dobro. 
Are. 24 - S• pujui::o das penas COl!U.n&dAa no arti;o 

anterior, quando assim o exiqir a qraY"id&de dos fatos 

interessa pUblico qeral. poderio ser uçostas as saquintes 

isolacl& ou cuzulat:Lv ... nte: 

ou o 
penas, 

I - a publicac:.t.o, em meu. p&qln& e 4:!11 IIIXP&nsas do intra

ter, • jOrnal indicado na dec!.:s4o, do extrato da dacisio conde

n&tõna, por 2 tdoisl diu saquido::~, de l IWU.I a J rt.rlsl sem.anas 

consecutivas; 

II - a proibicio da conerat&r com inlllt1tuicOes Unance..!.

ras oticl.ais e participar de lic.1.t:ac:lo tendo por objeto aqul.

S-icOe::~. a.liano&c:Oes. reali::aç.lo da obras • sei:'V.1.ços, concesslo da 
serviço.!ll pUblicas, junto ol Adm..1.nueraclo ~Ubl.i.ca radaral, ~sta-

dual, MWlic.1.pal e do 

&dml.ni:~tracto indireta, por prazo nlo 1nfer:s.or a c.:.nco anos; 

III - a inscx-ic.too do_ 1nfrator no Cada:~~~tro Nacional da 

Dates& do consu:r.idor: 
IV - a rOCOI!l&ndac;,to aos órqlos pllblicos competentes para 

a) seja concedida l.l.cenc:a compulsória da patentes da 

titulo&rl.dade do 1nfratox-; 

bl n.\o :~~eja concedido ao 1nfrat:or parcela.mento de tx-ibu

t.ls te<ara:s.s por ele devidos ou pa.ra que sa~am cancelados, r:.o todo 

ou UI. p&rte, incentivos fiac&i:s ou subzidios pW::Ilico:u 

V - a ci.sio de .sociedade, transfel:'fnc1& de contx-ole 

.llociet.t.rio,. venci& de ativos, cessilc.lo parcl.al da atividada •• ou 

qualquer outr~ ato ou provid.tncia nec:en.t.rios para a olim.inaçl.o 

elos efeitos nocivos .t. ord- econõm.ic:a: 

Art. 25 - Pala conti.nuidada da atos ou situações que 
conti;ur• intrat;lo da orc:ta económica, apOs deci.slo do Plan.t.x-10 

do CADZ detnmin&Ddo sua ceu&clo# ou pelo ducumpdmento de medi
da pre,.nt:iva ou eocapJ:'O&i.sso da cassaclo previstos nesta lei,. o 
ra11pond,.l fica sujeito a aulta di.t.ria de valor n.lo inferior a 

S. 000 (cinco &11) trnid&des !'iscais da ftefertacia - tn'IR, ou padrl.o 
supecveDiante,. podendo .ser auaaa.tacla .. &t:ill vinte vezes se assim o 

recomendar sua II:Ltuac:to .-.c:onOaJ.c:a a a qrav1dada da 1nfraç.to. 

Al:t. 2f - A rac:u.a, ollll.s:IIO, enqanosl.c:lada, ou ntard.a

llent:o injust.1tica4o de informac:Ao ou documantoa solicitados pelo 

CADE, SOE, SPE, ou qualquer •nt:id&cle pUblica atuanclo- 11& aplicaclo 

dast.a lei, constitui infnc:Ao puni,.l coa IIUl.ta diAria de 5,000 

TJT!It., podeftdo ~•r auaeata.cl& • &t:t \O'inte vezes •• nacus.t.rio para 
qarant:i:z: sua efic:.t.c:ia u x-azlo da •i tuac&o econõaica elo 1Dfrator. 

Art. 2'7 - Na aplicaç&o das penas estabelecidas nesta lei 

ser lo levados • cODIIidaraçlo: 
I - a qra.,idacia da infncao; 

II - a boa·f6 do infratox-: 
III - a van.taqea auferida ou pretendida pelo infx-ator; 

IV - -a CODIIUII&C&O ou n1o da infraçlo; 

v - o qrau da lesao, ou per1qo de le•lo, .t. livre 
concorrlncia. .t. i!tCOa.olli& nac1onal,. aos coa.suaidozoes, ou a 

terceiros I 

\'II - a situac:lo aconOm.:Lca do infraeor 1 

VIII - a rdncidlacia. 

CAPtTULO IV 

D& Presc:ric:l.o 

Al:t. 21 - Prasc:r .. • .. cinco anos as infrac;:6es da ord• 
econt&1ca, contados da data da pritica do illcito ou, no ca•o de 

infraçlo pemanallte ou contin.uada, do dia aa que tivex- ceu&do. 

5 1• - Interrompe a prucriçl.o qualquer ato admini:~tra
tivo ou judicial qu• tenha por otljet.o a apuracio .da infraclo 
contra a oZ'du eConõll.ie&. 

CAP:!:TULQ. V 

Oo Diral.to de AcAo. 

A.rt, 29 - Os pre,udic:ado~, por .s1 ou p011los laq:s.ti:D&dos 

do &J:'t. I:J2 da Lei n• 8.0'78, da ll :la sot:emtlro Ce -'.990,. poderio 

1ngre.11_sar em JU1~o para, em defa.!lla da seus .l.nt.eras.!lles .:.ndiv:Lduais 

ou indivl.dU&l.S homoq6neos, obter a -::es:~~ac.lo ::!a pritieas que 

ccnst:i':U&m 1n!:acao da ordem econom:J.ca, !::em c.olllo o receb:Uunt.o de 

inden1Z&çlo por perda~ e danos sofrl.dos, 1ndepanctenee~~~enee do 
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Tt:'I't."LO VI 

Do· i't:OC&SSO Admlnl.S'CI:'il'tJ.VO 

CAP!Tt1tO 

Oa:.: AverJ.qua.;oe:~ ProlJ.mJ.nares 

Art. 30 - A SOE p:cuaover• averiquac:Oes pt:el.l.mi.narell, de 

oficio ou i. vuta de representaclo escuta e !und..ulentada de qual

quer intereuaao, das quais nlo se f&ri. qualquer d.ivulqaçl.o, quan

do os ind.lcios d.e infraçl.o dA ordu econ6aia na:o fonm :suficien

tes para inatauraclo ilucl:iata ele proce:uo ac1ministratJ.VO. 
S 1• - Nas averiquacOes prelila.inarea o Secret.trio cta SOE 

poder& &dotar qu&isquer du providtncJ.as prlt:vist.as no art. JS, 

inclu.sive requerei:' e•clarecildntos do C'epresenta4a. 

S z• - A rept:esentaclo de COm..:~,.ssao cio conqresso Nacio

nal, ou de qualquer de sua• Casas, indepencle de averiquaçOea 

preliminares, in:lt&Urando-se desde loqo o proces:11o adainistra'tivo, 
Art. 31 - Coaclui~s. dentro da 60 Csaa•anl:al ct1a.a, •• 

&vari_quac:Oaa pralim.i.naraa, o Sacrata.rio da SOE datal:minar& a 

inataurac:lo Qo proeas.1o adlúniatrativo ou o seu &rquivaaento~ 

recorrendo da oficio &o CADE nesta Ultimo e .. o. 

CAP!ITJl.O II 

O& In:staur&clo a Instruclo do Processo Adllinist.rati vo 

Art. 32 - o processo ada1.nistrativo .. r.t.-··rn.tail.rado a 
prazo nlo superior a a (oito) dias, cantado 4o coahac1milnta- do-

fato, da rçra•antaclo, ou do ancarraunto 4&a avariquaçCaa pz:-eli

minaras, por dupaeho tundaaant&do ck1 Sacratirio da S.CC, que ·~

cit'icará os !&toa a sar .. apurados. 

Art. 33 - O representado sar• notificado para ap:~:asan

tar defen no prazo da 15 (quinzal -di.u; 

5 l• - A not1ticaclo in.1cial contarA inteiro teor -do 

oie.1pac:ho da inn:auraçlo ckl pro casso &dmJ.nistrati Vo- a da raprasan
taçao, sa tor o caso. 

S 2• - A natiticac:ao inicial do representado sara. taita 
pelo correio, coa aV1.1o de racabi .. nto .. noaa p:~:Oprio, ou, nao 

tendo •xito a notiticaçlo postal, por adit&l publicado no Diirio 

Ot'icial da unuo a .. jo:rnal da qranda circulae&o no Estado aa. qu.a 

t"eS.1d& ou tenha seda, contando-a& os prazos da juntada do AYiao da 

Racablmanto, ou da pu2:1licac:ao, con!ot11t1 o caso. 

S 3• - A intim&cao dos dtcal.a &tos procaaau&is sari 

futa madiant.a pu2:1Ucac:ao no Diário Ot'.t.cial da Uni&o, da qual 

davarao constar o no .. do rapra:lantado a da sau &dvoqado. 

nlstrativo por seu titular a seus d.1ratoraa ou qarant••• 01.1 por 

aavog&ao legalmente t:.Uulitado, 

ao procas:~o na SOE e no Ci't.DE. 
ACesso 

Arr.. 34 ~ Coru:u.darar-se-.l reval o reprasan.r.&do qua, 
notl.t'ic.&ao, nao apresentar datas& no prazo leqal, incorrendo p 

con!isalo quanto à 'mat•rl& da ta to, conr.ra ela correndo os daaai~ 
prazos. indapendantement.a da notlfieac.io. Qualquer que seja a fasf 

em. que sa encontra o procea:ro, nela poderà lntarv1r 0 raval. .se 
diruto i repatl.c&o da qualquer ato jã pr&t:l.caaci. ·· 

Are. JS ~ Oecorndo ·c.- pt"&io :Iii ap"t'uenO;:ãC&O--dã-dOfO~a. a 

SCE de:te::u:-.a.rA d. :eal.1:açao :1e :1.1!.1.:;6nc.:.as e a pr~duç:Ao de t:'t"::~vaa 

:de ~ntet"~:sse dA Secretar.1a, sendo-LI'I.a ~acul:ado t"equl.Slt&r ::o 

t"epre:rent:ado, :i.a qua.1.squ11r pa,.s.soa.s fi.slc&.s ou j!Jrldlcas, Orq&o.s ou 

ent.:.:iades pUbli:as. ~r-.fomacoes. esclArec.:.mento.:~ ou ®cumeneos, a 
serem apra:~entado.s no pra::co O.e ~5 .qul::::CI!J -.O.l.i.S, -~tf:ltdõ.;.s-. 0 

.slqllo legal, qu;mc1o ~or o caso. 

?araqrafo .:.r:.:.co - n.s dl!..:.:;etn-clas e ;JJ:"ova:r ::ieter:n.:.:-.ada.-5 

pelo Secret4.rlo da SOE, ~nclu:u.•.;e ~:~qulrl:Ao ::o -:e.stemunh&, serao 

conclu.ida..s no pr4.:to de 45 ~quarent:& e c.:.nco1 dl4..!1, prorrogava! por 

tqual per iodo em. caso de ju:st.:.ficada nece.:~s.1dada. 

Art. 36 - AI &utori.dadtlã hder&u, os diretoru :1e 

autarquia, fundacao, empresa pUblica e soc.1adad.a da 11con<Jmi,_ m.i.st:a 

federais .sao obrigadoll a prestar. sob pana da responsabilidade, 

toei.& a a.ssut:&nci& e cola.Dor&cao que lhas for ~olidtada polo CAcE 
ou SO!, inclusiva elaborando pa::aceres t•caicos sobra a:1 mat•rlas 

da .su.a c~at6nci& ~ 
Art. 37 - O rap.r:e~en~~~ aprann_Eari ai Pi-õvu Ce ~eu 

int:erusa no pt"azo _lll4xuo d.a 45 _-(quarenta •''_Clncol- dias_-contadO--a.. 

apre::~entaçao da defesa, podando ap:ra~ent&:r novo:~ docwnantos a 

qualquer momento • .u1t.es da enca:rraá6 a inst:rucao processual. 

P~ra.qra~o Unlcp - o r~p~esant&do podara. ra~aror &e 

sacrae.trio da SOE <:{11& d.aaiqna dia, hora e local p&ra oitiva da 

tutemunbas, u. numero nilo .s~ar:1-~~~ ~ trls. 
Art. 38 A Sacrat:&:ri& ela E'olitic& econ0&1e& da 

Minlstillr.lo da Fazenda sara. informada por ot'ic-lo da in:ltauracio do 

processo aâain.z.strat.ivo par&, ~rendo, ea.z.tl.r pa:acar sob:e as 
~c.Ori&s da sua aspaci&li::cacao, o qual devera. :~ar apre:~aatada 

Ult&s c1o encerramento da instrucao procass~.~&l. 
Art. 39 - Conclu.1da a in•t.ruclo procau~l, o represen

tado. sad. notificado para &prasan.ta.r ale;&cOea !.!.nais, no prazo da 

cinco dias, apOs o qua o Sacratirio da Oireit.o ECoftOaico, -
-- l:'&lat:Orio circunst&nci&Qo, d&cidiri pela r&llt&SS& dos aut.os &O C1\DE 

para julq ... ato, ou pelo seu arquivaaanto, rac:orrando ~ oficio ao 

CAD! nesta Ultima túpO.tesa. 
Art. 40 -o As avariquaçeaa preliain.araa e o processo 

adlliniatrativo dav• aar concluzidos a concluidos coa a uior 

bravidacla compatival coa o esclaraeimanto 'dos fatos, nisilo se 

auerando o Sacratirio da so&~ a os mlllllb.ros de CAJ)E, aasia co-a os 

servidoras a funcionários dessas Orq&os, sob p•na da proa:~ .;lo da 

r .. pactiva raspona.ãbi.lidade. 
Art. 41 - oaa daciseaa do sacrat&rio da SCE nao caber i 

ra=so ao SuptlriOr hiari.rquieo. 

CUtt'ULO III 
Do Julqaaanto do Procaaso Adainiatrativo pelo a.DE 

AJ:t. 42 - 1\ec:abidO o pracasao, o li'r&SJ.d&nte do ODE 

abriri vistas l Procuradoria para. no prato da 20 (Vinte) dias, 

manit'astar-sa, • par.c:ar conclu.aivo, sobra as quasteas da fat:Q • 
de direito, distribuindo-se os aueoa, a S&CJU1d&, mediante 

l!lortaio, para o ral&tor da ut.•ria. 

Art. 43 - O Consalli.eiro-Ralator podarA da~er.IJ.na:r a 

raaliucao de dil1;6nc.1aa coaplamantar•• ou requerer noY&S intor

IIUic;O&II, na foz;:ru. do art. 3:;, b- como f&Cl.lltar • parta a prcduçlo 

de novas provas, quando ent:endar lnsuficJ.entes par& a fon~acao da 

.sua con•icçao os alam.ent:os exlstantes nos iii.Utoa. • 
Art. 44 - A convite do Prcllidaata, por indic&çao do 

Relator, qu.&lquar pessoa podara. apresentar esclaraclJUnto &o C1J:)E, 

& propOaito da assuntos que csteJa.m em paut:a. 

Art. 45 - N'o ato do JU.lq&m.anto em pian&rio, da CUl& d&t& 

seria int.J.madaa _as p&rt&l- CQlll antacedtncla minlma d&: 5 (cinco) 

dias, o Procurac1or-Garal a o repre.sent&d_o ou :seu advoqado t:erao, 

raapactivaaant:e, dit"&.lt:o à p&lavr& por l5 <quln:taJ muwtos c&da 

""· 
Art. 4 6 - A dacuao c1o CADE , qua em qualquer ~.:.pOtasa 

será funê&lllantada, qu&nc1o for pela exutlncla do ~nfraçlo d& ord .. 

ecônomic... cont:erá: 

_ t - esp~cl!icaclo dos !a.tos :JUe :;;mstlt'J.am a ~:1.!::-acao 

apurillt!& e a ~ndlcac!o das provl:I.Ctnc.:.as a sel:'elll ::Jmadall peios 
ra.:Jpon.sáv&lll para fazl-la cassar; 

II pra::co dentro do '!Uai devam 11er .:.nicladaa 

concluidaa &s prov1d6nc.1as refar.1da.s no .:.nClliO <1.nt.er.1or: 
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!II - multa estipulada: 
IV - multa diãria em. caso d• cont:~nu.Ld.ade da l.nfra.c.l.o. 

E'arilqrato llnico - A d•c:J.:r&o do CADE sara publlcad.a 

d•ntro li-. cinco dia=l no OU.rio Ot'ic:J.a.l da U'nU.o. 
Al:t. 4'7 - Cabe à SO!: t'.!.sc:allzo&r o CJ.:I:!Prl:tullnto da c:tec:u:lo 

e a ob:~ervlncia de .suas cond.1ç:Oes • 
.A:rt. 43 - Descumprida a dec:J.s.lo, no todo ou em. parta, 

:~e::A o fato c:OIIWnu::ado ao President:e d.o -CACE, ~· da1:eruu.nar.t ao 
Procurador - Geral que providencie sua exec:ucJ.o JUdJ.cial. 

Ar.t. 49 - A.s dec.1s0es do o.D!. .ser.-o tomada.• por ma.ior:t.& 

a.b110lUta, co111. a pre.tenca minim& de t 51 C:l.nc:o me!IU:Iros. 

.Al:t. SO - As dec:UOes do CADE: n.to comport&lll revisto no 

llllbito do Poder Executivo, promovondo-:!le, de ila.tidiato, sua 

execu.çl.o • comunicando-se, •• :~equid&, ao Min1se6rio Púl:llico, para 

. as dii!Uill medidas leq&ill ca.bivei.t no .lml:lito da .suou a.tribuiç:Oa;;a;. 
Al:t. 51 - O Raqulam.anto- • o Raqi111anto Interno cio CACE 

disporao da forma complamaru:o~.r .sobra o processo adminl..strativo. 

CAP!TtJI.O IV 
ca Medida Pravaneiva a d.& Oid .. ela Ca.ls&çlo 

Art. 52 -- Em qualquer rue elo processo administrativo 
pode.c• o Secretário da SDE ou o Conaelbeiro•Relator, por iniciati

va prOpria ou taadJ.ante provocaçj.o do Procurador-Geral do CADE, 

o1dotar IUC!id.& preveru:iva. quando houver ind:Lcl.O ou !und.&do recaio 

de que o representado, direta ou .o,ndiretamante, causa ou poasa 

c'a.~ar ao marcado la.sao 1rrapuavel ou da dJ.fic:J.l rapuaçlo, ou 

torne 1na!ic:az o resultadO" final do procasso. 
S l 0 - Na med1.d&. prevant1.va, o Secretário da SOE ou o 

cêrtSelhairo-R-alator deter:m.J.nará a imediata c••••c:lo da prática a 
ordenará, quando materu,.Laente posa1vel, a raverslo á. sit.u.&c;:lo 

.anterior, fixando multa diána nos termos do art.. 25. -

S 2• Da deeislo do Sec:rat.trio d.& SDE ou do 

co5selbeir0-Relator do CAD& que •dotar maciida preventiva caberá 

iecursO volunt.tr!.o, no prazo da 

C1.DE:, :s .. efeito suspensivo. 

tc:inc:ol dias, ao Plent.rio do 

CAPITULO V 

Art. 53 - tm qualquer ta.:~e d.o proceu;o •dlainistrative 

poderá .ser c:elebrado, pelo CADE ou peloJ SOE ad. ~~ dÕ- CA!JE. 

ccmprOmis.so · ~e cessaclo da prAtica ;ob investl.qaclo, que. nlo 

im:po~:t.ará c:on!is.:~~lo qu&nto a m&t•ri.a d• e-ato, nem r•conhacl.mento 

de !.lic:ituá• da condut.a anal.!..sada. 
S l 0 

- o termo- de-c:omprom.i.:ills~ c-ontera, nece.:~sar.:.Uenta, 

•u1 :sequint.e.s c!.ãu.suU;:: 

§ 4° - o co:npromis.so Iiii c:e.s.saclo const1t.U1 titulo exec:u
tivo ext.rajudic!.&~. aju1.zando-~e imediat.~ent.e sua exeeuc.lo ear. 

c .. .so qe de.scumprutent.o ou c:olocacao de obstã.culo.s .i sua f!..scali

za<;ao, no& forma prescr1.ta no a.rt. 60 e .segu.1.nt.es. 

tt'ror.o V!I 

Das Formas d.e Cclntrole 

CAP!tOLO I 

Do Cont.role d.e Ato;: e Con_trat.os 

Art. • .34 - Os ates, sob qu.alqt:er !_erma :a.an:.!e.stados, que 

po.s.:~~a- llmit.ar ou da qualqo.ter fortl& ;;lreJUdlcar- a :i·.rre 

concorr!ncl.a., ou resultar r:.a domJ.r.a.c.!o de mercAdO.:l relevantes .;!.e 

ben.s ou serv1.çes, d.ever!o ser sul:lmatidos 4 aprec1.a.c.!o do CACE • 

S 1 o - O CADE poderá aut.oru:ar o.:l ato.:~~ a que :~e refere o 

ca;ru.t, d;esde qUe Atend.am as .sequ1.ntes condl.cOell: 

I - eenhaa: por objetlvo, eumul.ad.it. ou al.terna.eiv;amente: 

ai aum.ntar a p:--odutlvidad.e; 

bl melhorar a qu1.l.!.dade de bens o_u_ serv::.co; on 

c:J prop1ciar a efic,:.tnCl.ol e o desenvoiv::.JHnt.o eecnol6q1.

co ou e.conOIItico; 
II - os beneficio~ decorrentes seJolll d1.st.r::.bui4os eqüJ.~ 

tat.iv~n~~- ent:~e ollll sou::~~ p;;artlc:ipant.eiS_. ,je _um l•<io• e o::s çon:sum.l.-_ 

4ores ou usuários finai.s, da outroJ 
III---~- ~ l.mPli~ eliminaclo da c:oncorrtncia de parte 

.subst.aaci&l de urcado relevante da bens e .serviço:~: 

IV ::sej-aa obaarvados os liJIU.tas eseritament.• 

necessários para at1.nqir os objat.ivos vi:sados. 

S 2• ~ TU!b• poderio ser c:onaid.erados leqitizl.os os ato• 

previstos neste art.1qo, desde que atendida& pelo !UnOS l (trls) 

das condiçCias prev.utas noa inc:isos do par•qrafo anterior, qu&II.C1o 

necessários por aotivos preponderantes da econoaia nacioul • do 

b• comua, e desd-e que nlo ilapliqu.. preJUi%0 ao co~uaidor ou 

uauirio Unal. 

S 3• ~ Inclu--a• noa &toa de que trat.a o aapq.t aquelas 

que vis• a qualquer :fo:t:IU. de concantraçlo econeaic&, .sej-a atra'Ytll 

de euaao ou incorporaç&o d.e empresas. conllltituiçlo da sociad&da 

para exercer o cont.role de 91presas ou qualquer forma de aq;upa
ment.o aocietá.eio, que implique partic:ipac:lo de o=preoa ou _qrupo de 

empresas resulu.nt.a • 30t (trinta por cento) ou uis da -rcado 
relevante, ou .. que qualquer doa part.icipantes tenha reqistrado 

fatur&mento bru.to anUAl no U.ltiao b.l.laaço ltquivalent.e a 
100.000.000 {cu milbCias) de U'FIR, ou unidade de valor 

sUperveniente. 

S 4• - 0.11 at.oa de que trat.a o caput deverlo ::~~e:r apresen
tado.:~ para exua. previamente ou no praz:o 111•xl.mo da l5 (qu:.nze) 

dias út.ai.s de .sua reali.z.aclo, med.iant.e enc&JUnhamento da raspecti-
a.) o!:lr:.q•cOes do representado, rrct sentido de faz:er va document.açlo - trts vias a sOE, qUe imediat.amente enviara uma 

cessar a prát.:.c:a 1nve.st::.çada no pra:o ·estabelecldo; v1.a ao c:ADE a outra A sPE. 

bJ valor d& lllult<~. dU.r:.a a ser 1mpo;t..a no ·ca:JO de s 5• -- A inobaervt.nc:ia dos pr.azoa de apre.11antao;J.o 

des7ump:nme~t:o, nos ter~~~os do art. 25: prevut.os no p.araqra!o anterior seri- punJ.d.a écm íiilita p•é:uniária, 
c) obr,:.q"-Clo de "-Presentar relat.6r1os per1ód:.cos .sobra • da valor nlo inferior a 60.000- (:ie::~~.:~enea =ill OFIR nur. superior a 

sua atuaclo n.'O ;nerc:ado, mant.e-ndo .u autondades ~nfor:nad<1-.s :Jobre 6.000,000 <sei.:~ lllilh.Oesl da UFIR a ser aplicada pelo CACE, .s• 

e;v-entua::.s :nud&ncas em .sua. est-rutura soe!.ettr.:.a, =~nt:role, at::.v::.da~ preJuiz:o da abertura de processo admin.:..st.ratl.VO, nos termos do 
d.es e loc:al1:ac4o. 

S zo - a proc-esso ;!icara. s:.:spenso enquanto !!lt.!.Vel::" sendo 

cumpr1.do o_ comproml..:I.:IO de c:essac:lo e sera arqt:.!.'-'"ado &o t:er:n.:.no do 
praz:o !ixado, so at.end!.d<~.llii toda; o~.s c:CnC1c:0es_ e.stal:lelec:l.da.s no 

t.ermo respect.:. vo. 

i J • N c:ondicOes do ~:ermo de c:cmprcml.s.so pod.ar4o ser 

alteradaa pelo CACE:, se c:omprov~d.it. .s:.ta exce::~.siV& onlliro.Sid.ICC.- para 

Ô -representado e de;de que nlo acarret-e prejuiz:o para ttfrca.i.roS ou 

ãrt. 32. 

S õ• - ApO.s receber o parec:ar -t.écn1.co_ da SPE, qua será 

Ol!Ú.tido em at• 30 <t.rintal diaa, a SOE mani!est.•r-::~-• ea iqual 
praz:o. e u .:saquida encaminhar• o processo dev1dament.e in.:~truido 

ao Plen•r.:.o do C1.DE. que delitlararl no prazo de 30 Ltrl.ntal dias. 

S 7• ~ A eficácia dos atos cio que trata esta art1qo 

c:ondicl.ono~.-se .t sUA apronclo, caao e-m que retroaqirl á. d&t~ da 

su• ;.'l!:&lizaclo; n4o tendo ;!.do aprec:.ados pelo CACE: no prazo de JO 

para. a colet:.v::.dade, • a nova. .:11t.uac<lo n.lo confiqure in!ro~.ea.o a.. !tr1.nt.al dias esr.a.l:lelee1.do no paràqrafo ant.erl.OI::", .ser.!o •utom.ati-
ordem. eccnO.!.c:4. Camente consl.dorado.s aprovado.!l. 
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5 J'" - O d.escumpn:nento injusti.fiead.o ào co:aproaisso de 

suspen:ros enquanto -nlo forUI aprelllentll.dos escl .. racímant:os • dacu- d_esempenho J.m'Cilicarà a. revo.;ac.!o da a!;.rcvac.lo do CAD.E~ na fol'la& da 

meoeos impz:escl.nd.1veis A anAlise do procssso, solic::.tados pelo art. 56, e a abertura de proces:5o .ad!IU.nistrae..:.vo para adoc:lo .:!.as 
CADE:, sm: ou S~!:. medidas eabiveu. 

5 g• - Se os ates e.:~pec.:.!icalios neste artiqo n.lo t'orl!lll 

reallzados sob condic.io su.spens1.va 01.: d.eles Ji tiverem decorri&:! 
efeitos perllllte 

Plentrio do CADt, 

tercoJ.ro.s, inclusl.\l'e de natureza fi.scal,• o 

.:~e c:onc:luir pelA sua nlo aprovac::&o, dete.t:DU.narã 

as provid.tncJ.as cabiveis no sent1do a. que sejam. descocstituWos, 

total ou p&rc.:.almenee, seja .ac.rav•s de dist:-ato, cis.lo d.e socieda
de, vend.& 13 acl.vos, cessac&o· parcl.al ae atJ.Vidadea ou qU&l_qUet 

outro .t.to ou provl.dlncia que elbu.ne os efeitos nocivos .t ordem: 

economic:a, inaependentuente da rupons.ataJ.J.d.ade c:iv1J. por t:lOrdas 

e danos eventualmente cau.sados a terc:eJ.ros. 

S lO - As mudanças de controle ac:ion.trio de companhias 

aklertu e os roqi:stros de I:'WI.t.o, sea pre]ui:r:o d& obriqllçlo d.as: 

partes envolvid&s, deve. ser c:omunl.cilltlos .t SOE, pela Coaiaslo de 

Valores Mobil.l.irios - CVM e pelo Cepa.rtamento Nac:ioaal de Reqist:ro 

Cou:tcial do Minist:t:tio d& Indilstria, Co:Uircio e turismo 

onc:!Kl:CT, respeetivaa•nlt•, no prazo d• 5 !cinco } dias llteis 
para, .se for o caso, ser ... exaainados. 

Azt.. S5 --A aprovaçao de que trata o a.ctiQ:O oULterl.O.C 

pode.ci .ser re,ist:a p•lo CADE, d• oficio 011 111ediante provocaao d& 

SOE, .se a deciiJ.I.o for baseada - iofo.cma~•• falsas <:)U anqanosas 

Ca CoilSI.ilta 

Art. !S9 - Todo aquele que pntende.c obter a :nani!estac:.t.o 

do CAD!: :sobre a leqalidade de a.tos ou a.]ustes que de qualquer 

!or.u. possam. caracterizar in!rac:lo da ordu ec:onl!lmica poder.t 

formular consulta AO CADE dev:l.daillente lnstru.Lda coa os doCUDlent:Cis 

nec:ess.tr1o.s à a.prociac::ao. 

S 1• - A dacuao ser& respondidll no p~_a:r:o de 60 

(.sazrsantaJ di.as, prazo est.e auJOl.to ~ .suspen.sio enqu.aat.o nao ~oru 

~ornec:.âos pelo intero.s.s•do doc~entos e ~:~.!or:tac_Oes ::..:lqaaaa 

\'UICO:Ssãri<ts, nl.o se aplic.ando ao <::onsulente qualquer ll&nclo por 
atos relacionados ao objeto da consulta., praticados ent::e o t•=

no dute prazo • a manifutaclo do CADE. 
5 z• - O Reqilllanto Inte::no do CAOE di.spor.t :!Obre o 

proceuo de consulta. 

T!TULO VII! 

prestadas pelo i.ate.r:e .. aclo, 11e ocorrer o deac:umpri.IUint:o da quais- CAPÍ'nft.Q 

quer das obr:I.Q:ac;:Oea assua1.das ou n&o !or.. alc~aclos os Do P.r:oc:uso 

beaeUcioa visadoa. Azt. 60 - A deeu.t.o do Pleaoi.C.io do CAPE, coll.iaando multa 
Art:. 56 - Aa Juntu co .. rciah ou 6rqlos c:orreapoaden.taa ou iapondo obr.f.qaç&o de fazei:' ou n.lo !azer, const.itU.1. titulo 

noa ~ nl? .• e !'~ar quaisqUer •toa relativos 4 executivo extrAjudicial. 
coa.stitul.çl.o, trar .uc:io, s&o, iaco::po:c:&ç.t.o ou aQ:rupaunt.o de Art. 6L - A execucao que tenha por objeto oxclual.vamente 

emp:tes&a, b• COIIO quaiaqu.aJ: alteraCOee, nos reçecti'rOa atoa 
constitutivos, s• que doa QUICa coaste: 

I - a declaraao pne:Lsa • detalhada do aau objeto1 

II - o capital de cada sócio e a toraa e Praaa da aua 
realizac&ol 

III - o no.a por extea.ao • qualiticac.ao da cada 1.111 dela 
.sócios ac:iOnl.atasl 

!V - o local da .seda • reapaC1:tV.. endaZ"eco, !Õclu.a1va 
das !iliaia declaradasl 

V - oa noaes tios di:retorea ,por tXtea.ao e reapactiYa 
quali.t1caclo1 

V1 - o prazo da duraçao da aocied&de1 

vti - o n1me:ro, ea~ie e valor daa açOea. 

Art. 57 - Noa i.Datr:uaanUJa da diatrato, alta da clecla .. 
racao da iiiPQrtl.ll.cia .repartida aa.b'e oa a6c1oa a • ~:efa:riiQcia a 
peaaoa ou peaaoaa que uauair- o ativo a paaai-.o da 4111Presa, 
devarao ser il'lClicadoa oa a.ot:iwa da disaoluç&o. 

CAPítULO II 

Do COmpromuo de c .. empllinho 

Art. 51 - o Plenãrio do CADE dat'inir' c:oçroaiuoa da 
desempenho para os interessados que submetam atos a exaae na foma 

do art. 54, de modo a aasequrar o cumpnmento daa condicoaa asta
belec:id.aa no S 1• do referido art.iQ:o. 

S 1• - Na def1aiclo doa compromiuos de deaaçeaho ••ri 
levado e11. c:ona.t.daraclo o qrau de expouc::lo do setor t. coçetiçao 

internac:.t.onal e aa alterac::Oe• no nivel de empreqo, dentre outra& 
cireunsttnc1as relevante•. 

5 2• - Da'll'arlo con.tar doa comprom..usoa de deaapenho 

metas qualitat.ivaa ou quant.t.tat.t.vaa • Prazos pr•-defin.t.doa, cujo 
c:umprill.anto .. ri acompanhado pala SDE. 

" cobrança da nt.ult&l!l pecuni.tn.as serã ~el.ta d.c acordo coa o 

àispost.o na Lei n• 6.830, de 22 de set.elll.bro de l9BO. 
Art. 62 - Na exeeuçao que tenha por objato, ali• da 

cobranc:a de -E.uft-a, o c:umpruunt.o- da obriQ:ac:ao da fa.&e:r ou a&o 

t'azer, o Juiz c:onceder6 a tutela espec:itica da obriQ:açlo, ou 

determinar& p:tovidlncus que •uegu.rea o reau.ltaclo prttic:o equJ.

valenta ao do ad.illpluaato. 

S 1• - A c:onvaraao da otlriqaçao da fazer ou n1o fa.aer • 

perdas a danos soaante ser6 adaiaaival se i.llpoaaiftl a tutal• 

açec1fica ou a obtenc:lo do resultado pr.ttico co:-raapoDd.eD.ta. 

S 2• - A indea.i:r:açao por perdas • daaoa tar-ae-i •• 

preju1:r:o das multas. 
Azt. 63 - A exec:uçao sara teita por todos os M.t.oa. 

inclusive .IUdi&nte 1ntaneaçl.o na e~~~~reaa, quando neceaaui.a. 

Art. 64 - A execuclo d.aa dec1s0u do CADE ser& prca:!Yida 
na Just1ç.a Federal da Distrito radenl ou da sede ou ckaicil1o do 

• executado, a escolha do CACE. 
Art. 65 - O ofareci.IUint:o de eabarqoa ou o ajUizaua.to' de 

qualquer outra ac:lo qua vise a dasconatl.t.Uiçlo do titulo u:eeu.tiYO 

nao suspendera .a execuc::&o, :~~e nao for qar.ant14o o juizo no valor 

d;:uJ multaa aplicadas, asallll c~mo da prutac:ao de oauao, a aer 

fixada pelo juizo, que qarant.a o cwnpruunto da dacis&o final 
proferJ.da nos autos, HIC:lUs1ve no que tanqa a mult~s d14riaa. 

Art. 66 - Elll rauo da qravldoJ.dO dA J.n!racao da ord• 
económica. e havendo fund.ado :ec11.1.0 de dano 1rrepar&val ou de 

dit!.c11 =•~•raclo, unda que tenha ~a.vJ.do o· dapOsJ.to das aultaa e 

prest..ac:ao de :.a.::;;:lo, poderã o .Juu detonl\l.nar .a adoçlo iJHdiata, 

no todo ou em p&rta, daa prov1dtnc:1.aa cont1daa no titulo 
executivo. 

Art.- 67 - No ctlc:ula do valor da 11\Ulta di&.cla pela 

c:ont1nuidade da 1n!racao, ~omar-se-a c:olllO termo inicial a data 

flnal fixada pelo CAD& para a adoc:ao vo1u.ntàua daa provJ.CinC:l.&S 

cont:J.das - .sua deculo, e como termo f.!,nal o d1a do seu a!et1vo 
c:umpr1mento. 
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ut. 68 - O processo do execucao d.As deci:~~Oes do CACE ou indiretaaente &nul .. seus e:faJ.tos, no 1:odo ou • p.arta, ou 

ter& protartncJ.a .111obra a~ d.-=a.l.-5 cap4:c:.as da .ac.lo, axcato ~ dasobedac:ar .a ordens :oqa.1.s do "J.:U:ervenr.or sara, confon~te o l:4.so, 

ooqru& • und.&do da saqurança. J;.osponsabili:z:ado cruu.nalmanta por t"OSJ.sttnc.u., desobad.ilncu. cu 
coaçlo no curso do procasso1 na foe~01 dos arts. 329, JJO ~~~-·34" ~ 

CAP!TULO I I 

Art.- 69 - o Jui:t dacratart a. intarvanç.lo na empra.:ra 

quuu:!o naC&llls.tria para per.nitir a. elC.&CU.<:lo a~ecitiea, nom~ando o 

inta~ntor, 

hr&qrato Unieo - A da~.lo qua datarm_inar a intary~nçlo 

daYar.t ser !:undamantada a indl.cart, clara • praci.s&JD.aata, aa 

providtncias a ~nraa tom.ad&a pelo interventor nomeado. 
A:'t. 70 - Se, dentro de 48 (quarenta. e oito) horas, o 

e~xeeutada impu9l'I&:C o interventor por motivo de l.n~tidlo ou inido

neid.&de, feita a prova da a.leqacl.o em 3 !trlsl dias, o Juiz deci

dir& a i;ual prazo. 
Al:t. 71 - Sendo a impuQnaclo julqad& procedente, o Juiz 

no11.eari nOTO interventor no prazo de 5 <c1ncol dia.s. 
Art. 72 --- A intuvenc;:ao poderi :ser t'OVOqad& antes da 

prazo estabelecida, d .. de que c:omprov;ado o cumprimento inteqral da 

obr1q;açlo qua a detat'l!Unou. 

Art. 7_3 -- A inte:rvanc;:&o judicial dever& restrinqir-se 

aos atas necessários ao C"JIIIPrlmento Coa dec::isaa judicial '11le a 
deterlllinar, • terl dura<;ao m&xinla ele laO (cento • oitenta) elias, 

ficancla o intertentor responsável por :suas açOas e omissO••• aspe

cial.uftta .. caso de al:luso da poder a desvio de tinalidaa. 

I 1• - Aplic::a•se ao interventor~ no que couber, o 

diilposto nos art:!l. L53 a 159 da Lai n• 6.4.04, ele lS de dez..tlro de 

1971!5. 

S 2• - A raunerac;:lo do interventor sará arbitrada pala 

Juiz~ que podtlri su!:latitui-lo a qualquer eaapo, undo ol:lriqat~n:ia 

a subllt.ituiclo qu.ancto incorrer .. Uu:olv6nci& civil, quando for 

sujeito pa.asivo _ou ativo da qualquer tot!UI de corrupçlo ou prava

ric::&çlo~ ou inLrinqir quaisquer ele saua devera•. 

Art. 7 4 - O Ju4-z. podará afastar da suas funçOas os 

razpan.sáveis pela admini.:~traçla da empresa qua, coç:rovacia..JU:a, 
ob1n:aram o CU~Dpr:.mento de &tos de coiOPatlnc:.a cio interventor. A 

substituiçlo dar-:~•-• na forma estal:lelecid& no contrato social da 

empresa. 

S 1• - Se, apesar das prov1.d6ncias pr.vi:ttas nc a-put, 

ua ou maiil respons•veis pala ada1n1:st.r&çlo da eçresa persistir• 

&lll obstar a açlo do interventor, o Juiz proced.ari na fozaa da 

ciisposto no S 2•-. 
S 2• - Sa a maioria dos r,l~onstva1s pela adainistraçlo 

da empra.aa racusaz: c:o.l.&bozea~ ao inter<rantor. o ;tu:iz d.eterm.inará 
que ezta assuaa a adllin.istra::&o total da em;u:asa. 

Art. 7S - Coçate ao interventor: 
I - praticar ou ordenar que :seJ &III praticados os a tos 

nacas:~trioa à a.xecuçao: 
II - cienunciar ao Juiz. quai:squer u·reqularic:!ad.ea prat.i

cad.as pelos reapon:~ivel.:~ pala. eçre.:~a. e das qua:.s venha a ter 

Código E'anal. 

'I'!:TULO IX 
Ca.t Di.:~posiçOas Final.s e 'I'r;i.n:si.tOrias 

Art. 79 - O Pras1.denta da Republica su.bllleteri à apro

vac&o -do Sanado Federal, no prazo de L5 dias ela antrad.a •= n;or 

d11sta lei, o no- cio.t Con:selh.eJ.ro:~, do Pres:.dente e do Procu:-ador

Geral do CADE. 

Partqrafo uru.co - M pr:.meJ.ras nomaa.c:Oes para os ear;os 
ele coOsalheiro sarlo para um mandato d.a 2 (doi:l) • 1 (um) anos. 

ele ai04o que seja renOvada ._ co!D.pOSJ.clo -dó Conselho pela :z~et.sd.a 

anualmente. 

1-rt.- 80 - O cli~ da Procurador do CAOE IIII trans:foriiL&cio 

1111. ca.r;o de Procurador-Gera-l • tran.sfer:~.da para a Aut;srqu:.a or& 

ct':Lad.a juntamente COll. 0.1 carqoil de Pre.:~:.dente • Con:selhe:.ro-.-

Art. 81 - O Poetar Executivo, no prazo de 60 f:~essenta) 

dias, enviará ao conqres11o Nacional projeto de leJ. ciisponcio sobra 

o quadro de passoal pemanente da no'fa AutarquJ.a, b .. co1110 sobre • 

natureza a a remuneraç&o dos carqos de i'res:~.clenta, Conselheiro e 

Procurador-Geral do o.t&. 

S 1• - Enquanto o CAtlE n&o contar com quadro prOprio de 

pessoal, as cessoaa tgportrias d.e servidores para a Autarquia 

serao faltas inciapendsnt ... nta de carqos ou funçOes coaiilsJ.ona

doa, " a .. pr~ju1zo doa vancl.llentos a d..a:..s vantao;ans assequr&d&s 

aos qua sa encontraa na orJ.q .. , inclus:.va para re~presentar judi.
c1almanta a Autarquia. 

S 2• - o Presidenta do CADE alal:lorara a su~terà ao 
Plenirio, para aprovac;:&o, a relac:lo dos sarv1ciores a ser .. reqw.

sitados· para S&rTir & Autarquia, 0.1 quaJ.s poelerlo -r colocadoa a 

d1spoaic:lo da SOE, 

Art. 12 AJI eles~aas elecorrentas da t.plantaçlo da 

Autarquia correria à conta de dotac:lo ot'C&lll&nt~ria cio K1nist•r1o 
da J'Usti'Ca. 

Art. !ll - Aplicu-se subsJ.diar:.amente aos processos 

adainistrativo ·• judicial previstos nas'ta lei u d.i.-posiçOes do 

COeliqo da Proceuo Civil • das Leis n• 7. 347, ele 24 de julho ele 

l985 • n• 8.078, de ll de sateabro de U90. 

Are-. 84 - O .valor das IUUltas previstas nesta lei será 
convertido aa 110ed& corrente na data cio efet:.vo pa.qaiDento e raco
lh.ido ao Fundo cie que trata a Lei n• 7.347 d.e-24 da julho da 1985. 

Art·. 85 -O inciso VII do art. 4• da !.ai n• 8.137, da 27 

ele dezemtn::o -da l990, paása • viqorar c0111 a .:~eo;uinte redaçlo: 

·Art,. 4• 
···························~·······~·-......... ~ ............. ·~ ............................. . 

conh.ecimento; ~~I __ -:_ alava.r :s• JUSta causa o p.ref;o da })• ou 

III ---apresentar ao Juiz relatOr:.o mensal de suas 

atiVl.dades. 

corrl:!rlo 

>n. 
por conta do e~xecutado 

resultantes 

c:ont:ra quem 
•• 

ola 

intervanclo 

tiver :~ido 

Art. 77 - Cecorr:.do o prazo d.& l.ntarvançlo, o interven

tor apresentar& ao J'ui.z Federal ral~otôrJ.o circunstanciado de :~ua 

qestlo, propondo .s extinçao e o arquJ.v&lllento do processo ou pedin

do a prorroqaçlo do prazo na hi.pOtc:;a ele nlo ter sido possivel 

cumprir integralmente a deci.!IIO exequenCa, 

Art. 78 - Todo aquele que ,se opu:;or ou obstaculizar a 

~tarvenc&o ou~ cessada aata, prat:.car qua.J.squar ato:~ qUe direta 

Art. BIS - O art. 3l2 do COdiqo da Processo Peaal passa. a 

viqorar coa a .:~aquinta radacao: 

•Art. Jl2 - A pnslo pravanuva poeleri sar 

decret:ada como qarant:.a da ordem pUblica, cia ord• 

econOlllica·. par conven:.•ncJ.a da l.natruçlo crl.ll.l.nal, ou 

para assequrar a aplicaclo ela la:~. pena.l, quando houver 

prova da exJ.stlnc:.a. do cr:.Ma • ::.ndic:.o .suficJ.anta de 

&UtOrl&. • 
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Art. 97 w_ o are. 39 c:t& Lei n• 8 .078, d.e ll ele setellbto 

de l990, passa a viqorar coa a saquinta redac:&o, &cresc&ftdei'"S&-lha 

os se quintes lncl.sos: 
•~.rt. 39 - t vac~Go ao fornecedor de produtos 

ou san:l.c:os, Qel\t:n outras praticas &buSl.V&a: 

IX - I:'&CUlUt.r a venda da Cans ou a prasn:açlo de 

serviços, ::lirataA~~nta a quell. sa dJ.sponha a aQqui::-i•loll 

:~~ad.i.J.nta pronto paq&liUint:o, z:as.talvados os ~&soa .j& 

intarmad.iac&a raqul&ctos •• leu aspaciau; 
x.- elevar s.m. justa causa o puç~ da prod.ut.os 

ou sarvicos." 
Are. 88 -o art. t• da ~ai n• 7.Jt7, da 24 da julho da 

198!5, pass.a & vi;orar cena a saqu.1.nta rad&clo a a J.ncluslo da novo 

l.:tci.so: 
.. Arl:. 1• - itaqa~&-sa palas .jJ.spo .. ic:Oas desta 

lal., a; .. pra1u1zo CU. aclo popul•C'• as acoas da rasponsa
bilidad.a por d&llos morau e pat.:-J.lllOnu.:Ls C&Ull&cloa: 

v - po:- 1ntraclo da o:-du aconóaica. • 

Padqrato \lnico • O :Lnc:L.so II c1o .ut. 5• d& t.ai n• 

1.3n, de 24 da julho de uu puaa a tar a sa9U1nta :-ed&A;Io: 

'"Ac'-C.-!i• •••••••••••••••••••••• -•• ~············ 

.............................. •-o. ·~· ..... ··-·~-·--~ ••••••• 

ti - :Lnclu.a antn swt.a 1:1ftalic:la4ea J.nst:Ltuc:io• 

nais a protacao ao maio a.tmiente, &o consWILidcr, A orei• 

ec:onómca, A livra c:onc:orrtnc::La, ou &O patrl.ZOn:Lo 

&rtist:Lc:o, estttic:a, h:Lst.Or1co. turl.st:Lco a 

paiuq:I..StiCOI 

l!zt. at - Noa proc:•aaoa :luli:Lc:iais .. qut~ •• disc:u.ta a 
o~plic:at:lo daata la.L, o aDE da .. r• ••r .~.nêt.UCco- --para, quarenàa, 
intarT:I.r no t'a:Lco na qg.al.:l.d&C. da ua1$Uftta. 

Al:t. 90 - Fie: .. .l.ntar:roapicb& os prazo& :-alat:L..ca &o& 

proc:aaaaa da c:on~~ulta -l:oraul•do• c:011 bua no art. 14 da :r..e:L n• 

4.137, de 10 de sac..tlro da U62, coa a rltdaç&o clada pelo are. ll 

d& I.e:L n• 1.151, da a de janeiro a. 1991, .r.pl.ic:u.dcl-aa aos .. ..,a 

o disposto no Tltu.lo vu, capitula I, .tasca lei. 

Art. !U - o diapoato nesta lei niO •• aplica aos caaoa 

da ~ • s~J..41o• de qu~~ trataa 011 Acordo& hlaUwa • X.l ... 

u~ttaç&o do Al:tiqo vt c» Acordo a.ral aobre TuUu Al:laaDeiru • 
COUZ'Cia, prolllllv&dGa pelos O.Cntoa 11• t3.t4l a Q• t3.tQ, da 11 

a 22 ele jant~iro c&. 1111, r .. pectiYIMilC&. · 

Are. !J2 - 1\e-.oqaa-oaa as d1apodçeaa • coa.trUia, a .. ia 

c:a-o aa Laia l'l•a 4.137, de 10 da sataabi:O de 1112, 1.151, de I de 

jaa.a::Lro de 1111, • 1.002, de l4 de .. ~ da LIIO, aatido_ o 

d:Lapoato no art. 31 da Lei n• 1.110, da 27 de u1o da Ut4.. · 

Art. 93 - Esta lu antz-a • viqor na data de •• 

pubU.c&t;lo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se à vo-
tação em globo das emendas com pareceres contrários: -

Em votação as emendas de parecer ·contrário. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Rejeitadas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, gostaria 
que V. Ex• registrasse o meu voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l.J.Ic<na)- Registrado o volo 
do nobre Senador e Líder Eduardo Suplicy favorável ãs~emendas. 

A matéria vai ã. sanção presidencial. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Peço a palavra pela or

dem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra pela ordem ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES !J,;SDB- BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, aguru;. 
dei que se encerrasse a votação para pedir a palavra pela ordem. 

V. Ex• é testemunha de que há muitos meses, anos até, ve
nho lutando contra a urgência urgentíssinia nesta Casa. 

Apresentei um projeto de resolução q11:~ levou alguns anos 
em tramitação nesta Casa: ESii projetO 00 reSól\lÇaCI foi -ap!ovado 
pelo Plenário. Daí minha indagação, Sr. Presidente: onde se en
contra este projeto _de resolução, aprovado em plenário, que extin
gue a urgência b. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• sere-
fere ao caso em espécie? - - _ _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BAj- Não me 
refrro ao caso em espécie. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• sabe~ 
que esta matéria foi votada de acordo com a urgência c. 
· ·- -0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu gostaria de saber 

onde está aquele projeto que extingue a urgência b. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Trata-se da 

Resolução n• 150, de 1993. ~ ~ ~ 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Está em exocução? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está em exe

cução. Este projeto foi votado em regime de urgência, de acordO 
com o Regimento. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- A informação que tive, 
quando da última votação em regime de urgência b, há alguns 
dias, foi de que o projeto havia sído votado em plenário, mas ainda 
não se encontrava em execução, porque faltava a redação final, ou 
algo neste sentido. Eu quero saber se está em execução. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto l.J.Icena)- Já está em exe
cução. Apenas durante o processo de Revisão, coni.o sabe V. Exa, ha
via uma resolução especial que estabelecia que as matérias podiam ser 
incluidas na Ordem do Dia mesmo sem parecer, pára que fosse feilo 
parecer oral. Finda a Revisão, esta tramitação especial acabou. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Apenas por curiosida
de, Sr. Presidente, gostaria de saber se a matéria aprovada hoje 
nesta Casa foi votada ontem na Câmara.. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Essa matéria 
foi votada na Câmara anteontem, chegou ontem ao Senado, quan
do houve uma sessão extraordinária, em que se- procedeu à votação 
do requerimento de urgência. A :primeira sessãO Ordinária realizou
se ontem e, hoje, a segunda. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -~ Muíto obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 432, DE 1994 
Nos termos do arL 311, alínea a, ·do Regimento Interno, re

queiro preferência para o Projeto de Lei da Câmaran• 88, de 1994 
a fim de ser apreciado antes da matéria constante do item 1 da Or
demdoDia. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. -Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberlo Lucena) - Em votação 
o requerimento de preferência para apreciação~-de imediato, na 
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Ordem do Dia, do Projeto de Lei da Câmara n° 88, que dispõe so
bre o estatuto da advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pansa.) 

Aprovado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para nma de<:!aração de voto. ~ ~ ~ . ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 
V.Ex• 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma de<:lara. 
ção de voto. Sem revjsão do orador.)- Sr. Presidente, _registro o 
meu voto contrário ao requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Ser.\ registrado. 
ltem21: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
CâmaTa n° 88/94, que dispõe sobre o estatuto da advo
cacia da Ordem dos Advogados do Brasil, tende pare
cer favorável, proferido em Plenário, do nobre Relator, 
Senador Iram Saraiva, com Emendas de Redaçilo de no' 
I a 8, que apresenta em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
ontem. quando teve a sua discussão sobrestitda em virtude de falta 
de quorum para apreciação do Requerimento n° 423, de 1994, do 
Senador Maurício Corrêa. em que sugere o adiamento da discus-
são para o dia 15 do corrente. _.: _ _ ·- . 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido o segninte 

REQUERIMENTO N" 433, DE 1994 

Nos termos do art. 256 do Regimento lntemo, requeiró a re· 
tirada do Requerimento n• 423, de 1994 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994- Mauricio Corrêa. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que i ocup~Q pelo Sr. Chagas 
Rodrigues, l 0 Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A Presidência 
defere a sOlicitação. 

O Requerimento n° 423, de 1994, vai ao arquivo. 
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. I 0 Secretário. 

É lida a segninte 

EMENDA N" 9- PLENÁRIO 
Acrescente-se ao PLC n° 88/94: 

11Art. O Conselho Seccci~al compõe-se de 12 
membros, no mínimo, e de 24, no mâximo 

§ 1 o O Instituto dos Advogados, que funcionar re
gularmente na Secção, elegerá, dentre os seus membros, 
um quarto da composição do Conselho Seccional. 

§ Z' Se a Ditetoria do instituto não proceder à 
eleição até 15 de outubro do último ano do mandato, se
rão eleitos em novembro, pela assemblêia geral, todos os 
membros componentes do Conselho. 

§ 3° S6 poderão ser membros do Croselho Seccio-, 
nal os advogados que exerçam a profissão, inintenupta
mente, há mais de cinco anos, salvo se, na vigÇncia de 
inscrição anterior, houverem desempenhado função do 
mesmo Coo.selho, bem como os que não ocuparem cargos 
públicos de que possam ser demitidos ad nutum ou não te
nham sido coodenados por infração disciplinar. 

§ 4° A exigência do parágrafo anterior serã dis
pensada quando não houver advogados com aquele re
quisito em n11mero superior ao dobro dos que devam ser 
eleitos. 

§ 5° sãõ- meMbros natos do Çonselho Seccional 
os ex-Presidentes da Secção respectiva., com voz e voto 
nas suas deliberações.11 

Justificação 
A presente emenda objetiva aprimorar áfuxto original, cor

rigindo possíveis omissões nele contidas. 
Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. - Senador Mauro 

Benevides. - -
O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- V. Ex" tem a 

palavra. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, atendendo a apelos de lí
deres da categoria no sentido de que não promovesse as alterações 
pretendidas por essa emenda, requeiro a V. Ex• a retirada da emen
de. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
recJuCiiment.O de Iitfradti. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pansa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o requeririlento aprovado: 

REQUERIMENTO No 434, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento Iritemo, a 
retirada da Emenda n° 9, de minha autoria, oferecida ao Projeto de 
LeidaCâmaran°88,de 1994. . 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. - Senador Mauro 
Benevides. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Em discussão 
o projeto e as emendas do Relator. (Pansa.) 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, peço a pa. 
lavra para "discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PSDB --DF. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, fui 
surpreendido ontem com a existência, na Or~m do Dia,. desse an
teprojeto, que trata do novo estatuto_ da Ordem _dos Ac:lvogados __ do 
Brasil Em razão disso, ftz um. reqUerimento solicitando o adia
mento. 

Todavia, na manhã de hoje, foi-me possível ler o anteprojeto. 
Verifiquei que eta praticamente o meSm.o que já havíamos trabalhado 
há anos e que, inclusive, fera objeto de subscrição coletiva. Encabeçava 
esse requerimento o sempre lembrado Depu lado Ulysses Guimariies. 

De tal moôo qu~ não perdurava mais razão nenhuma para 
qualquer tipo de alteração que eu vieSse a apresentar em relação a 
esse projeto. ESiou plenamente de acordo com as emendas reda
cionais apresentadas pelo nobre Relator e, no que tange ao mérito, 
também sou favorável. 

- ÔOstariã, ·contudo, de dissiPãr Uma -(lú'vicb "levantada pelo 
nobre Senador Josaphat Marinho e depois agregada pelo Senador 
Marco Maciel acerca do artigo'?, VI, letras a e b, que permite aos 
advogados ultrapassar os cancelos das sessões dos tribunais. 

A lei antiga, de número 4.215, jlí aSsegurava esse dL---eito, 
pois dentre os direitos dos advogados está o ingresso nas salas e 
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dependências de audiências, secretariaS, cãrt6rios, tabelionatos, 
ofícios de Justiça, inclusive de registres p6.blicos, delegacias e pri
sões; nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos: canceles 
que separam a parte reservada aos magistrados. 

De. tal sorte que esse mesJW'l princípiO, -com unia riludança 
extremamente pequena e sutil que não altera o mérito, é o que está 
no novo projeto apresentado pela Ordem doS Advogados do Bra
sil. Isso não constitui, portarito, Sr. Presidente, uma inoVação. 

Com relação ao prazo que os advogados passam a ter de 
uma sustentação de 15 minutos, trata-se de uma antiga aspiração 
que alguns regimentos de tribunais já consagraram e que aqui pas
sa a figurar como regra. 

Dir-se-ã, todavia,. que isso poderá conflitar com o que ex
pressa o Código de Processo Civ_iL No meu juízo, entretanto, não 
há nenhuma antinomia, nenhum contraste nisso, pois, na verdade, 
é uma regra processual que passa a existir de forma clara, por meio 
do novo estatuto. 

Portanto, não perdurando mais nenhuma razão de ser para 
aquele adiamento, manifesto-me favoravelmente. 

Sr. Presidente, permito-me acrescentar dois aspectos que 
me pareceram extremamente _oportunos. O primeiro deles é uma 
velha dúvida que havia a respeito dos advogados empregados. 
Sempre o relacionamento entre o advogado empregado e o patrãO -
era tumultuado porque o empregador entendia que era obrigado a 
dirigir o livre discernimento do advogado, a sua maneira de se por
tar tesnicamente, de acordo com a c-onduta dirigida pelo emprega
dor. E claro que sempre os intérpretes dos estatutos da Lei n° 
4.215 consideravam essa interpretação extremamente _-eSdriíxula, 
mas havia inclusive jurisprudência contraditória. -

Hoje, através desse anteprojeto, explicita-se isso de tal 
modo que o advogado empregado tem ampla liberdade no seu ra
--:iocíiúo, na sua conduta técnica de proceder, de acordo com a sua 
·onsciência, sem a obrigação de obedecer a ordens e determina.çõ
;S do seu patrão. 

A outra questão extremamente oportuna que já vem desse 
projeto anterior é a definição- sObre a sistemátiCa de cobrança de 
honorá. _,, que sempre crioo. determinadas polêmicas em vários 
tribunais, interpretações equivocadas em seccionais e muito estre
mecimento entre clientes e ádvogados. 

Hojey a dis.ciplinação desse ponto esclarece qualquer dúvi
da. Os honorários dessa incumbência, mesmo em se tratando de 
advogado empregado, pertence aos advogados daquela empresa. 

Enfim, há uma série de regras que ficam defmidas, evitan
do, assim, interpretações erradas no futuro. Por consegui.Ii.te, Sr. 
Presidente, soo inteiramente favorável. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A matéria 
continua em discussão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para discutir. ------ -- - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, embora muitos defendam 
a derrogação do jus postulandi na Justiça do Trabalho pelo ad
vento do art. 133 da Constituição Federal, que trata da indispensa
bilidade do advogado na administração da Justiça, o fato é que o 
tema ainda é controverso, sendo que a justiça especializada conti
nua acatando recla.m.atórias oferecidas cliretamente pelas partes. 

Este é, por exemplo, o posicionamento adotado na Inglater
ra, onde se permite a atuação do trabalhador diretamente, sem ne
cessidade de representação do advogado ou sindicato. Afmal, a 
existência da representação paritária na Justiça do Trabalho só as
sim se justifica. 

Patrocinar ação reclamatória para receber o que é seu de _di
reito e ter ainda que _desembolsar parte do salário para custear o 
trabalho profissional do seu advogado é por demais oneroso para o 
trabalhador. O honorário pago implica uma redução do seu salário 
vedada pela Constituição Federal. 

Assim, desejáVel a manutenção d.Õjus Posiulandi, já que o 
trabalhador, quando não conta com o sindicato para" representá-lo, 
nenl- 8empre tem recursos para contratar advogado. A~~s. 
deve-se salientar o fato de que constitui ainda matéria diverge11te 
nos diversos Tribunais Regionais do Trab~o e até ~e~m<.> peran
te os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho o entendimento 
no sentido d~ que o art. 133 da Constituição acabou mesmo com o 
jus postulandi. - -~ ~ 

~ ·~O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, julgando maté
ria penal de habeas corpus, decidiu que a Constituição Iiãó revo
gou as normas legais que expressamente autorizam atoS de quem 
não é advogado. (Supremo Tribunal Federal - TPHC 67.390-2, 
Diário de Justiça, de 6 de abril de 1990.) 

Há que se convir que neste caso protege-se a liberdade de ir 
e vir, mas não menos preciosa é a necessidade do trabalhador de 
reclamar lesão de direito, que militas vezes -equiVale à SUa jlr6pria 
sobrevivência, ou nas aç-ões de alimentos, na justiça cd:ttiilm, em 
varas de família, a necessidade de pensão que garanta a Subsistên
cia de menores, de descendentes ou ascendentes inválidos. 

Tal a gravidade do direito que se discute que a Lei de Ali
mentos n° 5.478/68, criou o procedimento especial, com a fmalida
de de tomar a decisão a respeito mais rápida e menos onerOsa. 
Assim é que o autor, pessoalmente ou por advoga-do, diri&ir-se-á 
ao juiz competente, qualificando-se e explorar as suas necessida
des, provando apenas o seu parentesco ou a obrigação alimentar 
do devedor, indicando a sua qualificação e os recursos de que dis
põe. 

Também o proc_edimento especial da Lei n° 7 .244, de 1984, 
que dispõe sobre a criação e o funcíOnantentO do juizado especial 
de pequenas causas, cujo advento entre nós foi comemorado pela 
sua simplicidade, informalidade, celeridade e economia proces
sual, em seu art. 9°, prevê que as partes que discutem direito deva
lor econômiCo reduzido até 20 salários mínimos coi:nparecerão, 
sempre pessoalmente, podendo ser assistidos por advogados. Via
biliza-se, assim, uma ação de reduzido valor econômico que não 
compensaria se houvesse o encargo de honorários advocatícios. 

A debilitada conÍlança na justiça, por ocasião da. implanta
ção do juizado de pequenas causas, revigora-se, ao propiciãi-inaior 
facilidade de acesso- ao Judiciário, acesso que não só deve ser 
mantido, Jllt!S ampliado, a fun de que possamos avançar na cons
trução de uma sociedade mais justite-solidária. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex' me permite um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Se-

naciõr. - - - -

0- Sr. Josaphat Marinho - Permita, nobre Senador, que 
me declare solidário-com a interpretação que V. Ex- manüesta a 
respeito da presença do advogado nos processos em geral. Tam
bém entendo que, por declarar a Constituição que a advocacia é in
dispensável à administração da Justiça, não significa que 
necessariamente, obrigatoriamente, >deva estar presente o advoga
do em quaisquer procedimentos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- SintO-me honrado porque 
V.~·. com a experiência e sabedoriajurídi~_a que tem, dá força a 
esta argumentação. 

Assim, solicitaria a atenção especial dO- Relato!~- S.iD.ad.Or 
Iram S8raiva, Do seritido de considerar a pOSsibilidade de suprimir 
do art._ 1° o incisQ_ I, que justamente menciona, como atiVidades 
privatiVaS da advocacia, a postulação a qualquer órgão do Poder 
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Judiciários e aos juiiados especiais; e também o § 1 o do inciso ll. 
que diz: "Não se inclui na atividade privatiVa da advocacia a impe
tração de habeas corpus, em qualquer instância ou tribunal". 

Apresentei destaque para rejeição do incisO-I. bem como 
para a rejeição do§ 1' do inciso II do_art. 1'. A legislação jã per
mite a impetração de habeas corpus sem a· intermediação de ad
vogado. Se._ excepcionarmos apenas para O habeas corpus, 
estaremos abrindo um precedente para a discussão sobre a necessi-: 
dade do advogado na Justiça dq Trabalho, açã.o de al~nt~~-e pe-
quenas causas. _ -

Esse é o apelo qUe façó à consciência jUrídica. Se:r;tdo o Se
nador Iram Saraiva advogado de profissão, que muitO respeito, SO
bre a possibilidade de considerar esses dois destagu~ para_ a 
rejeição do inciso I e do§ 1'do art. !'do PLCn' 88, de1994. 

O Sr. Mauricio Corrêa- Senador Suplicy, V. Ex" me per-
mite um aparte? -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Sena
dor Mauricio Corrêa. 

O Sr. :Mauricio Corrêa- V. Ex• traz à discussão realmente 
um aspecto de extrema importância. Agora, eu faria um apelo a V. 
Ex•, porque o art. 98 da Constit!lição, que trata dos juiZados espe
ciais, ainda não foi regulamentado. Há um projeto em tramitação 
no Senado - salvo engano, J~,inda não foi votado - que discíplina 
exatamente o funcionamento dos juizados especiais. -Nada im~ 
que essa questão seja devidamente conigida nesse projeto oque está 
em tramitação no Senado. Entendo as razõeS-di; V. Ex•, cr~io que 
são correlas, procedentes, mas eu faria-uni apelo para ver se tenta
riamos equacionar a m.atêria nesse projeto que eStá em -tramitação 
e que realmente regulamenta o art. 98 que trata dos juizados espe-
ciais. Mas, no mérito, V. Ex• tem razão. ~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Creio que o Senador Iram 
Saraiva, como Relator. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB -GO) -'Sr. Presidente, 
apenas quero dizer que não há a emenda. Não tenho que proferir 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Continna em 
discussão a matéria. 

A esta altura, somente emendas de redação, realmente, po
deriam ser acolhidas, espçcialmente as oferecidas pelo Relator. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
pelaordem. ____ .. _ .. _ __ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:: V.Ex' tem a 
palavrapelaordem. ____ -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. J;'residente, eu ia exata
mente advertir a esse respeito. Já passou a ofX'J"tUD.idade para os re
paros que estão sendo pretendidos, néste momento, a este Projeto 
de Lei. Penso que devemos, agora, fazer a votação do Projeto. 

V. Exa advertiu muito bem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigu.es)- V. Ex' está. certo. 
Encerrada a discussão do projeto e das emendas do Relator, 

passa-se à votação. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 435, DE 1994 
Requeiro nos termos do artigo 294 do Regimento Interno 

do_SenadQ Federal seja realizada votação nominal para o PLC n° 
88/94, SuaS emendas e os destaques a ele oferecidos. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994.- Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Se aprovado o 
requerimento, as votações serão nominais pelo sistema eletrõnico. 

Pergunto ao nobre autor, Senador Eduardo Suplicy, se man~ 
têm o requerimento. -

O SR. EDUARDO SUPLICY - Mantenho, na medida em 
que ca'lSidero de bastante importância a possibilidade_de votarmos a 
exclusão do inciso I do art 1°, bem como o·§ 1° e inciso II do também 
art. 1°. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas rodrigues)- Em votação. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE) -

Sr. Presidente, o PMDB vota contra, o voto é 11n.ão11
• 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Os nobres Sena
dores estão esclarecidos, trata-se de requerimento que solicita sejam 
submetidos à votação nom.IDal o projeto, os destaques e as emendas. 

O SR. MARCO MACffiL (PFL - PE) -Sr. Presidente, 
em breves palavras gostaria de secundar a opinião aqui expendida 
pelo nobre Lider do PMDB, o Senador Cid Sabóia de Carvalho; a 
nossa posição é tiimbém b.a mesma direção. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que forem contrários ao rêqueti.mento 
queiram pel-manecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço veri

ficação de -quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• usa 

do_ d-ireito de pedír verificação. A Presidência gostaria de saber 
quais Srs. Senadores apóiam o requerimento do nobre Senador 
Eduardo Suplicy, em número de três, na forma regimental 
(Pausa.) · 

Não houve apoiamento para o requerimento. 
Assiin, fica rejeitado o requeriinento. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requeiimentos de destaque para rejeiÇão de partes do projeto, que 
serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

_São lidos os seguintes __ 

- REQUERIMENTO N' 436, DE 1994 

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro destaque, para rejeição do inciso L do ar
tigo 1' do PLC n' 88194. 

Sali das Sessões, 9 de junho de 1994. - Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy. 

REQUERIMENTO N' 437,DE 1994 

Nos termos do art. 312, alinea c, do Regímellto Interno do 
Senado Federal, requeiro destaque, para rejeiÇãO do parãgrafo 1', 
do artigo I' do PLC n• 88/94. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. - Senador Eduardo 
M3taruzo Suplicy. 

O SR. PRESIDEI\'TE (Chagas Rodrigues) - Os requeri
mentos serão votados oportunamente. 

Passa~se à votação, em turno único, do projeto seru prejuizo 
das emendas e dos destaques. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 88, DE 1994 

(n" 2.938.92, na Cua de origem) 

cupc}e sobn o t•tat.uto 11& Mvoc:a

c::~.a • a ora- do• A4Vo9adCI• .:lo 

Eh:•a•:z.l - OAB. 
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Mt. 1• - s&o ati.v:~od&da8 p~ivatl.vaa ct. ~a: 

I - a poatulaolo a qualquU 6rqk do P~r J'udi-

S la - O ;:advogado, a!i=-ncto urqinc:::z.a, pode atuar 

lliiUI proeuraç:lo, obrJ.qando-sa a aprasanti-la no prazo ct. qu.s.n:~:a 

dl.as, pror:oqável por :a.~al periodo, 

S 2• - A proeuraçio para o fora INII. qaral h.a.b:t.li ta o 

aclv'Qqaclo a pntl.car eodc:ls oa atoa JUCUc:a.a:z.s, - qualquer JUizo 

ou :z.nst:i.nC:l.&, salvo oa qua &Xl.Jam podara• aa~cl.&J.S. 

S J• - O advoqado que ranuncl.&r 0110 mandato contl.

nuari, durante os dez d..t.;u ll&qul.ntaa ii. rl.Qt.J..;f:z.cac;:i.o da 

l:'&nUne.ta, a l:'epteaent.ar o mand.anta, salvo •• for subat.:.t.uido 

anta a do ~mu.no cl.a••• p~o, 

Ot.PÍTULO II 

aUria a aGe jW.&adoe upem.a.L•: OOS DIREITOS 00 ADVOCACO 

II - aa &ti.VJ.~ â aoa.ul.tozoJ.a, •••--r.s.a • 
cü.HQI.o j"Urid1cru • 

S t• - N&o •• :Lnc:l'll. na at.LV1ditdeo pr1vanva ct. actvo

caCJ.a a ~tnOIO de ~ ~ - qualqllU :~.nae&naia ou ,........,__ 
5 2• - Oa ataa a roantntoa C:onauiuuwa- ct. ~··-• 

aob pena de nulidade~ aO ~ aezo ~uc:&o. a 

noa ~ ~c.n~. quaado vuadoa par 

Art. 2• - O adYoGadO • .:.ncü.&Pifttl•vel • adiU.ru.atnçlo 

da juauç:a. 

5 t• - Mo •• m.u•~1o pnvac&o, o adVo9ado P"'•ta 
aen'1QO póbl.iao a ~ tunç&o •ocu.•l. 

S a• - No ~- j'ud1aa.al, o actYolpdo cont1'1bW., 

na po•tul&QIO M ~... taYOri,.l ao •~M~ can•t.J.tuJ.nt:ll, ao 

conv.n~to cio !JulGSdO:r, a •-• atoa ~tJ.tu- IIUnua 
pública. 

• l" 

:~.nnoU'Vlll por _. atoa a -.rutaat&Q6ea, no• l:~.;JU.taa dana .... 
Azt. :s• - O ....a!.cio da atJ.Vl.dada da •dvocaca.a no 

t:e~J.tOr:1.o l:lra.J.luro • a ~na.;:lo de actvovado :1.1.0 pr.s.v.u

Wa doa :~.naCI'l.toa na o~ do• ~ do ikaa.J.l - OU. 

S 1• - z.xarc. atJ.Vl.daQa da advocaCl.a, au)e.J.tando-aa 

ao r.t~.J.-. deata lu, aU• do r.;~ pC'Opno a qua •• aubo~

n-, oa l.ntaQT&ntaa da JrdvoaaCJ.a Ganl da tJn.J.Io, da P~rada

rl.a da ruanua Mlles.oaal, da oatanaorl.a Ptlbl.J.ca • c:t.aa Procll"
dor.J.aa a Conaultor1aa Ju%1d.Lcaa doa lat&doa, do DUti'.J.to Fac&.

.ral, doa ta~ru.c:ip1oa a daa raapaauv.• ent.J.dadaa da adlu.n.J.a

tn~ l.ndinta • turldacl.onal. 

I 2• ---o utafJl,.l.n.o de ~·· ,Nvv.l~ta 
1.n:~a:l'1to, pode pnt1.r oa atoa prenatoa no art. 1•, na to:n~a 

GQ ~1~1:0 a.n.J., • conJunto c. ~ • 11Gb r..-podaa

bl.ll.dacilt <1ea ee • 
A.rt:. 4• - Slo nuloa os atoa prl.v&t:.J.vaa de advog-ac:lo 

prat:a.cadoa por peaaoa nio J.nscr::a.t.a na O)JI, ,_. pc-aj'uizo d.aa 

l&nç:õea c.~ov:~.a, ~na:1.:1 a adllu.n.l.atrat.:~.vaa. 

Parig-rato ún:~.co - Slo t.~ nulos oa ato• prat.~oea

doa por advo;ado J.~clo - no imb.~oto do :a.mped.s.mento - IIUa~n

:so, lJ.canc=:~.ado ou qua paaaar .a axarc:ar atJ.V:I.dada J.ncomp&t1val 

com a &avocac.~oa. 

A.rt.. s• - o ad.vo;ado poat:ula, - JUizo ou !ora dela, 

tazando pro..,. do manda.eo · 

A.rt. 6• - Nl.o h.i h:La:r:arqul.a n- aubot'dinaç:io entra 

a4vog'acloa, mag-.~oatr.doa • ~roa do Min.s.at•r.~oo Público, deven

do toc:icq tratar-aa COII\ QOI'Ial.daraçlo a reapa:1.to raciprocoa. 

Pari9n.to úni~ -:_ As autorl.~a, oa aern.d.oraa 

públicos • oa aerv.ntuár1oa ela juatl.ç:a ~ d.l.~aar ao 

advDQ&do, r.o -rcl.cl..o da pro:!ia.Ao. tn.~t:a ~UVIIU -

a dl.9ft~ cta advoo3oa1a e oond1Q6ea adaquadaa a ..,.. 

cs.il....,..mo. 
Ate. 7• - Uo direttoa da advoo;ado: 

X: - ~r, ~ liberdade, a pto!'.t.aclo • todo o 
t:arr'itbZ'.t.o nad.onal; 

II - ter .raapa.i.tada, - na-e da l.il:lardada da da!' ... 

e ~ •~o.i.lo proti-.t.cmal., a l.nV1clab11.1c:lllde da •• NCI:'.t.t6rio 

ou locsl da trabalho, da aaua arquavoa a dadoa:, da aua ~

pondlnaia • ~ auaa OO.WU.c:a.Qa4a, 1nc1.ua1,. tale1'5ftic.a oa 

a!'ina, aalvo eaao da I:Naaa ou ·~alo datez.:i.nadll ~ -ata

trado • ~ da r&praa-tanu. da 01.11; 

III - -o.un.t.ca:-aa oa. aeua cliantaa, paaaoel e 

&'&~UI. -~ •- proaunQio, qu.anclo utaa aa acmar
~·· datidoa ou raaol.hidaa - aatabalacu...atoa ci.Yia ou 
aUi ta&"aa, unda qua oona1daradQa 1~c::*-w.ia; 

IV - taco a P&"aaanQ:a ela ~antante da OY, quando 

pzoaao - tl&9Z'&ftte, poc- a:~t1vo l19ado ao ... releio da &dvoaa

ci.a, para lavratun do auto reapaativo, aob pana da nulidade 

e, no• ~. caaoa, a oc.wuaaÇIIo axpzwaaa i aao:101\&l. da 
Cloa;-

V - nlo aar racolhido preso, antaa da aaa~ 

tzoanaitacl:& .. julg'ado, aan&o • aala da Eatado Maior, oca 

111.italaÇ!Oaa • ~dada• concli!Jft&S, aaua raaonhaa1daa JMla 

~. e, na aua !'alta, - pr.t.alo doa:I.Cl.liac-: 

VI - l.nQ&'&aaar li~te: 

•» naa •alu da ••••6:11• doa tri.bunaia. ..-:t al .. 

doa canoaloa que aapa:ra. a parta reaazovada aoa -9l.&eradoa: 
b) naa aalaa • ~·• da aud16nCJ.&a, aacr.ta

naa, CU'tórioa_,_ o:t.t.a1oa da ~uat.J.Qa, aaz:v1QOa notari.Ua • da 

zw;r1atro, a, no eaao da dal&9&CJ.•• • prl.a~. __, tora da 

hon. da expac~J.ant:e e :t.ndapendant..nante da praaanç:a cla •aua 

t1tul~raa; 

ct - qualqUer ac:U!1Cl.O ou rac1.nto - que 'unc:~.ona 

r.part.1ç:l.0 JUdl.Cl.&l ou outro aat'V1Ç:O púl:ll:1.CO o~ o advog-ado 

~ prat..J.car ato ou colher prova ou J.n!ormaç:l.o útl.l ao 

a.w:arcic:l.o da &tl.VJ.dada prot1s•:~.onal, dant.ro do axp«l::.an~• ou 

tora clala. a sar atendl.do, daad.e qua •• acha p~aant:e qualquer 

sarv:~.doll' ou a~~pra<;ado; 
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d.) - qualquar aaa.abli.t.a ou :t"euzn.J.o da qua p&rtl.Cl.

pe ou poaaa ~t:l.C:t.par o aeu cll.enta, ou pe~anta a ~I. •at.a 

.:Mva eoapa~r, ct.ac:t. qUa mun.1.do de poda~& aap.c:: .. u.l.&: 

VII - permanee.;c- ~Janta® ou «11 ~ a ~:at:trar-•• de 

qua:~.aqua:.: loeal.a :a.ndic:adoa no l.ftCl.&O an~r:Lor, .l.n~nclanta

m.nte cM l:~,cança; 

VIII - diri<;l.r-aa cll.ratam~~nte aoa f!la9l.&tradaa na. 

aal.aa a çab1natea ct. trabalho, l.ndapencteru:~t• ~ horil:'l.O 

praY'l.:u.nta -rcado ou outra conch.;:to, abaarvando-sa a o~ 

de eh~; 

IX - •uatentar oralmllnta aa raz:a.a c:t. qualquar 

~r:ao ou processo, naa ••••~• de jul~nto, após o voto do 

~lato~~:, - l.n&tlnCl.a jud.1Cl.al ou adllll.n:~.a~t:~.va, pelo pra~ 

da quin:~~:a llll.nut:aa, salvo •• p:r:a:co ma:a.or .fc:n:· c::onc:edl.da; 

X - uaar da palavra, ~la o~. • qualqu.e- :ju1z:o 

ou trl.bunal, !Mdianta l.nterv.n.;:Ao alllllár:l.a, para aaelaJ:acar 

-.qulvoca ou d.úVl.da auroid& • ~laçio a fatos, doCUI!IOintoa ou 
al:'il:III&Ç6ola qi.Mo :~.nf'luaa no Jul9.-rlto, b.- eceo para rapl.l.car 

acuaaç:io ou cen.ura qua lhe ror• 1'a.L tac 1 

X1 - r.cl._zo, VW~dlãl.ment. ou por aacr.Lto, p.ranta 

qualquar juizo, U1bunal ou autoridact., contra a .Lnobaal:"V'inc:ta 

d8 praoeito d8 LU, r'e9Ul....nto ou ~t:o; 

XII ~ .:ralu, sentado ou - ~. - jui.:co, trtbunal ou 

6r;kt d8 delit.raç:Ao o:ol•ti-. ~ Adla.nut:&Q:Io i'Ül:ll.t.ca ou do 

Poder :t.eQ::I.d&t.J.vo; 

XIII - i&Diliaar, • qualczu-t O~ dOa- Podc'aa Jucü.• 

ci~o • :t.Qialat:iw, ou da Adial.ruatraç:lo Póbl.i.oa • QIIZ'&l, 

aut.oc da. pzoc~~aaoa t'indoa ou - ancs...ato, Maao ... proau

raç&o, qu-.nc&o n6o aat.j- aq.j•:l.toa a l:tQl.~o. •••~ a 

obt:ençi.o d8 Cl6pu.a, podando ~ apon~toa: 

XIV • &X*IIl.DU' - qualquar r.parUQio policial, 

..- •• procuraçlo, aatoa da t'l&9rant. • dai .L~to, 

tindoa ou - ~to, unda qu• concluaoa • autor.Ldada, 

podando oopl.U paçaa • eo-.:r apon~toa; 
XV - tar on.ata doa p:roc~~aaCMI jucil.C.La:ta ou &da1m.a

U&t1.voa da qualqUa:r nata:c.z:a, • carttu:.Lo ou na repart.Lçio 

OOifiiMtarlt., ou rab.ri-loa paloa prazoa l~~qa..La; 

XVI • ratirã:r autoa da pZ'OOIIaaoa t'indoa, • .., .

procuraçto, pelo prazo de dlu d.t.aa : 

XVII • 11r public.ant. deaaq:ravado, quando o~enciido 

no ~Cio da prol'i11J.o ou - razJ.o ciala; 

XVIII - uaar oa a1Dbctloa ~.L-.tivoa da ptol'iaalo da __.., 
XIX • .r.euaar•a• a dalpo:r caao t.&e-mha - prociii&IO 

no qual Euneionou ou cWva funcon.ar, ou a®n ta to :tal&Cl.on.do 

coa Pll••oa da qU• aaja ou t'o.L ad.voQado, -1110 qU.ncio 
autorizado ou 10l1C.Ltado palo conat.Ltu.Ln.t.a, ~ 00110 &Obra 

fato qua oonautua 11Qilo p:rot:l.a&1onal; 

XX: - rati:r&l'•la do %'8Cl.nto onda •• ancontr. -auazo
daftclo p~o para ato Jud1C.Lal, após t:r.Lnta 111nutoa do horirto 

daaiQn&do • ao qual a1n.da nkl tanha ~:red.do a autcu::tdade 

que dlwa pnoaiCU.r a ala, ~ta CC~~~Un.Lcaçi.o p:rotoaolhada ... ;~~· 
XVI: 

a) aoa procaaaoa ~aob rao;r:a.ma da seq:rtldo da JUit.l.Ç&; 

b) quando ax.Litl.~ noa autoa docwtWntoa o:r.Lg:.Lnua 

da dl..t1.ci.l zoeat.uraç:io ou ocozorar c..Lreunatinc.La zoalavant• qua 

JU:Itl.t!:l.qua. ~- P41t'21&ninc.La do :I_ auto a no cartó;o_.Lo~ _ sa~c~_~JC.L& ou 

zoepartl.çio, zoaconbaCl.cta pala aut.OZ'.L~ am ~apacho motl.va!IO, 

pro:t!ar.Ldo O. ot!ic.Lo, madJ,anta zoap:.:aaentaçj.o ou a requ&r.L-nto 

da paz-ta ;~.nt.azoea•adal 

c) ;a~ o ancarramanto do procaaao, ao a4voQar:io qu-. 

houvar dal.X&do da davolv.r oa zoaapact1vo1 autoa no prazo 

laqal,,,a .O o t!izar'dapo.La da .LRt1m~~do, 

S 2• - o aclvo9ado t- .L.r.ll.lrudada pzoo!i•a.Lonal, nio 

conatl.tu.Lndo .Ln]ún.a, dl.!a~a&ç:io ou d-.aacato puniVWI.L& qualquazo 

manl.t!aataç:io de aua part•, no elCarciCl.o -da •ua ;at.L\I'l.dada, -. 

JU1:z:o ou tora dala, •- praJuizo daa sanç(laa dl.acl.pli.n.araa 

pezoanta a CM, pelo a exc.aaoa qu-. ÇaMital:'. 

S )• - o adVoqado aocnent:a podazoá :~ar praao -

tlaorant:a, por motl.vo cLa elCIJ:'Ci.Cl.O da prot!ia:~Ao, om caao dtJ 

cru. Ul&t!1ançáv.l, ol:laarvado o d.Lapoato no Ul.c.L•O ri dilata 

artl.g:o. 

S 4• - O Podar J'UcliC.Lár..LO a o Podar Exacutl.VO 'd~ · 

inatalar, - todol oa Juizadoa, !!bruna, t:nl::lun.ua, dal&;aC.L&I 

cHJ pollCl.a • pna..Ld:I.CMI, aalaa alfP*Cl.&.LI p.r=anantaa par. o. 

advoqadoa, ~ uao • ocmtrol• uaaqur&doa a OAB. 
S s• - No caao da otanaa a .Lnac::.Lto na CAII, no 

-.rcl.C.Lo da prot':l.aa&o ou da c&1'90 ou tun.çlo da 6rql.o da OAB, 

o C'2ftlalho CCIII'JI'Itante claW p~r o _ &aaao:avo público do 

otand.t.do, •• pra]ui&O da :a~aab:l.li.ciaôa cn.uu.nal - czu

:l.noorru:o o int'n.tozo. 

.. ci.PfTUI.O- III 

DA INIClUçAo 

II - d..Lpl-. ou oarti.d.lo ~ 9~çlo - diraito, 

obtl.do - ..Ln.at.itw.çlo da ana.Lno ot!ica~ta au.ton.:&ada • 

<::redllnc.Lada; 

III - titulo da •lll.toJ:' • qw.taç:io d.o aarv:I.QO IU~:I.

tar, •• braailal.ro; 

rv - aprowoçto - .:--. da o~: 

v 

adVocaC.La; 

VI - idona.Ldada 110ral ; 

VII - praatar eo~~~prau.aao paranee o Conaalho. 

s 1• :.-o E-- o. o~ • Z"eGUl-tado-~

to do coi'laalho Fadaral cta ou. 

S 2• - O aatranqa1ro ou braa.Lle.l.ro, quando n.lo 

g:nduado - dl.z-e.L to no lln.a:l.l, dav. !!azar prova do titulo da 

g:racluaç&o, obtl.d.o - .Lnatl.tu..Lfl;io •aerano•1.ra, ~ta 

raval..Ldado, al• de atendaZ' aoa ca-1.a requ.J.&:I. toa p~atoa 

naata artl.g:o. 

S J• - A ..Ln:.Lclor\al.c&ada moral, auac tada po.r qu.a.Lquar 

paaaoa, Gav. ••r dacl.&Z"ada -.:I..Lant.a -dW.aAo qua Obtenha ao 

lllin:u.o dou tarç:oa doa vote• da t:odoa oa 1M&IbroQ do conlllbo 

c:cmpatanta, - p:rcc:ad.lJIIIInto qua. oblarva oa t:a:m~C~&• do. pt"'CCI:a:~ 

d..LaC.Lpll.n.a.;- • 

.$ 4• - Nl.o atancta ao .raqu.La.Lto -cta ..Lcton.l.dad.a -ral 

aquala qua t.LVWir a.Ldo condenado por cz-1- ;~.n!&J~~&Rta, aalvo 

~.Ll1taçACI Jud..Le.L&l. 

Art. g• 

nacaaair..Lo: 

- pzo-n.ch•r oa ~..LI .L toa mancl.onadoa no a ..Lncaoa 

I, II:Z:, V, VI a VI:Z: do art. B•; 
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advocacia. 

s t• - o ••táo;ie~o pro!~aa.1onal ~ acl.vocaCl.a, oc:. 

duraçio ~ da:t.a anoa, realizado noa ül:_t:~.moa anoa do c;:urao 

JUridico, podll aar mant:J.do ~laa napectl.vaa irai::LtuJ.op6ea d.e 

enaino auper1or, 5»11loa Conaelhoa da OAII, ou por aatona, 

6~• JUridicaa a aacz-1.~10a <i.- advooael.a e~c:t.adoa ~la 

OAIII, aendo abrl.Q'Atól:'l.O o aatuclo dea-e. J:atatuto a do Códio;:o de 

tt:J.ca a Dhc1plina. 

s 2• - A inacriç:lo do aataq1ário • (a.1ta no Conaalhcl 

S.ccional - cuJo tarr1t6rl.o •• loc:ali.za aau curso JUrid1co. 

S :1• - O aluno &. curao jurid.l.co qua exerça atJ.vJ.da

CS. incccapatival cc:a a ad.VOC&Cl.A poc:M ~antar o aat.i.;-:.o 

IRiniatrado ~la .t'aapM:t1.va :t.natl.tul.o;:Ao de ana:a.no aup.r:~.cn:·, 

para ti.na de ap~S&g'-, ~ a J.nacrz.çl.o na OQ. 

S 4 • - O aat.6qio protiaa:Lonal poderi a ar C\ml;ltJ.do 

por bacharel - Diz:oai.to qua qu-.J.r. •• :~.nacrav.r na ~. 
Art. 10 - A inaCE"içlo pdnCl.pal do advo;ado ·~ aar 

feita no Cona~ho Seod.onal - CUJO e.rr.u:.Qrio pntande aata

bel.~ o IM\l c:laW.c1lio p~.t.aai.Cinal, na !or.a elo ~.-nto 

Gonl. 

5 t• - conaidera-aa dl:aic! ".io proti .. J.on~~l a aede 

priacip&l da atividala de .cvoc.d.a, p--.1~, na ~da, 

o &:..i.oilio da pea..,. tbioa do actvo;ado. 

1 2• - Al._ da prind.pal, o ~ ~ P~ • 

inaari.ç&o aupl-.tar noa cona-.lhoa a.ocion&l.a - c:IIJOa 

oona1.derando-- hahi.tualicla.cM a J.ntarvançio Jud.i.Cl.al qua u:ce

dar de c:J.nao cauau por ano. 

S 3• - No ca.-o cS. audanç;a eretJ.va de dclal.c1lio 

prot'iaaional pen outn unidacM rac&ant1va, ~ o actu'ofJado 

It - ~·••r a ax.te.r, - .:.~:•t•r t.en.,orílrJ.o, ati·~i.

ct.act. 1ncompat.iv.l co-. o ax.l:'C:1cio da aãvo0aC:1a; 

J::II - sot:ra~: doança IMnt.al cona.s.detada curiv.l. 

Art. 13 - o doc:\l!M.ftto d&o ulent.1dade prot'J.aal.onal, na 

for.a prwJ.ata no Raqulu.nto C.ral, é de uao obr::.qat61:'io no 

-•~:cic:J.o da at.l.v:~.dade d. aQvoqado ou de eat.aq:táJ:'J.o • con.ati

t.ul. p~:ova de :a.dantl.dade m.v:~.l pai:'& todoa oa tina laqa.1.a. 

Azot. 14 - t ob~::tqat.ó:r.1.a a :a.ndl.caçio do n0111e • do 

númaJ:O de 1n.acr.s.çl.o - t.odoa os doeurnan.tos asa:a.nadoa pelo 

advorjado, no ax.rc:ic.s.o de •u,a at:tv::.d&de. 

Pa:ráqn~o tln.:a.co - t vedado a.n.Uf1C_1&r qu _d.i'l/'\1~ 

~lquar- &t.l.v:J.dad. nlac.z.onada com o axa:reicl.o da adVOe.Cl.a ou 

o uao da ~a.io "aac:r:z. t.ór.1.o de advocac.s.a", •- incb.oaçl.o 

axp:reaaa elo nc.. • do núal.lro de l.nac:rl.çl.o doa ac:tvcQadoa que o 

:Lnt~ ou o nUraaJ:O de 1:'-o:~oatro ~ soe1adade ct. advoo;adoa na 

"""· 
CAPÍTULO IV 

DA SOCIED.AQI 01: ADY'OCAC08 

Art. 15 - O. &.etvocJado• ~ reun.s.r-ae - &oci.aada 

eivU de prestaçio de -rvi90 de &dvcoae.s.a, na t'o1"!11& d1&Cl.pli

nada neata le.s. • no Reoul*-'to Geral. 

S 1• - A &Od.~ de advoqadcNt adqui~:e peraonalicla

de jur1dica C~c:. o r&gl.a~ aprovacla doa aeua atoa conat:.i.tuti

voa no Ccma-.lho 1Secc1onal da OAa - CUJa ba&e t.rn.torial 

ti,.r a.O.. 

S 2• - Apl.s.ca-- i. ai)Cj,~ de adVogado& o CbdiiiJai 

de itiea • Ol.ael.pl:l.na, no que ~. 

5 3• - Ali ~Qi)e& ~ aer outorqadall indivi

~te aa. ~· e i.ftdicazo a aOCJ.edade de que r~ 
r.quer.r a t.ranaterincia de aua J.nKIZ'l.çio pan o Conaelho ~rte. 

seocional cornaponc:lante, 

S 4 • - o con.elbo leclcnonal ct.v. suapeDdaZ' o pedido 

de t.ranat'IH'6nais OQ de inacri.QIIo aupl~ur, ao ~l.tiaar a 

exist.lncl.a" de viel.o <"~ Ueqalict.de na inacn.Qio pr1~pel. , 

oont:a ela r.pft&entando ao conaelho rm.nl. 

~. 11 - canoals-•• a inacrl..;io do protl.aal.onal 

r- aaaiao ~nr; 
Ir - •OL'J:'er peaa.U.dade de excJ.Qal.o; 

III - ~aa.rt 

tv - pa.a-r a .-roer. - cantar ctarl.n-~.uvo, suVi.

dada l.~tival C1c:. s ac1Vocao1SI 

v - perdar qualqiHir ~ doa rsqu&:~.toa n.c.aúnoa 

para inK~riç:l.o. 

f t• - OOOE'%'8ndo ~ daa h.1pôteaea d.oa J.nd.aoa ti, 
Ili • IV, o ca.noal-.to ~ ae:r promov:J.do, ele' o~lcio, pelo 

conaelho ~cante ou - vl.rtude da ecawu.daçio por qualquer 

pessoa. 

S 2• - Na b.s.pôt.eae de novo ped.J.do de :~.nac:r.s.e:lo - que 

nAo r.ataun o n~ro de .s.nscr2.çio ante:n.or - cle'YW o intel:'lla

aado ra:ce~: prova doa raquJ.al.to& doa l.nCl.aoa 1, v, vt • VII do 

art. ••. 
S 3• - Na h1.p6te" do .s.ncl.&O II: dest• art1qo, o r~ovo 

ped.i.do de .s.nac:r1.çio ~ ctev. ••r acoatJanhado cle p:rov:.a de 

raabl.l..:a. t.a91.o. 

Azot. 12 - t.:a.c:anc.s.a-•• o proti•s:~.onal que: 

I - aaa:ua o ~ar.r, poc mot.s.vo JUitl.~l.<:ado; 

ao=..:tac~e de advaQadoa, C~c:. aedoa ou ~ilial na - ~ 

terrl. tcanal do ~Uvo COft&Uho ~onal.. 

s s• - o ato de ooraa:t.itul.ç;i.o de ~:l.lial deve aeE" 

avel:'bado no reQiatro da aoci.c.de • arqW.vado junto ao 
cona•lho S.ccJ.onal onde .. inatalar, ficandO oa a6c:J.oa ob:rip

doa a .s.nac:rl.ç:lo aup.l_.tar. 

s s• - oa .~a a6cioa de ,_ -- aociedacM 

prori•uonal nAo podaa rapraaentar - julao oli.ate. de 

inten••- opoatoa. 

Art. 1115. - N&o al.o a~Ud.aa • reo;:a.at.co, n-~ 

tune1onar, aa ai)Cj,.:iadea de advoqadoa que apre.-.nc- ~~ ou 
caract.e:rlac.eaa ~~~arcant!a, que &doe- cSencau.M;Ao de t'ant:aa.~.a, 

qu• twall.z- atl.v:J.dadea eau.nha& i. advocacl.•, que inol~ 

aóe:to nlo l.n&c:rl.to c:c.o acfVol:lado ou to~te prcnbido da 

actv09ir: -
s 1• - A razilo •o=.al da,. t.ar, obrl.OJ&torJ.~te, o 

noea. da, pa.lo ~oa, u. aâvo;a.do reaponat.v.l pe.la 110Cl.~. 

podando pa.tmar~acer o de a6cl.o talea.~.do, da8de que pr.viata tal 

poaa.s.ln.l.s.dade no ato conatl.tutl.vo. 

S 2• - O U.CI&IlCl.&Mnto do IOol.o para axe:rcar atiV1-

dada 1nec:apa.t1vel ca. a advooam.a - cantar tiiiiPOrirl.o doaVa 

aa:r a,.ri>ac:lo no l:'WJ.S.atro da 110Cl.-.c1&&1, nilo al tarando aua 

cana u tu.s.çio. 

S 3• - É prol.bl.do o r-o:utro, nos cartór:~ooa de 

rego1.atro c.s.v11 da puao.a JUrid.J.ca& e naa junta& COIIIeZ'Cl.Al.S, 

de aoc.s.~ que .s.nclua, entz. out.raa ~1nal.s.dad.a, a atl.v.s.dade 

de atlvoc:&e1a. 
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Azt-, 17 • Al- da SOC1eda&i, O SÓCl.O .t'l1Spond8 &ui:Ja.i.

d1iz:i& • :LllJIU t~nta ~lo a dana a causados aoa c::l:i.antea por 

~çio ou <liUaaio no exerci ciO da aclvoeaCl.a, •- PtaJu.i:co da 

reaponaabJ.lidade d.iaCl.pl.tnar - que possa incorrar. 

CAPf'l'UtO V 

DO ~ :EMPREGADO 

Art. 111 - A ralaç;io de .rçr.çro, na qualid.ad.e <ã 

...:tvoqad.o, n.io tab.J:"a a l.&Snçl.o tiau.c:a n- .r.duz a l.nde
~nd4tu::.ta protiaal.onal inarsntea iii. aclvocaCJ.a, 

"-rigt'at'o úni<:e - o advogado ~.;n:,.qado nio aatá 

obriqado • Preataç:ia de aarv1.çoa pro~iaaiona:u da :a.ntereoaaa 
pea!AQ&l doa ..mp~raa, tara da ralação de ~r.qo. 

Art. l5ll • O aalária mini.mo protiauonal da Advoq&dQ 

••ri fixado - aant-.nça nor~~~at1va, salvo •• &)Uatado - a~ 
ou eon~çio colat:.l.va de trabalho. 

Art. 20 - A jomada da trabalho do actvoqaclo CIJ tqa

do, no .x.rc:icio ela protiaalo, nlo j)C)CMri exceder a du. açio 

diána de qua~ horaa CQI\t.inuaa a a da v1nte horas a~&l.a, 

sal.vo aco=la ou eonv.nçl.o colat1va ou - caso de o:t.:ll.caçio 
exclu.iv.. 

5 1• - Pan ataito. deste artl.qo, cona:Ldara-aa oaao 

pu-iodo da t.rabalbo o 1:-.o • q~M o advoqado .. tl.,;.r à dillpo

aiçlo do ~~. &9\UlC'dando ou -.c:u.tando ordena, no aau 

... critbri.o ou - atiYiclaciMI ~ •• aando-lh• re-.bolaadaa 

u dolapnaa t'-.ita. 001a U'anapozt., ho..,.cla9- • al~taçlo. 

S 2• - Aa ~ t.rabal.haclu que ~ a j"ol:'nada 

nozmal alo ~ por ua &diel.on&l ni.o int'enor a c.. por 

cento •obre o valor da hora no~. ...., hav.ndo contrata 

••cn.to. 
S 3• - lul bon.a t:rabalhadaa no pariodo da. vi.nt. 

horaa da ua dia a~ •• c1noo horaa do dia a~int. aAo 
~•ndaa co.o not.uX"nnla, acr.&Cl.daa do &cUcional da nnt. • 

cinoo por c.nt.o. 

Art. 21 - Naa cau.aaa - que ror p.ar-t. o ~r. 

oo s-••- por .. t. ~r.a.atada, oa bonori.rioa doi au~a 

alo dlrv1doa aoa adVogadoa ~·. 

~o \Ulioo - Oa honoririoa de au~a, 

peroabidoa por ~ ~ de ·~~ de aCvovac~o• 
alo part.ilbadoa etn ela • a ~~n, na ton. aat&bele

Cl.Cia • acordo. 

. . . 

Art. 22 - A. pr.ataQia de I&Z'V:I.ÇO prot'iaal.onal a•••

IJUZ"a aoa l.naczoit.oa na OU o direito ao. 1\onorir.:;.oa oonv.n.Cl.o

nadaa, aoa !iDeio& por arbit.ra.ent.o judi.Cl.al • ao. da 

aucumbàn=.a. 

S 1• - O ~. quando :~.ndic::;ado para patroc1nar 

cau- de jurid.i.GU~ente n-.aitado, no caao ele 1mpoalibJ.licl&de 

da Det'eoacn-ia Pdbl.ica no local ela preataçlo da I&Z'V:I.ço, te. 

direita aoa honoririoa :fixado& pelo ju:Lz, aequncSo t.bela oroa

ruz.ada pelo Conaalho &eocional ela OAII, a pao;oa pelo Eatado. 

5 2• - Na !alta de aat.ipulaçlo ou da ac:ordo, a. 

honoririoa &h rix.doa poc- arbit~nt.o ]udiCl.al, • ~•

raçlo OI:IIIIIPiot:l.~l ao. o trabalho a o valor ~oo da 

qu .. tl.o, ni.o podendo aar .:;.ntar:Lo:rea aoa aatabelac:~.doa na tabe

la Ql:'9anuada pelo ConHlho S.cc:.:;.onal da OAB. 

S 3• - l'lalvo-aat..:;.pulaçlo - cont.rirl.o, um tarço cloa 

honoriJ:l.OI 6 11ev::Ldo no :,niel.O do aarv:1.~, · outro te.rço a~ a 

deCl.aAc de pr~:~.ra. :~onatlnCl.& a o :reatante no t:.nal. 

.§: 4• - Sa o advoqacto t.i:r.ar ]Untar aoa autoa o aeu 

c=ontrato da bonc.rir:.oa antea de axpad.l.r-sa o mandado de levan

tamento- ou pr.catõr:Lo, o jul.z d.a~ datarnu.nar que lha aaJ• 

paqoa 4l.rat:aa~anta, por dttduçlo da quantl.a a sar raclabiáa pelo 

conatl.tu:~onta, salvo •• aat. provar que Ji oa paqou. 

S 5• - O d.iapoaeo neate artl.Q'O n.io •• __ aplJ.~- -~do 

aa tratar cM manclato outorqado por advo-qado p.ara dat'eaa -

procesao or1.undo de aeo ou oml.aaiQ prat.l_cada no .x.r_c~~o da 

prot'.l.aa.io. 

Art. 23 - o-a honorir:i.oa :~.nc.luidoa na c:andanação, por 

arbit~to ou aucumbinc.ia, partanc=• ao a.dvo.;ad.o, tan~ eate 

ciirel.tQ. autóncaao para exec:utar a aentança neat.a parta, pod.tndo 

~a:rer qua o prac::atór:~.o, quando n.Ceaair1o, .llaJ& axpMil.do -

:teu ~avor. 

Art. 24 - A dfK:.l.aio jud.l.c::~.al_ qua !ixar ou arti:Ltrar 

~o_nodr1oa a o contrato aacr.it;.o ~ oa _eatJ.pular sio titulo~ 

exacuuvoa e conat.i.tu• cndi_to pr.l.Vl.leq:~oa<io na falinc::~.a, 

-eoncordata, concur.a de crac:lorea, :~.naolv4nCl.& c:~.vil a liqu.:L

d&çlo IU(t.Z'aJuc!icl.al. 

S 1• - A axecuçlo doa honorirl.oa pode car p:c'CliiiCWl.cla 

noa -- auto& da açlo • que tenha atuaclo o aãvoqado, •• 

ua:~.a lha convter. 
I 2• - Na hip6ta- da talec:J.roanto_ ou l.n,capaCl.~ 

civil da ~. oa honori.r:Loa da auCUIIIbénC.:I.a, p.ropoZ'Cl._on&l.S 

ao trtbalho raalizado, do racatn.doa por aaua aucaaaorea ou 

repnaantallc..& lao;ail. 

S 3• - i nula qualquer diapo.utpio, ·cliuaula, ~·

-t.o ou eonv.t~çio ind.a.Vl.dual ou eo.lati~ qua ret.i.ra do aâvo

o;ado o d.irait.o ao rec:ab~to d.oa honori.rl.oa da aUCUIIIblaeta. 

S 4 • ~ o aoo=o taito pala c.Uant.a do ~ a a 

parte contriria, aalvo aquia&oinc.:La elo proti.sa.l.onal, nJ.o lha. 

PZ"'!Judie& oa honorir:~.oa, quar oa conv.ncio~, quer a. 

ocmced.l.cloa por aantença. 

Art. 2.5 - Preacrava • cinco anoc a aQIO da OCibr&nçla 

c:!a honorir:t.oa da adVogado, contado o prazo1 

I - elo van~t.o elo =ntrato, •• bouft:r."; 

II - do trAnait.o • :lul98do da decialo que o• t'.i.Jeal:'; 

III - ela W.tuaçlo do a&Z'V190 &XU&jud:icial; 

"IV - ela daa1at6nc1a ou tranaaçAo; 

V - da renúncia ou ~çlo do -.x!&t.o. 

Art. 215 - o actvo<;aclo ~~do. ooa reaerva eLa 

poderea, ni.o poda cobrar honoririoa - ._ :~.nt.rv.nçlo claquel• 

que lha cont'ar:~.u o aubatabel~to. 

CAPt'ruLO VII 

CM INCQCPA'fUILitwlE& E IMI'EtiDCKTOI 

Art. 21 - A 1~t1bilidade detazw.ina a pftlibiQio 

total, a o ~to,- a pro:~ol:liçio paro.a.al do exercia1o da 

aclvocae:~.a. 

Art. 21 - A. advooaCl.& " .:;.nccapati~ • ....., - cãuaa 
pr6pr:1.a, O* aa •.qw.ntaa atl.vidadea: 

I - cbat• do Pocia:r Ex.ecu.tl.vo • .-broa da Maaa do 

-Podar L&Qial.-tivo a a.Ua ll~tl.tutoa l~:u; 

n - ...axo. da ~oa c1o Poder JucU..ci6rio, do 

Minl.au;r:i.o Pl:ibll.co-, cloa tr~.:;..- a conallilhoa de conta&, cloa 

Jui.:cadoa aapec:~.aia, cla JUat.l.ça de -pã.%,- JU.haa Cl&ajiataa, ~ 

c:cmo dai todoa oa qua -rçaa t'unçlo r:l&l ]Ulg"alll&ftt.o - õrqioa de 

delil:lançio c:olat.:Lva da adaliniatraçlo p\)bl.l.c& d.l.reta ou 

indl.reta: 
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III - ocupant.a ele cargos ou 1'un~a cM cU.~ -

órgAo. da Adlainiatnu;lo P6blica d..i.r.ta ou, J.ndi:r.ta, • auaa 

funda~ • • auaa .-preaaa oontroladaa ou oonceaa.a.onirl.aa de 

aanr1QO pUblico; 

IV - ocupane:.a de caJ:qO& ou !uno;611a v:a.ncul&doa cU.~ 

ta ou indu•atam~~nt. a qu.alq\Mir Qrçio do Poder J'uâ.t.c:târJ.o • oa 

qu.• ..xare• •~:a.çoa not&Z':L&l.& • da ~:Latro: 

V - c:u:upantaa d-. carçoa ou !unç6aa v:z.neuladoa àirata 

QU .1.ndirae-n.t. a atJ.Vl.dac:t. polic:t.al de qualquer nat.uraza: 

vt - ~l.1.taraa de qualquer natura.ca, na atl.va; 

VII -- ocupantaa de car;oa ou !unçaaa que t.nhaza 

eompe.tincia de lançamanto, arr.cad.açio ou !iacalizaçio a. 
trl.butoa a oont:rl..bul.Qae& pazoati&cal.a: 

VIIt - oc:upa.ntaa da .funçeaa de dl.n.çio • qarenc.a -

inat.J.tuiça.a :financ::.ia~a, :a.nclua1ve privadas. 

5 1• - A incaapatJ.bill.d.J.de ~rman-c. meamo que o 

ocupant. do ~ ou .!unç.lo de:L.X. de oaxarci-lo 

t.mporar1.--nta. 

5 z• - Nlo •• 1nclu• nA& h.ipótaaaa do :tncl.ao III oa 

qiMI nAC1 cle~ podar ida deol.alo ralavane. sobre l.ntar.aa

de ta~l.ftl, a JUizo do:con-lbo c~tanta da OAB, ~como a 
aclalin.1.at.nç:Ao acaclluca d.l.r.eu.nu relac::l.onada ao maq:t.a~r:t.o 

Juridico. 

Art. 29 • oa 'P:I:OCUndoÁa Ge.n:t.ÍI, ACtvô9âdoa Gerai"a, 
C.tenaon.a Gera:t.a e dit':t.Q&tea de bt'q&oa JUridicoa da Adluru.a• 

traç:lo Pablica clinta, indin.ta e tundacl.onal alo exalga:~.va

lllillne. leQ.iu..do• pa~ o .x.rcl.eio da actvccacia vinculada • 

.funç:&a que. -.~. ãw:anta o per1o4o da. inWiatl.d.uJ:'&. 

Art. 30 - s&o t.ped.Ld.oa de ,._rc::er a adv'ocac::l.a: 

I - oa MJ:Vid.or8C da acbiniatraoçlo d..1nt&, :t.ndin.ta 

• tund.acicmal, contra. a Fazllrid.a ~lic:a que oa ~ar. o.s • 

qual aeja Vinculada a enticl.ade ..-pnoad.on.; 

II - oa-~ do i'odaz' t..);l.alat.:t.vu, - aeua cl.it'e

r.ntu nive.i.a, c::onta:a og a favor d.aa peaaoaa JUriclicaa ele 

d.izwito pablico, .-pn~... p6bl.ica., aoc.iedac:Ma de econc:aia 

laiata, ~· p(ablicaa, entid.adaa pan.-tata:t.a ou ~re ... 

ccno.••1on6r;l.a• ou paJ:a.i.aaionhiaa ele ae:t'V1QO público. 

Pariqra!'o lln:t.co - N&o ae :t.nel~ naa hip6ta .. a do 

inci.co I o. d.oa.ataa doa cura o. JUrid.1ooa. 

cut'%ULO V1II 

CAÍ:TICADO~ 

Att. 31_ -., __ Q_~ cSew proced.ar de to"*- qu..- o 

to:me .. zwomor de n.peito • que oontribua para o preat1q1o 

da ela••• • da actvoe.cia. 

5 :L'" - o advoq&d.o, no -rcid.o da p~iaalo, 4av. 

~ter i~a - qUal~ Cl.a:aunat.lnol.a. 

S 2• - Netlhua NOa1o de deaa.;rrad.ar a -q.1atrlldo ou a 

qualquer autorid.ada, n• de .1noorre.r - :IJIPOPUlar:t.cta.o., 4av. 

d.etar o ~ na ~d.o ela protiaalo. 

Art. 32 - O adYoqaclo • rupona•v.at peloa atoa qu•, 
no ~cu.o PZ'Ofiaa.1onal, p:.:a.Ucar ~dolo ou culpa. 

~o WU.oo - bl caao ele lide ~ia, o adVo

gado a.n colid.a&"J.-ta ~reapona.••wl oc. ae.s clieote, de.s. 

qu• coliqad.o c:o. ••ta para leaar a part• contrir1a, o que aeri 

ap~Sr&c~o • açlo pr6pr.1a. 

Art. 33~- O advóoad.o obrlO'a-aa a eu.iPi"it rl.qo.t"O-

~ta oa dev.n.a cona:t.r;na.doa no Cóc:ll.IJo de tt:t.ca • D:t.aC.lpl:t.na. 

Parág"nto únl.co - o Cbdiqo de Ética e D:l.aC.lpU.na 

requla oa d.ewn.a elo actvoqado para COIIl a comun:t.d.ad.e, o clien

te, o outro PZ'QfiaaJ.onal e, a:a.nd.a, a publ_:t.C.lclad.e, a recuaa do 

patrod.nio, o d.avaZ' d.e aaa:t.atincl:t.a JUrid.l.c:a, o c:Wver O'aral O. 

urba.n.1d.ad.e e oa reapact:Lvoa procectua.ntoa d.l.aC.lpl:t.na~. 

CAPÍ'rul.O 1X 

DAli INI'IU.ÇÕE. I! SANÇõJ:• DISCIPLINARES 

Art. J.C - Conatitw. :t.n!raçio dJ.aCJ.pl:t.nar: 

I • .xerc:er a p~ti .. lo, qUando :a.çaã:t.d.o ela !az:i~lo, 
- - -- ---

ou !acili tar, por qualquar meio, o seu exarcie.1o ao a nlo 

:a.n•cr:t.toa, pro:t.bidoa ou unpaclid.oa; 

It • maatar •oc:t..clada pro!i••:t.onal !ora daa nomaa • 

prec.J.toa aatabalik:.:Leloa n••ta le:t.; 

III - valer-•• d.8o a~Jenc:t.ador de eauaaa, IM<I.:Lant:a 

part.J.eipac;:lo noa bonorir:t.oa a receber-; 

r:v • am,ar:t.ar ou captar eau•••, CQI!l ou •- a inter

ven~ de terca:t.Z'Qa; 

v • aaa:t.nar qUalquer aac::rl.to deat:.lnado a proceaao 

JUd.1C.1al ou para tia extra.Jucb.C.lal que nlo tanha !e;l.to, ou -

qu_a_ nJo tenha colaborad.o; 

VI - - ·ac1vo9ar eontra L:L te~!- d..iapoa:t.çlo d.8o lei, 

preaWIU.ndo-aa a boa r• quando !undalnentado na :a.ncon•t:t.tuc;l.ona

lJ.c!ad.e, na J.nJuatl.ça ela lei_ ou - pronunc:t.ament:o :]udl.C.lal 

anterior; 

V1I - violar, •- ;uata cauaa, 1ii-ciil0 protiaa:a.onal; 

VIII • e8talMJ.ec:er antandJ.mani:O oaa a parta actvaraa 

•- autorizaçlo elo c:lianU ou C.1~c1a elo advoqa.d.o eontrir:~.o; 

IX - p.:e:jud.icar, por culpa g-rav., :~.ntarea•a confiado 

ao aeu patroc:iru.o; 

X - acar.:.tar4 eona0.1en~ta, por a~ pr6prio, a 

anulaçlo ou a nu.lid.ad.e do proc:a•ao - ~ !une.1one: 

XI - abandonar a cauaa •- JUato .ot..s.vo ou ant.a " 

deoorriclca ~ d.1u da oc.lnl.caçio ela .tenúnC.1a: 

XII _ recuaar-aa a pnatar, •- juato .ot:iYO, 

•••ht6na1a l~d.1aa., quancla ~ - virtudlt de i•po .. ibi

lid.ade ela Dei'M.ctria P6blioa.; 

XI:I:I • fazer publicar na ~... cs.an-...ária • 
habitual.-.te, al~ !oren... ou .:.latl.vaa a aauaaa 

pendeotaa; 
xrv - detw:piU' o t.ol:' ela d.1apoa;l.t:1vo c111 le.to ele 

citaçlo d.outrinúi.a ou de julpdo, b.- o.-o ele ~toa, 

~toa • al~ ela ~ •oont:d.ria, p&ra OOft!'und.ir o 

.av.raú';l.o ou Uud.ir o juiz. ela oa.~; 

XV - faaez", - nc.e do coaat1.tuinta, •- autori.a&ÇI&o 

aacrita ~ta. ~taQI.o a teroe.~.co de tata clet'inido oc.o 

cr~; 

XVI - deixar de ~ir, no prazo -tabel«d.d.o, 

detanU.naçlo ~ do 6Z'91o ou autoricl.&de da o~. -

-~• ela QCIIIII)&UaC1a cla8ta, d.epoia de ~l~te. 

not:t.ticado; 

X'(II - pnatar CICII\curao a cliente• ou a taraa.t.roa 

para ~iUQio de ato oont:d.rio ~ lei ou cl.eatinado a 

fft~-la; 

XV'II:t - aolieif&io oU ~ de oonat1t.u:t.nta qual

quer illlpoztl.ncia pan aplicaçto il1Cl.ta ou d.eaon-ta; 

XIX • receber valorea, ela parta cont.rir1a ou de 

ta~ro, n~l•d.onacl.oa cca o objeto elo mandato, •- axprea•a 
auto:t-iz:açlo elo oon•t:t.tw.nte; 
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XX - loouplatar-aa, por qualC~Ut~r !o~. à c:uata do 

cliente ou da ~rte llâvaraa, por 1:1. ou 1nterpaata s-aaoa; 

XXI r.auaar-aa, i1'1JU&tl..ticadaMn:t. ,- a pnatar 

contaa ao cliente a quanti- rea.bidlia clela ou de te~Z'OI 

pol: cortta 131&1 

XXl:I - ~bar, abuai~te. ou ..-t.nviar au~ r.o~

bi.cSo. oaa viata ou - oota.t:Lança; 

XXIII - de1xar ele paoar .. c:ontnbu1~, 111Ultaa a 

P~o::o- de aarv1.çoa dev:J.doa à OAa, dtlpo.u de revularu.nta nott
!icado a tazé-lo; 

XXIV - lncidl.r - arroa 'rai tarado& que evl.denci

l.n•pcl.a pro:f1&&1c:mal; 

XXV - ~~~antu conduta 1~ti.,.l ec:a a acivocad.a; 

,XXVI - razar t'alaa prova de ql.l&lqua:r: ®. reqw.a1 toa 

para :~.nacn.çAo na QUI; 

XXVII toJ:nar-aa IIICIL"a~ta 1n1dan.o para o 

exerci cio da aâvoc:ac.l.a: 

XXVIII - prat.l.car e:rl.IM .s.n.t.--nta; 

XXIX - Pt'&Uc;:ar, o aataql.àr:&.o, ato .xcedente a. aua 

habilitação. 

por laj,; 

Parigrato único - Inclu1-aa na conduta :i.nc::cepa.d.val: 

a) pritica re:a.tarada de ]090 de a:~~ar, n6o autorizado 

b) 1ncontin6ncu, püblioa a aaeanclalo-; 

c) .abrl.&G\M:& oa told.or.anl.& h&b.L t.U&l.& • 

Art. l5 - AA aanç6ea dii1C1phnan.a cona:i.a~ •: 

I - ceniiUta": 

II - &Uipwta&o; 

IU - .xcl~Ao; 

IV - ..Uta. 

PartQra.ta único - M aanQ&u .av.a c:onatar doi! 

aaac~toa do i.ftacri.to, apóa o tdnuto - Julgado ela 

~IAo, n&o pocUinda 11~ ob:)eto ele publim.d.act. & de OWWIU'&o 

Are. 315 • A raaa!U'& 41 apl.t.civel noa c:aaoa d.e1 

I - :L~r&QIM• dat1ru.daa noa :Lncuoa I a XY'l • DIX 

do an. u; 
tl • v1olaç6o a preotito do C6c:U.o;o cfe tt.:Lca • 

Oi.aal.plina I 

III - violaçlo a p~to dalta lei, quanda para a 
:L~raçio n&o •• tenha aatabel.cl.do lançlo .. u qnv.. 

hriozato llnioo • A c::enaun. pode aer CICIMI'el:'ticl& -

actva1"t6nc:La, - ot1CI1o reaarv.do, •- reQ'l.ltz'O noa aaac'=-'
toa do iftacri.to, quanda ~te Cl.E'CNnlt.lnal.a a~uanUI. 

Al:t. 37 • A auapendo • apU.civel noa oaaoa cle1 

I - iftf'r&Qe4a deti.ft:l.daa noa 1ne1.1o1 XVtl a XXV da 

art. 34: 

XI • :te:l.na:Ldlnc:La - 1nt'raçto cl1aa1.pli~. 

S 1• - A auapendo aoarnou ao 1ntra~ a :Lnt:ardiç&o 

do exerc:Lcio ptot'1aaional, - todo o t:err1.e6r:Lo nac:Lonal, pelo 

praxo da trinta dJ.aa a do:&e ••••, de aoordo oca oa cri. ~l.oa 

da 1ndivicNaliz&QAo p~atoa 11<1ate cap!.tulo. 

s 2• • Naa h:Lpbteaea doa 1nauoa XXI • JCXIII do art. 

34, a auapanalo pardtln. a~ que aatlataya l.nt.e<;'rat..l.te a 

dlvi.da, incluaiw cca oorreçr:io W~CJ~Mtár:La. 

S: 3• - Na tu.pótue do .:.nciao XXIV do art. 34, a 

auçenaAo perdura at41 que praate novaa provai de h&Jnl:Ltaç:&o. 

Art:. 31 - A exc:lualo • aplic*.wl noa caaoa da: 

I - aplicaç:l.o, por ~ vazea, da auapenalo;. 

II - :l.ntraça.a det'irudal noa l.OCl.IOI XXVI & XXVIII 

do art. 34. 

Parigirato Wuco - Para a apll.caçlo da aanç&o cl1ac::L· 

pl.:.n.ar da .xcluaAo • nacaaailr:J.a a man:a.:taataç:I.Q t'avoriv.l da 

dol.a t.arço8 doa .-broa do Conaalho S.Cc:a.onal c::empat.ent•. 

Ut:. 39 - A llllllta, var:J.áV.l. entre~ o l'!inl.IIO ~-

pond.ant.e ao valor de ~S& anu:a.clada a o m:á.lu1110 ele aau ~pl.o, 6 

apl:a.cil.vel CUIIII.Ilatl.~te coa a canaura ou auapana&o, -

havendo Cl.rcunat:J.ne.~.aa aqravantea. 
Art:. 40 - Na apl:I.CIIçio eLa. aan~• diac:J.pl:Lnarea ido 

oona1cleradaa, para tina de at.anuaçio, - ~l.nta• 

c:l.:rc::wuJtailCl.aa, ~r~.t.ra out.na: 

prat:Laa:J.on.al: 

XI - auainCJ.a da punl.çio cU.ac.:a.pl:a.nar anter:J.Or; 

III • axaJ:"cic:a.o aaalcluo • prot:J.cl.antll da mandato ou 

earqo - qualquer 6.r~Zio da OAD: 

IV • pr.ataçlo de r•lavantaa aarv:1ço1 à &dvoe&C.I.a ou 

à cauaa pUblica. 

Pará~rat"o Un:a.oo ~ 01 ant.acec1entaa prot":Laa:a.ona:J.a do 

:a.nacr:J.to, - ae.nuaat.es, o 'IJZ'&U de culP6 par ala nov.lacla, ai 

c1rcunatl.nc1aa • •• conaaquec:a.aa da :Lnt:raçlo alo can&l.deradoa 

para o f:a.«l ela dec:l.cl1r: 

I - sabre a convecuüc:L.a ela apl:a.caç:i.a CUIIUlatl.va da 

n~Ul ta • de out.r. sançlo cl.l.sc1pl:a.nar; 

II aobr. o t..-po ela auapanalo • o valor ela mul.ta 

apll.cáV<&l.a. 

Art. 41 - t JM!-.t tido .ao qua tenha aotr:J.do qualquar 

canç:io cliaCJ.pl:a.nar NtqUIHr, ua ano apó.t seu. cwapE'UIIII\to, a 

r.abü.t.taçlo, - tace de provai atatl.val d. boli- CCIIIIPort&liiiMI.to. 

Parát;r-.to 1lru.co - quando a aanç&o cli&Cl.pl:Lnar rtulul• 

tar da pritl.aa de cr1me, o pad.i.clo da reabU:J.taç:i.a clapeftcla 

earai:MII. da co~eponcleftte reab1l.Ltaçf.o dJ:'UU.I\S.J., 

Art. 42 - Fica .u.padido de eQI.l'Cir o mandato o 

ptot':Laaianal a qu- tore. apl:Lcadaa aa aan~a cl11Cl.Pl:tn&rea 

de auapena&o ou uclua&o. 
Art. 43 ~ A pretena&o à puni!:lilid.act. eLa. 1ntraç6ea 

cl1sCl.pl:Lnana prea~ • cn.noo anoa, contadoa da data ela 

oonatataçlo ot:Lcial do tato. 

5 1• - Aplica-.. a preaar.:l.• a todo p~aao d1aG:I.• 

pl1n.ar pan .. U.aado por ~· CS. trU anoa. ~te da daapacho 

ou Jul;..-..to, ciiYeQdo su azqw.vado ele ofle:Lo, ou a requec1· 

.aAto ela parte :a.ntereaaada, •• preJuiaG da ~ apucadaa -

raapol\aab:Llidadea pela pa.l"al:Laaçio. 

S 2• - A preaoriQio :I.D~-M: 

I - pala 1utaun.Qio ele ~aao dilleiplinar oq pela 

not.it:Lc::a.;l.o v611da t'eit.a ~c-te ao representado; 

II •-pela dea:i.a&o ~~;,a ~ival da qll&l• 

qw~r 6rvlo jul.pd.oz' da e».a. 

Art.. 44 :- A ~ doa ~~ do JJna:Ll • QUI, 

IU'V190 púl:llioo, dotada ele J~enonal:Ldada :)urid1CII • toma 

t~tiva, C. por tiftalidade: 

- det~ a con&t.itu1çi.o, a a~ JUrid.1ca do 

Eatado ~cril.tioo de cl:L.r&~.:l.to, os d.1nutoa humanoa, a JUSt:J,p 
aoc1al, a puqnar pala boa apl.ica(:l.o ·da a l&..:La, pala ripl.da 



Junho de 1994 DIÁRIO DO COi ·aRESSO NAClONAL (Seção II) . Sexta-feira I O 2921 

adau.nl.atnu;:io da :)uac.ça • ~o .ap~~r:fe.1~to da c:u1 tura • 
daa .i.n.titu.tç6ea jurtdica.; 

It - ~r, cai;- excJ.uaiVl.d&ci., a repn.a.nt.o::tC.. a 

cL.t•••· & aaleçio • a diad.pll.n& doa advoqadoa - toda a 

RllpUblica F..an.t.tva c1c) Braul. 

S 1• - A c».JJ n.lo -n~ oca 6rq4oa <ia Ad!Din:utraçi.~ 

Pública qualquar vincul.o tunc.z.onal ou b.tarárquico. 

S 2• - o Wla d-. a1gla "CIAD" • pr:~ovatl.vo da o~ doa 

.ldvoqadoa do 1Sraa1l. 

Are-. 4.5 - 81io 6rqioa da OAB: 

I - o cona~ho F~l; 

II -.- -oa Conaalhoa a.cc::1ona1a: 

III --&a •uba~a; 

IV' - aa caixa. ~ ..Ua1atilnc.z.a doa ~·· 

5 1• - o conaalho F..:taral, clotado de ~raonal.1c1ade 

JUri<iica própr:s.a, caa aedtl na c:apl.tal da a.tpUbll.ca, • o ó.rçt.a 

supr.1110 da OM. 

S 2• - Oa Cõna•lll.oa S.c:c:z.o~l.a;- doe.dcia ct. ptu:-aona

lid.ada Ju.t"ictiea própr1a, tia Jur:t.adJ.çlo aobra oa r.ap.ctl.voa 

tar:t:."tórioa doa Eatadoa-...broa, elo Ol.atrl.to F~ral a .:to. 

T•.~;r:~. tór:~.Qa. 

S J• - Aã luba~a al.o Partas iautõriOmu do COnaalho 

Sec:c.ional, na touta c:&e.ta Lai a de ·~ ato conatl.tUtl.VO. 

S .c• - ~ C.l.xaa de Aaal.atim::J.a doa ~·· dQta

~ de peJ:"IJCinal.J.clade JUrid.1ca própr:La, d.o e:nadaa ~los 

Corui•lh<la Se=ona:La, quando eataa c:ont&J:em. c:oca m&J.a ~ IIU.l • 

quinhentoa J.n&CJ:itoa. 

S 5• • A Ol.a, por _c:onatl.tUl.1' a•rn.Ç:O púb.l.:~.co, Q'O:ta 

da illluni~ tributár1.a total. - rela.;::io a ••1.:1• bana, t'.ndaa • 

aerviçoa. 

S 6• - oa atoa c:oncluaivoa doa órqloa da ou, aalvo 

quando na~ ou de adiUn.iat.raçi.o l.nttJ:.:na, ~ a.r 

pW)l..S.cacloa na ~- o~l.al.al. ou U'i.xadcla no t6r~,~~~~., na inte

gra ou. - nau.o. 

Art-. ,. - eo.peta à OAa ti.xar • eobrar, de aeu. 

inac:i. toa. oonb:'1bu.i.ç6aa, preçJOS de aerviçoa • nmltaa. 

~a llniCJQ -- conauew. titulo execuuvo axtra

judiaial a CU'tid&o pa .. ada pela dintoria elo COnaelho CQIIIPS

tente, relativa a cndito prwt~ n•ate art.:Lgo. 

Art. 47 -- o ~to da c:ontr:Lbu1çio -.nual à OAII 

iaea.ta oa :l.naOZ"i.toa ao. -.u. qua.d..l'oa do pa~to obr1qat6r:t.o 

da cx:~nt:r1bu:t.çio aind:l.aal.. 

Art. Cl - O cal:'OO de eonae.lbeiro ou de -ora c:t. 

cU.:n~toria de 6~ da OAII 6 ele ex.':'C:I.al.o gratw.to • abri
qatórJ.o, c:ona1.darado -rYi.QO p(lbl.iao rel.evante, l.nclu.iw para 

rins de disponibilidade • apoaen.tadoria. 

8\lbll~ da OAII U. leg1.tiaidade para agl.r, judi01al. • .xtr.a

jud.:l.al.~te, ooatn. qualquer pe .. oa. qu. intrl.ngir aa di.-po

nQ61N ou oa ~i na desta l-.1.., 

a&riQn.ta Unioo - Aa autorl.dadea -ciorwdaa na 

G&pgt: deste artigo tial, ainda, lao".it:l.al.dade para :t.ntervir, 

inc:luaiv. o.- aaaiatetu, noa .1ftq~Mritoa • p1t0011a- - que 

aejaa l.ncl.:i.ciac&oa, aou.adoa ou o~endidoa oa inacritoa na o.\8. 

Art. SO - Para 011 ~ina ct.•ta lei, oa Prul.ct.ntea doa 

ecm-lboa da 0118 • daa ~ PQd.- nqui.:t.tar o6p:s.aa da 
peç~aa de autoa • ~toa a qualquer trl.bunal, -.a;'iatndo, 

oart6r1o • 6J:9Ao da A.-.t.niatraQAo P6bl.ica dirata, .1ndireota • 

tunda~onal. 

Art. 51 - o conselho Fed.eral o:::tQp6e-••: 
I - c&oa oonselhairoa ted.erua, integrantes das dale

qaÇI5ea, cte cada wudade ted.eratl.v:a; 

" -.b:oa honarir:s.oa Vl. t&llc.ioa • 

S 1• cada dalegaçlo 6 formada por trila c:oa.elh•i

ro. t'ed.erua. 

S :z• - oa -~•:i.cLentea tilll d.1ra:~.to apenaa a vo• 

nas aea~a. 

Art. .52 - Oa pre•:i.cLenttJa doa Cona•lboa S.Ceiona.ia, 

aea•lle• do conselho Federal, tia lugar ~aervado Junto à 

del.egaçlo re~va • direoito ace.nte a vo:c. 

Art. 53 - o Conaalho ~.cieral t• aua aatl:'Utura e 

t:unc::L.onamento ~!in.1doa na Requlamento Geral d.a OAB. 

S t• - O Preaidente, naa--d.ellberllç6e• do Conaalbo, 

t- a-pena• o voto de qualidade. 

S 2• - O voto 4 tomac:to por del*Jaç:.lo, • ni.o pode aar 

e:x.r=c:to naa ma.~rl.a& de .:Lnte~•••• d.& ~~de que rep~eaente, 

Art. !54_ - COI!Ipat• ao conaalho Feder11l: 

I - d.a~ ~l.n'lanto eteuvo às tinalJ.dadea da OAS; 

II - rapreaenta.r, - ]Ui:l!:o ou fora clale, oa :Lr:lt•reoa

••• c:ol•tl.vo& ou :~.ndiVl.clual.a d:.• aclvoqadoa; 
III - velar ~la cl.l.~dade. lnclepend.inc:J.a, prert'l:lga

tiv:aa • vaJ.orl.zaçi.o da aclvocac:l.a: 

IV - repr8aent.ar, c:oaa .xcJ.ual.vl.dade, oa ·~• 
bta&l.lairo• noa ótgi.oa e ev.ntoa lnte.n~ael.ona1a d.a advocac:J.a; 

v - edit.r • alterar o Regul-nto Geral, o C6d.1go 

de ttica • Ol.ac:J.plina, e o• Prov:L~~~en.toa que JUlgar 

nec:eaeár1.oa: 

VI - adotar ...:lidas pan, ·a:aaegurar o C'e9U!ar funel.o

n~to c:toa COnselho• hlcc:s.onaia; 

VII - l.ntervir noa COn•alboa 9-=.!.onal.a, oncte a 

qu&Ddo eonatatar 'il'riiV. Vl.olaçl,o óaata la1 ou c&o ~1--.to 

Geral: 

VIII_ - cassar ou mod.i.tJ.ear, de o~lc:.1o ou l!lediante 

repraectaçio, ~quar ato, de 6cvlo ou autonciade da OAII, 

con~io a aata lei, ao ~liiMI'Ito Geral, ao C6cli90 óa Ét1c:a 

• Diacipliaa, • aoa P~toa, ouV1da a autor:s.dade ou o 

Qrr;io - cauaa; 

IX - ju~qa.r, - g'rau cte reour•o, aa queatllea cleel.dl.

daa paloa cons~boal s.c:=.~a. no. ca•oa prev.~.a~ naate 

__ Eatatuto • no ~....,to Gel:al; 

X - diapor aobn a ideaUticaç:io doa 1.nacritoa na 

OQ • aobrai o• napeat.:Lvoa at.bo.loa pll:'l.vab.'IIOa; 

XI - çr.a.1&J:' o relatório anual e dal:t.berar sobre o 

_ bal.-.nço • •• aontaa da aua cl.1ntoria; 

XII --~legar ou .andar aup:ir relatbr:t.o anuãl, o 

bal.nço • aa COAtaa elos COnaelboa -.ocnona:t.a: 

prev.~.ataa, para o P~to doa car;oa. noa tr1bunaia jUd:t.

c:J.ár~oa de illbi to nacional ou :l.ntanataclllal, a. advogado& qu. 
-teJ- - pleno exarclc.t.o da prat'iaaao, vedada a inclualo da 

~ ~ ...t:tN do próprio Conaelbo ou de outro 6rvAa da caa; 

XIV -· ajUi&az aQI.o d.1Mta da l.nc:onatt tueionaliclacla 

ct. no:c.a l8'il'*1a e ato& no-.t.i'\10&, aQio ~v:l.l públl.ca, ~

do de ·~ coletivo, ~ da .:~.njunQAo • ~• aÇJ6ea 

c:uja leo.1 t:~.aa.Qio lhe aeja outo..-qacbl por lei: 
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:.rN - oolabonzo oca o ~e.i~to cto. aun011 

jUZ"1di.~ •• opi.na.r, pr.vi....:r.t., no. ~do· ~J:M.atadoa aotl 

6rgaaa cc.petMtaa para Cr1&Qio, r.conh~to ou ~d.a

-to cW. .. a CIU'aoa; 

XVI - autorizar, pela -.ioria abaolut:. daa dele

q&Q61a, a onenc:ao w aU..naÇJio da ..ua bana i.JKJft1a: 

XVII - paztJ.cipa:r 13 concursos ptlbl..i.coa, n011 aa.oa 

pr.v1atoa na Conat:J.cw.Qio a na lai, • tac:ta. aa auaa ta .. a, 

quando t1Wir.! abnnq6ncia nac1ona1 ou in~n.tacl.ual; 

XVIII - reaetl.~ oa caso. 01a1aaoa naate Eatatuto. 

Pari~o tm.&oo - A interv.nçlo n..Car1da no inc:1ao 

VII dut. &Z't.l.go depMide de privia ap~çio por doia terços 

d .. c:lelegaÇ!&M, ;a~t1do o Uiplo d.i.n1.to U. dataaa da Conaa

lbo a.c=.onal :I:'MPICt:I.VO, n~·•• C:U.tetor1a prov1a~u:ia 

para o ~ao qw1 •• t'i-r. 

Azot. 55 - A dintoria do Conaalho F~ral é ~e. 

ele wa Pna1dclte, c111 u. Vice-Praudanttt, ele ua s.c:M~io

CHal.~ cMi ._ a.cr.~io-GHal Ad.jwu:o a de u. 'raaour.i:eo. 

S 1• - o P.e..1dvlte exerc:. a repraaant:açio na(:j,onal 

a int:arnac:l.onal da OAS, ~c.r.do-lha c:onvoc::ar o conaalho 

F~ral. preal.dJ.•lo, rapz:.-.nti.-lo auv:a a paaa1vamenta, -

jui.zo ou .Cora dela, prociiOW:r-lha a aclau.n:t.aeraçio patrlJIIOnl.al a 

dar ~ •• auaa dfK:I1a6ea. 

S 2• - o ~...,.,to Geral deEine •• aer:z.bu:z.ça.a ctoa 

-..broa da Oi..retor:z.a • a ora.. de aubat:z. t.u:z.ç..io • eaao de 

va~c:s.a, li..cança, !alta ou ~to. 

S 3• - Naa de1.1baraQ6e. do Conselho FKleral_,. oa 

~· da d:i.:.:etori.a votaa oc:.o ~· de auaa d.el~açõaa, 
~ ao Prea:z.den.ta, apenaa, o voto de qtU.li.~ a o cl.l.ra:z.to 

de ~ a ct.cl.ak, .ta ••ta nAo for unim.-. 

CAP.f't'Ot.O III 

DO CONHLHO SI:CCiao.L 

~- sa - o Conselho s.cc1.onal CCIIIIpl}e-•• de c:onae

lhei.roa - ne..z.o PtopOrc.:z.onal ao de aaua :z.nac:n toa, .tequrtclo 

crtl:6rioa -tabeled.ctoa no ~--to Geral. 

5 1'" - Uo IMIIbroa l'lonorir:z.~ V1. tallc:l.oa o a a~MJa 

u-pr.ai.dea~, SOII!eftt. o.-. d:i.:.:e:z.to a voz - auaa ••••~· 

5 2• -- o P~ta da tnat:z.tuto eloa Ad\roQ"~ loeal 

• .-bJ:O honorin.o, -=-a.tal o.. d:i.~l.to a voz. naa :1aaaõea cto 
conMlbo. 

5 3'" - Qu.a.ado p~anta.a àa aaall6ea elo Ccinaalbo 

seaaional, o P:rea1.4ant. da CCini!!•lho Federal, oa conaalhal.roa 

~· in~tala da ~tiva del._.,çio, o Prea.1ctente da 

C&Uea de Aaaiatlncia doa AâYoqadoa • oa Prauctent.aa das 

~- ca. d.1~to • VOI:. 

Art. 57 - O CCinaalho lecd.onal ~· • obaarva, no 

~va t;arr1t6rio, •• c:aape~cn... "'*'a.;:a.a a tunç6aa 
atri..b1.11daa ao con..tbo Federal, no que couber a no a.bl.to de 

aua CD~~pet.6n=a -tarial a tarri to:r:z.al, • a a no~ pra.1a 
-t&J3elecJ.daa n-ea la:z., no ~-to Ge:l:'&l, no C6di..go de 

ltt:z.ca • 01&c1;:'lina, • noa ~toa. 

A.rt. l!il CC!alpeta pnvat.:z..~t.a ao COnaalbo 

- «U.tar aau rag~to :l.ntal:no • reaolu9f)aa1 

II - OE'~ u aut......,_a • a ca1- ela Aaa:z.aUonai.a doa 

UI - Julgar, - grau ela ~ao. u quute.a diiGi

dicta. por aeu P:ruicM;at., por aua direto:r:z.a, """'tlo '1'Z'1bunal de 

Í:tica a Diac1pl1na, palu cli:r8t:o%'1aa daa auba~a a da C&1xa 

de Aaaia~ doa advogadaa.; 

N - fi.aCII.lizar a apli~ da race.s.t:a, ap:r.aiar o 

r.lat.6rio anual • dali..be&'ar aobn. o balanoo • u CXInt:aa de aua 
cl.l.r.tor:z.a, Qa d.l.:retoriaa dila Suba.ç6ea da C&ilca de 

Aaa1at1ne1a doa ACvo;adoa; 

v - fixar a ~a de honori.rioa, vãlida para todo o 

t.arrit6r:z.o aatadual: 

VI - rsaliz.ar o Exu. da QrcWa; 

VII • daeidir oa padidoa da :z.nacr:.çio noa quadroa da 

:ad.vogadoa e aat.aq:.i.riOSI; 

VIII - manter c:adaatro da aaua :.nacr:.toa; 

IX - fixar, alterar a rec:.bar cont.n.bui.~ abri.~ 

qat6r:z.aa, pr.çoa c:t. aarv:z.çoa a multaa; 

X - particnpar da alllbonçlo doa conc:ur•o• pllbliooa, 

- tod&a u auaa !aaaa, nos caaoa prav1•toa na con.u 't.Uiçio • 

naa lal.a, no blbi.to elo ••u t.arr:.t.ór1o; 

XI ~ detal:!Qinar, c:c. axclua:z.vidad.a, crit:U:z.oa para o 

t.raJ• doa actvo;adoa, no exarc:iCl.o pro!.:t.aa:z.onal: 

XII - aprovar • moci.U'icar aau or~to anual; 

XIII .;. dat'inir a c:cmpoa1çio • o !unc:.onamanto do 

'I'r:z.bu.nal da it.:z.ca • Diacipl:z.na, a ••coll'lar ••u• m&lllbroa1 

XIV ~ al.,ar aa liat.&a, con•t:.tuc:l.on&I..m.rlte ~-~ 

t.&a, para pc.anch~t.o doa C&Z'9c:l& ri.QS l:rlbunaia JWiai.árl.ba, 

no ilatli..to da a\1.& cc.patlin.=a • na to~ do ~~to do 

conaalho Fadaral, ~da a 1nc:luaào da "**'roa do própr:z.o 

conaall'lo a ela qualquer õt>Q:io da 01.8; 

XV' :z.nt.a:rvl.r naa Subaeçõaa • na C&:z.xa de 

Aaal.atànCla doa .ACvoqadoa: 

xvr • claa~ar outras •t.rl.bu:Z.çóaa pravtat.a.a no 
~l-to Geral. 

Art. 59 

COIIIPCJ•içio 1dintl.ea a al:r:z.bw.Qllaa aqu1valant..M •• elo Conselho 

F«<aral, na tons& do J:'SQ':~m&nto :z.nt.arno daquaJ.a. 

Art. 60 - A sutla~ pod8 aar cr:z.ada pala conaalho 

saaeional, QUa fixa •ua á.r.a tarr:.tonal a •aua l.l.al.tu da 

OOIIIp&tinC1& • autona.:a.a. 

5 1• - A ~ tan.1t.onal da Suba~o poda abrarl~ 

Ull ou -.ia sauni,.c:1pia., ou part• de lllllln:Z.c.1pl.o, 1ncluai,.. da 

c::&pl.tal do Eat&do, cantando c:c.. ua IQ.niDo da qw.nze &dVoQ:adoa, 

nala p.cot'iaa.i.~tal dGMl.Cl.li.OOa. 
5 2• - A Subaeçlo • adlll.nia~ por ~ d:i.:r8t.oria, 

oa. atri!XIiçoSea • CCIIIIIpOS:.çio aqu1val.nta1a &a da cü.r.toria do 

COnaelbo hooional. 

5 3• - HaVWido -..1& da ~ advo;adoll. • S'.m.aç:Ao 

pode aer iat.eqra.cta, ~. por .-. Conaelho - n<-.ro de 

~ fixado pelo c:on..J.ho 8aclc1vnal. 

5 4 •• o. quant.it.at1'1108 :t"et'ertdo• ROal ~a. 

pr1Mün~~ • t.aJ:I:Ieiro daata artigo ~ aar a.pliadoe:, na tos.. 
do J:'SQ':....nto intarno do Coftaalho leocl:i.Oft&l. 

5 s• - eaa. ao Cenaelbo aaaa:z.onal lixar, - IMU 

o~to. dot.aQI5aa .upec1:ticaa deaunadaa à ..nut.Mlçll.o da& 

suba.-. 

s fi• - o Conaelho -.o.nonal, ...stanta o voto de dcli.a 

ta~ da aaua ~. poda 1ntarvir ~ ·~· ODda 

o::~nat.atar grav. v.i.ol~ desta lai ou do r.g.t...Mto intu:ao 

~ .. 
.a.rt. 61 - Ceaipate à •ubaeç&o, no a.bito da ._ 

t.arr1 t.õr:z.o : 
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% - dar au.pn.-to •!'.UVO •• !'.inal:l.dade.- da c»al 

II • v.lar pela ci11Jft1c:Wde, · :L~oi.a • Wtl.O:ri

Açio da aâvooac:ia, • razezo val•z- aa p~Uwa do _, 
"' oot~ati tu1cto.: 

rv - ~HIIplnha:r aa atr.lbu1ç6u pr.vuua 'no ~la

-to Geral ou por dltlega~o ~ c:c-pet6n~a do conaelho 

S.CCl.CitUal. 
Pari;rat'o llniao - Ao coru~alho da luba~. qUando 

houv.~, dCII'IIpete exe:tcer •• !unç:6ea a atrJ.bul.ç6e,& do ConHlho 

~onal, na tona elo r.qu.nto :Lne.mo daae., a al.nda: 

1 - .Utar HU l:'eg'~to 1nt.mo, a aar nt'~ 

pelo COnHlbo a.om.onal; 

II ecl.1 tal' r.aoluQ6ea, no blbJ. to de aua 

~tiac::ia; 

UI - i~:~ataunr • :tnab:u1r proC:.aao. d.1·~pl.inarea, 
pan. jUl~to ~lo '1'ribunal da ttie~~ a Dhc1pl.:.na; 

rv - ~ Ptdido da l.nac:1Çio no. qu&droa da 

~ a aat:.g:i.ir1o, in&tzouindo a ~Undo ~r p:I:'Wio, 

pan: O.C.uAo do Coaaelho -.c:cnon~~l. 

CAPfrutO V 

DA CAIX"- DJ: AUIStfNC:IA DOS ADVOG.\COS 

Are. 62 - A. C&J.xa de M&1&~naa doa Aclvoqacicla, coaa 

penona .. U.c;!ade Jllrid.1~ própzol.&, da&l:l.na-•a & p~a&taJ: 

aaa:s.atinC.S.& aoa l.n&c:tl.~ no conaelho S~l.onal a qua .sa 

vincula. 

S 1• - A Ca.1xa i cr:~.ada a ad.q\ara peJ:"aonal..u:t.aa. 

juridica e<a a aprov.çio a r,.q1a1:ro da aau aatatuto pelo 

~apecu.vo COn.aelho i!l'eccJ.onal da OAD, na !o:rn~a do Raqul~nto 

Ge~l. 

S 2• - A. C.ixa pod.-, - btm•t'1CJ.o doa aclvo9ad.oa, 

p.:a.ov.r a att(J\Iri~ aocl.al ccapl.-.ntar. 

S 3• - c:o.p.e. ao eônir.J.bo seccz.onal ~l.xar contrl.

buiçlo obrl.Q&tórta &lv1da por s•ua l.nsc:rl.toa, ~atin.ad.a i. 

=-nutenorto da cU.apoata no parigJ:>a~O &4t.ZOl.OZ', inc:.z.a.tlt• sob-r. 

atos cieclorrantAM do et'et:t.va ex.rd.CJ.o da actvocaCJ.a. 

S 4• • A d1retor1a da caixa <IÍ C(Dpasta ct. e1nco 

-..tlzoos, a. at:rl.l::IW.ç:6M datini.daa no seu J:eg"l.-nto .1.nterno. 

S s• - ~ i. C&i;q, a metade da rec.ita das ant.u.da

cles rec::.b.l.dõu: pelo Conselho s.co.onal, c:onsl.clen.da o valoJ:" 

resultante após .. ~~· r.gul.-ntares obriQatórl.as. 

5 •• - l:a caso d4l -tinç&o ou deaatl.vaç:;lo da Ca.s.:xa, 

•- patriaXU.o •• inoozpora ao elo COnael.ho S..:cional 

N~tl,'VO. 

!P ?• - O Conaalbo ~onal, r.diante voto ct. do1a 

terças dai •.ua IMSibz'oe, pode 1nt.ez'V1r na C&l.xa ele Aaal.at:inc:l.& 

doa ~. no c::aao c:t. dea~to ele auaa tinlllidades, 

cte.1;nando cU.:r:&~taria pzovia6ria, ~U~qU.anto durar a 1ntervanç:ieo. 

A.rt.. 13 - A elei~ doa ...tiros ele todoll CISI 6rv6o• 
da ~ sari. ~1zada na ·~ quinuna do ... de ~. 
do 6lti.o ano do -.nc~~t,to, aediante c6dula '6:n1ca • wtaçllo 

dueta dele ~ zoegul~t.e inacri.toa. 
S 1• - A. el.a:t.Qio, na to- a aeguDdc:l eoa cri.t6riaa • 

p~toa utabeltlai.daa no a.,ula-to Qual, 6 de ~ 

~to obd.<;JacQrio pa.n~ todos: CISI ~· 1nac::n.COII -

"""· 5 2• - o OUidiclata ct.n. ~ aitua9AO ngaluo 

jUDta i. ~. nAo ocupar auvo -.nva.1 ad nutta, ft&o t.zo 

aido condenado pot int'nolo dbci.pl.inar, aalvo n.b:t.li~, • 

auroar et'ati,_.te a ~iaalo hj, .aia de c:t.neo eaa. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 
palavra pai-a fazer Uma declaração. . 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) -Tem V. Ex• a 
palavra_ 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para uma 
declaração. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero decla
rar que me abstive de votar o projeto. 

Tratando-se de uma lei complexa do mais alto valor, o regi
me de urgência ilão me permitiu examiná-la. e. como se trata do 
próprio estatuto da minha profissão de Advogado, não quero apio
vá-Io sem o devido conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) - A declaração 
de V. Ex• constará dos Anais. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, também 
gostaria de fazer uma declaração. , _ _ ', 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Tem V. Ex• a 
palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pará uma decla
ração. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. abstenho-me na 
medida em que coosidero muito importante que o projeto cJevesse 
ter a supressão dos incisos que já menciOnei. - ·- · 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) - A declaração 
de V. Ex• constará dos Anais para oS fms devidos. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) -Tem V. Ex' a 
palavra. 

O SR. RONAN TITO (PMOB :.. MG. Pata uma declara
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, faço uma decl~io 
de voto igual à que fez o Senador Josaphat Marinho. ' 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) - A declaração 
de V. Ex• também será registrada nos Anais da Casa. 

Em votação o requerimento de destaque para rejeiçio do in
ciso I do art. 1 o do Projeto. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMOB- CE)
Sr. Presidente, o PMDB vota 11n.ão". 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Os SIS. Sena
dores que rejeitam o requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitado. 
Em votação o requerimento de destaque para rejeição do § 

1 o do art. 1 o do projeto. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMOB -CE) -

O PMDB vota contra. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Os Srs. ~Sena

dores que rejeitam o requerimento queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) ~ 

Rejeitado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP.)- O meu voto 6 

favorável, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Fica cOIISig

nada a declaração de V. Ex' 
Em votação, em globo, as Emendas de Redação de n~ 1 a 9. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMOB -CE)

O PMDB, Sr. Presidente, vota favoravelmente. 
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Em votação, em globo, as Emendas de Redação de n"' 1 a 9. 
O SR- CID SABÓIA DE CARV ALI;! O (PMDB - CE) -

O P.MDB, Si. Presidente, vota favoravelmente. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Os Srs. Sena-

dores que as aprovarem queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovadas as EmCndas de Redação. 
A matéria v afã COmissão Pire_tora, para a redação fmal. 
São as seguintes as emendas aprovadas: 

EMENDA N'1 DO RELATOR- DE REDAÇÃO; 

No§ 1° do art. 7°, alterem-se as suas alíneas a a c, para nú
meros "111 a "3". 

EMENDAN'2DORELATOR-DEREDAÇÃO: 
No parâgrafo único do art. 40, alterem-se os seus incisos I e 

II, para alíneas a e b. 
EMENDA N' 3 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

No parâgrafo único do art. 61, alterem-$e os seus incisos I a 
IV, para alíneas a a d. .- -

EMENDAN'4DORELATOR-DEREDAÇÃO: 
Dê-se ao § 2° do art •. 62 a seguinte rcdação: 

11Art.62 ---.- .... ----. -~-- ~.- .... -.• -. ·-· .-: ~: -~~ 
............. ·- ........ ·-~-" ... -... ~-,._.._._. ~- .. ~ .:.-. ' 

§ 2° A Caixa pode, em beneficiO dos advogadOs, 
promover a seguridade compleinenf.a!." 

EMENDA N' 5 DO RELATOR- DE REDAÇÃO: 

Suprima-se o § 2° do art. 65, renuniiiando-se o atual § 1° 
como parágrafo único. ---- - - - -

EMENDAN'6DORELATOR-D~jmDAÇÃO: 
Dê-se ao inciso·IV elo~- 67 a seguinte,redação: 

''.A:rt..67 ........ '' .. ~~· ~-··· ··~ ·~·~ .. ·~·-· •.. 

IV- no dia 25 de janeiro, pidceder-se-á, em todos 
os Conselhos Seccionais, à eleiçãO dà Diretoria do Con
selho Federal, deyendo o .Presidente do Coriselho Sec
cional comunicar, em três dias, à Ditetoria do Conselho' 
Federal, o resultado do pleito;" 

EMENDA N' 7 DO RELATO.R- DEREDAÇÃO: 
Dê-Se ao art, 79, caput e seu § 1°, a segriinte redação: 
"Art. 79. Aos_ servidores da OAB, aplfca-se o regime traba-

lhista. , 

§ 1 o Aos servidores da OAB, sujeitos ao i"egime 
de Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é éilncedi
do o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo 
de noventa dias a partir da vigência desta lei, sendo asse
gurado aos optantes o pagamento de indenizaçãó: quan
do da aposentadoria, correspondente a cinco vezes o 
valor da Ultima remuneração." -

EMENDA N' 8 DO RELATOR- DE.REDAÇÃO: 

Dê-se ao art. 86 a s.~guinte redação, a~rescentaildo-se o art. 
87, com a redação abaixo: 

''.A:rt.. 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publica-ção. 

Art. 87. Revogam-se as disposições em contrá
rio, especialmente a Lei n• 4.215, de 27 de abril de 
1963, a Lei n• 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o De
creto-Lei n° 505, de 18 de março de 1969, a Lei n° 
5.681, de 20 de julho de 1971, a Lei n• 5.842, de 6 de 
dezembro de 1972, a Lei D0 5.960, de 10 de dezembro 
de 1973, a Lei n• 6.743, de 5 de dezembro de 1979, a 

Lei n° 6.884, de 9 de d_ez~mb_ro de 1980, a Lei n° 6.994, 
de 26 de maio de 1982, mantidos os efeitos_ da Lei n<> 
7.346, de 2i de julho de 1985." 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
a redação fmal, que será lida pelo~!. _1 ~- ~ecretário. 

É lida a seguip.te 

PARECER N' 162, DE 1994 
-·coa ComissãO Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 
88, de 1994 J.n' 2.938192, naquela Casa). 

A Comissão _-DifetÕra apresenta a redaçã~ fmal do Projeto 
de Lei de Câmara u• _&8, de. 1994 (n' 2.938/92, naquela Casa), que 
''dispõe sobre o Estatuto _da A_dV_QCaçiª_e a ordem dos Advogados 
do Brasil- OAB. 

Sala de Reuniões da Comissão, 9 dC jUnho de 1994.- Cha
gas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella - J únia Marise .:... 
Carlos Patrocínio . 

. 'úiSf>õe' sobre;' o Es~tuto çla. Advocacia e i O:i'dem 
dos Advogagosdo Brasil-OAB. 

O Congresso Nac_iona! ~~_c!e:~: .. _ -· __ . _ 

· 1ÍTULOI 
Da Advocacia 

CAPITuLO L 
'Dã Atividade de Advocacia 

Art. 1° São·atividades privativáS de advoc·acia: 
--:r- a postulação. a qualquer órgão do Poder JudiciáriO. e aos 

juízados especiáis; · ·- · - · · · ... -- - · ··-·- ·-· 
n-as atividades de ç~l~. assessoria e direção jl.Iri_dicas. 

, , § 1° Não se inclui na atividade privativa de advocacia a im~ 
petração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunaL 

'"" § 2° Os atos __ e ·contratos constitutivos de pessoas jUrídicas, 
sob. pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgã
os competentes, quando visados por advogados. 

· ,§ 3° É vedada a divulgação de advpcacia em_ conjunto com 
outra atividade. _ L 

-Art 2' o advogado é indispensável à a&lllnistração da justiça. 
§ 1° No seu ministério privado, o adVogado presta serviço 

público_e exerce função Social. 
§ 2° No processo judicial, o advogado contribui, na postula

ção de decisão fãvõrãvel ao seu cÔnstiluinte, ao c-Onvencimento do 
julgador, e seus atos- constituem múnus público. 

- -§ 3° No ~~ercício da profissão:-o advogado-~, ix!~iolá'{el pç>r 
seus-aiOS e mãiííteStações, nos liolltes desla Lei. . _ ~ 

Art 3° O exercício da atividade çle advocacia. no território_ 
brasileiro e a denominação de advogados sãO priVativoS dos inscri-
tos lla Urdem dos Advogados do Brasil~ OAB.- __ _ 

§ 1 o Exercem atividade .de advocacia, sujeitanclo-se ao regi
me desta Lei, além do regime próprio a que se subordinem, os in
tegrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da 
Fazenda NacioD.ai, da r.:iefe:i::tsoria Pública e das Procuradorias e 
Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Mulli
cípios e das respectivas entidades __ de administração indireta e fun
dacional. 

§ 2° O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode 
praticar os atos previstos no art 1°, na forma do Regulamento Ge
ral, em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste. 

Art 4° São nulos os atos privativos de advogado praticados 
por pessoas não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, 
penais e administrativas. 

Parágrafo único. São também nulos <Js atos praticados por 
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Art s• O advogado postula, em juíro ou fora dele, fazendo 
prova do mandato. 

§ J• O advogado, af'mnando urgência, pode atuar sem pro
curação, obrigando-se apresentá-la no prazo de quinze dias, pror
rogável por igual período. 

§ Z' A procuração para o foro em geral hablliiao advogado 
a praticar todos os atos judiciais, em qualquer j1úzo ou instância, 
salvo os que exigiam poderes especiais. 

§ 3° O advogado que renunciar ao mandato continuará. du~ 
rante os dez dias seguintes â, notificação da rendncia, a representar 
o mandante, salvo se for substiruido antes do término desse prazo. 

CAPÍI'ULOll 
Dos Direitos do Advogado 

Art 6° Não há hierarquia nem subordinação entre advoga
dos, magistrados e membros do Ministério Ptlblico, devendo todos 
tratar-se com consideração e respeito recíprocos. 

Parágrafo 11nico As antoridades, os servidores J?riblicos e os 
serventuários da justiça devem dispensar ao advo,gado, no exercí
cio da profissãO, tratàment.O -compatível com ~a dignidade da advo
cacia e condições adequadas a seu desempenho. 

Art 7" São direitos do advogado: 
I - exercer, com liberdade, a profiSsãO-em- todO o território 

nacional; 
n- ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do si

gilo profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de tra
balho, de seus arquivos e dados, de sua correspcodência e de suas 
comunicações, inclusive telefônicas ou af'ms, salvo caso de busca 
ou apreensãO determinada por magistrado e acompanhada de re
presentante da OAB; 

ill - comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservada
m~te, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, 
detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ain
da que considerados incomunicáveis; 

IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso 
em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para Ia
vratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais ca
sos, a comunicação expressa à seccional da OAB; 

V- não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em 
julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e como
didades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, 
em prisão domiciliar; 

VI- ingressar livremente: 
a) nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos can

celes que separam a parte reservada aos magistrados; 
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias, car

tórios, ofícios de justiça, serviço notariais e de registro, ~ no caso 
de delegacias e prisões, mesmo fora da hora do expediente e inde
pendentemente da presença de seus titulares; 

c) em qualquer edi.llcio oo recinto em que funciOne repartição 
judicial ou outto serviço público onde o advogado deva praticar ato 
ou colher prova ou informação útil ao exercíciO da aiividade profissio
nal, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se 
ache presente qualquer servidor ou empregado; 

d) em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou 
possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva compa
recer, desde que munido de poderes especiais; 

V.U- permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer 
locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença; 

Vlli- dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e 
gabinentes de trabalho, independentemente de horário previa
mente marcado ou outra condição, observando-se a ord,em de 
chegada; 

IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou 
processo, nas sessões de julgamento. após o voto do relator, em 
instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, 
salvo se prazo maior for concedido; 

-- X -usar da palavra, pela ordem em qualquer juizo ou tribu
nal, mediante intervenção sumãriã, para esclarecer equívoCO -ou 
dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afll'Dl3.Ções que 
influam no julgamento, bem comQ para replicar acusação ou cen
sura que lhe forem feitas; 

XI- reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer 
juizo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de 
lei, regulamento ou regimento; 

XII -' falar, sentado ou em pé, em juíro, tribunal ou órgão 
de deliberação coletiva da AdministraÇão Pública ou do Poder Le. 
gislativo; 

Xlli- examinar, em qualquer órgãos dos Poderes Judiciário 
e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de pro
cessos fmdos ou em andamento mesmo sem procuração quando 
não estejam sujeitos a sigilo assegurada a obtenção de cópias, po-
dendo tomar apontamentos; · 

XIV -_,examinar_ em qualquer repartição policial, mesmo 
sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, fmdos ou em 
andamento, ainda que conclusos à autoridade podendo copiar pe
ças e tomar apontamentos; 

XV- ter vista dos processos judiciais ou administrativos de 
qualquer natureza, em cartório Õu na repartição com:petente ou re
tirá·los pelos prazos legais; 

XVI - retirar autos de processos fmdos, mesmo sem procu
ração, pelo prazo de dez dias; 

XVII .:... ser publicamente desagra_vado, quando ofendido no 
exercício da profissão ou em razão dela; 

XVDI- usar os símbolos privativos -da prõfissão de advoga-
do; 

XIX- recusar-se a depor como testemunha em process-o no 
qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato- relacionado com 
pessoa de quem seja ou foi advogado. mesmo quando autorizado 
ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua 
sigilo profissional; 

XX- retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pre
gão para ato judicial, após trinta minutos do horário desiguado e 
ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presi
dir a ele mediante comunicação protocolizada em juizo. 

§ 1 o ~ao se apliCa o disposto nos incisOs XV e XVI: 
I) aos processos sob regime de segredo de justiça; 
2) quando existirem nos autos documentos originais de difi

cil restauração ou ocorrer circunst§ncia relevante que justifique a 
~ência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reco
nhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofi
cio, mediante representação ou a reqUerimento da parte 
interessada; 

3) até o encerramento do processo, ao advogado que houver 
deixado de devolver os respectivos autos no prazo 'legal, e só o fi
zer depois de intimado. 

§ Z' O advogã.do tem imunidade profissionaJ, não Consti
mindo injória, difamação ou desacato puníveis qualquer manifes
tação -de sua parte, no exerci cio dê sua atividade, em juízo ou fora 
ele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos 
excessos que cometer. 

§ 3° O advogado somente póderâ ser preso em flagrante, 
por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançá
vel, observado o disposto no inciso IV deste artigo. 

§ 4° O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar, 
em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e p~-e-
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sídios, salas especiais permanentes para os -advogados, com uso do 
controle assegurados à OAB. ___ _ __ ~ __ _ 

§SONo caso de ofensa a inscritO na OAB, no exercício -da 
profissão ou de cargo ou função de _órgão da OAB, o conselho 
competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem 
prejuízo da responsabilidade _criminal em que incorrer o infrator. 

CAPÍITULOill 
Da Inscrição 

Art. go Para inscrição como advogado é necessari0:-
1- capacidade civil; 
II- diploma ou certidão de graduaÇão em direito, obtido em 

instituiçãO _de ensino oficiá.lmenie-autOriZada e c~d~n~iada; 

leiro; 
m- título de eleitor e quitaÇão do serviço ~tar. ~~ )'rasi-

IV- aprovação em Exáme de Ordem; 
V- não exerc-er ati V idade ·mcompativel com·a advOcacia; 
VI....: idoneidade moral; 
VII- ptestar ~ompromissó perante ·o COnSClho. 
§ 1 o O' Exairie de Ordem é regulamentado em provimento 

do Conselho Federal da OAB. ' · · · 
§ '2''0 estrangeiro óú brasileiro, quando não graduado em 

direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação;· obtido 
em instituiÇão-e-strã.D.geiril.; devidãiiierite- ievãlidaOó~ al~m de aten-
der aos demais-requisitos- preVistOS Deste artigõ.:: - -

§ 3° A inidoneidade moral, suscitado por qualquer pessoa, 
deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo dois 
terços dos votos de todos os membros do conselho competente em 
procedimento que _observe os lermos do processo disciplinar. 

§ ~o Não .atende _ap ~isito de idoneidade moral aquele 
que tiver sido condenado por crime infamante .salvo reabilitação 
judicial. . _ _ 

Art. 9° Para inscrição comO estagiários é necessáriO- --
1 - pr_eencber os requisitos mencionados nos incisos I, m, 

V, VI e VI!doart. 8~ ·' , 
n- ter sido admitido em estágio profissionãl de advocacia. 
§ 1° O estágio proflSsional de advocacia, com duração de 

dois anos, realizado nos últimos anos do curso jwidico, pode ser 
mantido pelas respectivas instituições de ensino_superior, pelos 
Conselhos da OAB. ou por setores, órgãos jurídicos e escritórioS 
de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo 
deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. -

§ 2° A inscrição do estagiário é feita no Conselho Secciorial 
em cujo território se localize seu curso juridico. 

§ 3° Q_ aluno de cursq jurídico que exerça atividade incom
patível com a advocacia pode freqüentar o estágio J:iiinisttado pela 
respectiva instituição de ensino superior para fms _de aprendizagem 
vedada a inscrição na OAB. -

§ 4° O estágio profissional poderá ser cumprido por bacha
rel em Direito que queira se increver na Ordem. 

Art. 10. A inscrição Principal do edvogado deverser feita 
no Conselho Seccional em cujo território pre~e~de estabelecer o 
seu domicílio profissional, na forma do Regulãinento Geral. 

§ 1° Considera-de domicilio profissional a sede principal da 
atividade de advogacia prevalecendo na dúvida o domicílio da 
pessoa tisica do advogado. 

§ 2° Além da principal, o advogado deye promover a inscri
ção sUplementar nos Conselhos Seccionais em___cujos territórios 
passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habi
tualidade a intervenção judicial que exceder de cinc_o causas por 
ano. 

§ 3' No caso de mudança efetiva de domicílio profissional 
para outra unidade federativa, deve o advogado requerer -a transfe
rência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. 

§ 4° O Conselho Seccional deve suspender o pedido de 
transferência ou de inscriçãO suplementar ao verificar a existência 
de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ela represen
tando ao Conselho Federal. 

Art. 11. Cancela-se a inscrição do profissional que: 
I- assim o requerer; -
II- sofrer penalidade de exclusão; 
li-falecer; 
IV - passar a exercer, em carâter defmitiVo, atfvidade in

c-ompatível com a advocacia; 
V -perder qualquer um dos requisitos necessários para ins-

crição. · 
§ 1 o Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos ll, ill e IV. o 

cancelamento deve ser promovido, de oficio, pelo ConseJho com
petente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. 

§ 2° Na hipótese de novo pedido de inscrição - que rião res
taura o número de inscrição anterior - deve o interessado fazer 
prova dos requisitos dos incisoS I, V, VI e Vll do art. 8~. __ _ 

§ 3' Na hipótese do inciso II deste artigo, o novo pedido de 
inscriÇão também deve_ ~r a_cÇ)mpanhado de prova,s _de reabilita
ção. 

Art. 12. Licencia-se o profissional que: 
I- assim o requerer, por niotiVOjriStificado; 
II - passar a exercer, em carái.er temporáriO, iltividade i.D.-

compatível com o exercício da advocacia; · 
m- sofrer doença mental considerada curável. 
Art. 13. O documento de identidade profissional, na forrua 

preVista nO Regulanlenio Geral, é de uso obrigatório rio exercíCio 
da atividade de advogado ou de _estagiário e constitui prOva de 
ide:iitidade civil para iodoS os ImS legais. · ~ -

Art. 14. E obrigatória a indicação do nome e do número de 
fusirição em -tOdOs os docUmentos assinadOs--pelO adVogado, no 
exercicio de sua atividade. 

Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qUalquer 
atividade relacionada com o exercício da advocacia oU o uso da 
expressão "escritório de advocacia", sem indicação expressa do 
nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou 
o número de registro da socie_dade de advogados na OAB. 

CAPÍTULO IV 
Da Sociedade de Advogados 

Art. 15. Os o advogados pOOem reunir-se em sociedade civil 
de prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta 
Lei e no Regulamento Geral. - -

§ I' A sociedade de edvogados adquire personalidade jwí
dica com o·registro-ã"J)rovado dos seus atos constitutivoS rio Con
selho Seccional da OAB em cuja base territoriã.I tiVer sede. 

§ zo Aplica-se à sociedã.de de advogados o Código de Ética 
_ e Disciplina, no que couber. _ _ 

§ 3° As procurações devem ser outorgadas individualmente 
aoS advogados e indicar a sociedade de que façam parte. 

c __ · § 4' Nenhum advogado pode integrar mais de uma socieda
de de advogados, com- sede ou filial na mesma área tenitorlal do 
respectivo·cooselho Seccional. 

§_ 5~ O ato de constituiç-ã_O de filial deve ser averbado no re
gisfró-dã. SOCiedade-e aiquivadO Junto ao COnselho SecciO_nai onde 
se instalar, ficando os sócios obrigados a .inscrição suplementar. 

§ 6° Os advogadOs sócio!! 4e uma mesma sociedade _proflS
siorial não podem representar em juízo clientes de interesses opos
tos. 

Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcio
nar, as sociedades de _advo_gados_ que apresentem forma ou caracte
rlsticas mercantis, qUe adotem denominação_ de fantasia, que-
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realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam sócio não 
insCrito como advogado ou totalmente proibido de advogar. 

§ 1° A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, 
pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo 
permanec_er o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilida~ 
de no ato constitutivo. 

§ 2° O licenciamento_ -do, sócio para exercer atividade in
compatível com a advocacia em caráter temporário deve ser aver
bado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. 

§ 3° É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de 
pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, de sociedade que inclua, 
entre outras fmalidades, a atividade de advocacia. 

Art~ 11: Além da sociedade, o sócio-responde subsidiária e 
ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou 
omissão no exercício da advocacia,--sem prejuízo da responsabili
dade disciplinar em. que possa incorrer. 

' CAPÍTULOV 
· Do Advogado Empregado .· 

.M· 18. A relaç~~-·d~~~~pregO~ na __ quà.Iidade de ad~~gad9~
não retira a isenção téci::ticã-nem reduz a independência profiSSio~ · 
na! inerentes ã advocacia. 

Parágrafo ~co. :q---~~Ofl~d?. em&~do: t?-ã? ~~- oJ:0gado 
ã prestação-de serviços profission3ls de mteresse pes~al dqs em
pregaêlores, fàra da relação de emprego. : ' . . .. 

Art. 19. O salário mínimo profissional do advOgado ~erá fi
xado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou con-
vençãO coletiv3. de. trabalho. - -

Art. 2?.A ]~ada d~ tr~b:'llio ~0. ~cív?g'!'!o. en),Pregap~, 110 
exercíêiõ ·da profissão, não poderá exceder a duração diária de 
quatro horas contínuas e a de_ vinte horas semariài:S, ~sàlvo acordo 
ou convenção ·coletiva ou êm ·càSd de ~dícação exê:l~s{va. '_ ' 

§ · 1 o P3ra efiiíos -deSte artigo, ccnSide!a-se _ coino pei:iodo de 
trabalho o tempo em que o advogado estiver à -disposiÇão çlq em
pregador, aguardand.o ou executando ordens, no seu escritório ou 
em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas 
com transporte, hospedagem e alimentação. 

§' 2° As horas trabalhadas que excederem a jornada non:naJ. 
•são remunerá das por um adicional Dão iiúeiíoi-a-cenl por~êeDio so-
bre o valor da hora normal, mesmo havendo _contrato escrito. 

§ 3" As horas trabalhadas no periodo das vinle horas de um 
dia até as Cinco horas do dia seguinte são remuneradas -conlo no
tumas, acrescidas do adicional de vinte e cinco por cento. 

Art. 21. Nas causas em que for parte o empregador, ou pes
soa por este representada, os honorários de sucumbêncía são devi-
dos aos advogados empregados. __ 

Parágrafo Unico. ·os honorários de sucumbência, percebi
d_o_s por advogado empregado de s_ociedade de ,advogados são 
partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida 
em acordo. 

CAPÍTULO VI 
Dos Honorãrios Advocaticios 

Art. 22. A prestação de _serviço profissional assegu!'~- ~~
inscritos na OAB o direito aos hOnorários convencionados, aos fi-
xados por arbitramento judídál i aOS- de sucumbênci3.. - -

§ 1 o O advogado, quando indicado para patroc~ar _c_a)Js~ 4e 
juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defenso
tia Pública no local da prestação de serviço, tem direitO aosf4_ono
rários fixados pelo juiz. segundo tabela organizada pelo Conselho 
Seccional da OAB, e pagos J)elo-Estadõ:- - - - - · 

§ 2° Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são 
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível 
com o trabalho e o valor económico da questão, nãó podendo ser 
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infetiores aos estabelecidos na tab. CTganizada pelo Conselho 
Seccional da OAB. 

§ 3° Salvo estipulação em contrário. um tei-ço dos honorá
rios ê devido no inicio do serviço, outro terço atê a decisão de pri::
meira instância e o restante no fmal. 

§ 4° Se o adVogado fizer juntar ·aos aútos o seu con.t:fato de 
honorários antes de expedir-Se o mandado-de levantamento ou pre
catório, o juiz deve detetininar que lhf.! ~ja.ul pagos diretamente, 
por dedução da quantia a iP:- recebida pelo constituinte, salvo se 
este provar que já os pagou. 

§ 5° O disposto neste artigo nã·) se ilplica quàndO se tratar 
de mandato outorgado por adv~d'? __ _para ~fe~~!D pr~es_so 
oriundO de ato ou omissão pfatic"ada D.o Cxerdcio da profissão. 

Art. 23. Os honorários incluídos na condenaçãO, Por ar
bitramento ou sucumbência, pertencem ao· advogado, tend9 este 
direito autônomo pára éxecutar a sentença· nesta parte. podendo 
requerer que o precatótió, quandO .D.ecc:sârio, sejà expedido em 
seu favor. 

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e 
o contrato escrito que os estipular são títulos execUtivoS e COnsti
tuem crédito privilegiado na falência, concordata,_concurso de cre
dores, insolVência ciVil e liQuidação extrajudicial. 

.. § 1° A execução dos honorários pOde ser- prOmovida nos 
mesmõs autos da ação em que· tenha atuado o advogado, se assim 
lhe convier. 

§ 2° Na hipólese de falecimento oo incapacidade civil do advo
gado, os honorários de sucumbência, propon:iooais ao lnlbalho ·reali
zado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. 

- · - § 3" É nula qualquer disposição; cláusula, regulamento ou 
convenção individuai-ou coletiva que retire do advogado o direito 
ao recebimento dos honorários de sucumbência. - - -

§ 4° O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte con
trária, salvo aquiescência do profissional, nãõ lhe prejudica os ho
norários. quer os convencionados, -quer os conCedidos por 
sentença. 

Art. 25. Prescreve-se em cinco anos ã ação de cobrança de 
honorários de advogado. contado o prazo: 

-: I- do vencimento do contrato; se houver; 
- n- do trânsito-em julgado da decisão que os ftxar; 
m- da ultimação do serviço extrajudicial; 
N - da desistência ou transaçao; 
V- da renUnCia ou revogação do mandato. 
Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de pode

res. não pode cobrar honorários sem·a IntervenÇãO daquele que llie 
conferiU o substabelecimento. 

CAPÍTULO VII 
Das Incompatibilidades e impedimentos 

Art. 27. A incompatibilidade determina a PrOibição total, e 
o inipedimento, a proibição pardal do exercício-da advocacia: 

ArL 28. A adVocacia é incompatível, mesmo em causã. pró
pria, com as seguintes 3.tiVfdades: 

__ I- chefe 9o _{>_pder Ex_ecutivo e ~e_mbros_ da Mesa do Poder 
Legislativo e seus subStitutos legais; ~ _ ~ _ 

TI- membros de órgãos do Poder Judiciáiió, do Ministério 
Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados espe
ciaú;Çda justiça de paz, juízes class~~. bem _comO de_ tcxlos os
que exerçam funções de julgamento em -órgãos de deliberação co
leti v a _da administração pública direta ou indireta; 

m- ocupantes de cãigos ou funções de direção em órgãos 
da Administração Pública direta-ou indiretã:~ e1n suas fundações e 
em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço-públi
co; 
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. IV - .ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exer
cem serviços notariais e àe registro; 

V- ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou in
diretamente a ati v idade policial de qualquer natureza; 

VI- militares de qualquer natureza. na ati v a; 
VII - ocupantes de cargos ou funções que tenham compe

tência de lançamento, arrecadação cu fiscalização de tnl>utos e 
contribuições parafiscais; -

VIU - ocupantes de funções de direção e gerência em insti
tuições fm.anceiras, inclusiv~ privadas. 

§ 1° A incompatibilidade permmece mesmo que o ocupante 
do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. 

§ 2° Não se incluem nas hipóteses do inciso m os que não 
detenham poder Ce decisão_ relevante sobre interesses de tercei
ro, a juízo do Conselho competente da OAB, bem como a ad
ministração acadêmica diretamente relacionada ao magistério 
jurídico. 

Art. 29. Os Procuradores Gerais, Advogados Gerais, Defen
sores Gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pú
blica direta. indíreta e fundacional são exclusiVamente legitimados 
para o exercício da advocacia Vinculada à função que exerçam du
rante o período da investidura .. 

. Art. 30. S\io i,mpedi~ ~e ~x~ aadyQCacia: 
I ~ os servidores da administração diréta, indireta e funda

cional, contra a Fazenda Ptí.blica que os remunere ou à qual seja 
vinculada a entidade empregadora; 

ll - os membros do Poder Legislativo~ em seus diferentes 
nív~is, contt:a.ou a favor c4s. Pessoas jutidicàs: de direitO: póbi.iCo, 
empresas públicas, socie<\adeS, de economia Ínista, fundações pú
blicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou per:. 
missionárias de serviço público. 

Paiágiafo único. Nãó se incluem nas Jiipóteses do: inciso I 
os docentes dos cursos jurldicos. · · . · ' 

CAPÍTULOV!ll 
Da Ética do Advogado 

Art. 31 O advogado deve proceder de forma que o tome 
merecedor de respeito e que contnõua para o prestígio da classe e 
da advocacia. 

§ 1° O advogado, no exercício da profissão, deve manter in
dependência em qualquer circunstância. 

§ 2° Nenhum receio_ de desagr~ a ~gistrado ou a qual
quer autoridade, nem de incorrer em impontualidade. deve deter o 
advogado no exercício da profisslio. 

Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exer
cício proÍISsional , praticar com dolo ou culpa. 

Parágrafo único. Em caso de lide tçmerária, o advogado 
será solic:lariamente responsável com seu cliente, desde que coliga~ 
do com este lesar a parte contrária, o que será apurado em ação 
própria. · 

Art. 33. O advogado obriga~se a cumprir rigorosamente os 
deveres consignados no Código de Étic9- e DisCiplina. 

Parágrafo único . O Código de Etica e. Discipliua regula os 
deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro 
profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever 
de assistência jurldica, o dever geral de urbanidade e os respecti
vos procedimentos disciplinares. 

CAPÍTULO IX 
Das infrações e sanções disciplinares 

Art. 34. Constitui infração disciplinar: 
I -exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo. ou faci-

litar, por qualquer meio, o seu exercício aos inscritos, proibidos ou 
impedidos; 

II- manter sociedade profiSsional fora das normas e precei
tos estabelecidos nesta Lei; 

m- valer-se de agenciador de causas, mediante participa
ção nos honorários a receber; 

IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção 
de terceiros; 

V-- assinar qualquer escrito destinado a processo judicial 
ou para flm extrajudicial que não tenha colaborado; 

VI- advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se 
a boa fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injus
tiça da lei ou em procedimento judicial anterior; 

vn- violar, sem justa causa, sigilo profissional; 
VDI - estabelecer entendimento com a parte adversa sem 

autorização do cliente ou ciência do advogado contrário; 
IX -'prejudicar, p:>r culpa grave, interesse confiado ao seu 

patrocínio; _ ' · 
X- acarretar: conscientemente, ·pot- ato próprio, a anulação 

ou a nulidade do processo em que funcione; 
XI- abandonar a causa sem justo motivo ou antes _de decor

ridos dez dias da· comunicação da renúncia; 
XII - recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência ju

ridica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defen
sor:ía Pública; 

XIII - fazer publicar na imprerisa, desnecessária e habitual
mente, alegações forenses ou relativas a causas pedantes; 

XIV - deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação dou
trinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e 
alegações da parte contrária, para confundir o adversário Ou iludir 
.o .juiZ-_ da _causa~ 

XV -fazer, em nome do constituinte, sem autorização es
crita deste, imputação a terceiro de fato defmido como crime; 

XVI- deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determina
ção emanada do órgão ou autoridade da Ordem, em matéria da 
competência desta, depois de regularmente notifiCado; 

XVII- prestar coocur_so a clientes ou a terceiros para reali
zação de ato contrário à lei ou destinado a fraudá.la; 

xvm- solicitar ou receber de constituinte qualquer impor
tância para aplicação ilícita ou desonesta; 

XIX- receber valores, da parte contrária, ou de terceiro, re~ 
}acionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do 
constituinte; 

XX -locupletar-se, por qualquer forma, ã custa ou da parte 
adversa, por si ou interposta pessoa; 

XXI - recusar-se, injustificadãl:nente, a prestar Contas ao 
cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele; 

XXD- reter, abusivamente, ou extrair autos recebidos com 
vista ou em confiança; 

XXIII - deixar de pagar as contribuições, multas e preços 
de serviços devidos ã OAB, depois de regularmente notificado a 
fazê-lo; 

XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia 
proflssicual; 

XXV- manter conduta incompatível com a advocacia; 
XXVI - fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para 

inscrição na OAB; 
XXVII- tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da 

advocacia; 
XXVIII- praticar crime infamante; 
XXIX- praticar, o estagiário, ato exCedente de sua habilita-

ção. 
Parágrafo tínico. Inclui-se na conduta incompatível: 
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. a) prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei; 
b) incontinência pública e escandalosa; 
c) embriaguez ou toxic;omania habituais. 
Art. 35. As sanções disciplinares consistem em: 
I- censura; 
n- suspensão 
·III- exclusão; 
N-multa. 

·Parágrafo 1inico. -As·. sanç&s devem constai- dos assenta
meutos do inscrito, após o trânsito em julgado da decisão, não po-
dendo ser objeto de publicidade e de ceusura. · 

Art; 36_- A cerisura é·aplicável nos·casos·de: 
I - infrações deflilidas nos incisos I A XVI e XXN do arL 

34; 
ll...., violação a preceito do Código de Ética e DiSCiplina; 
m -violação a pt:eceito desta lei, quando para a infração ou 

não se tenha estabelecido sanção mais grave. 
Parágràfo ú.D.ico. A c-ensura pode ser convertida em adver

tência, em oficio reServado, sem registro nos assentamentos do 
inscrito, quando presente circunstância atenuante. 

A.rt. 37. A suspensão é aplicável nos casos·de: · 
I- infrações def'lilidas nos incisos XVII a XXV do arL 34; 
'n .,_..reincidência em infração disciplinar .. 

·. § 1 o A SUSpensão ac"airetã. ao infratoi a interdição do exercí
cio profissional, em todo o território nacional, peJo prazo de trinta 
dias a doze meses, de acordo com.-os critérios de_ individualização 
previstos neste capítulo. 

§ Z! Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do arL 34, a 
.suspensão pérdura atê.que satisfaça íntegralmen~e a dívida, ~clu
sive com correção monetária. 

§ 3° Na hipótese ·da inciso XXIV do arL 34, a suspensão 
perdura até que preste novas provas de habilitação. - · 

Art. 38. A exclusão é aplicável nos casos de: 
I--aplicação; por três vezes, de S1:1Sf1C!1são; · 
ll- infrações defmidas nos incisos XXVI a x:xvm do art 

34. 
Parágrafo único. Para a aplicaÇão da sanção disciplJ.nar de _ 

exclusão é necessária a ma:hlfestação favorável de dois terços dos 
membros do Conselho Seccional competente. 

Art. 39. A multa variável entre-o mínimo correspaDâente ao 
valor de uma ·anuidade e o máximo de seu décuplo, é aplicável cu
mulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circ_yns-_ 
tâncias agravantes. - -

Art. 40. Na aplicação das sançêes disciplinares são conside
radas, para fms de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre ou
tras: 

I- falta cometida na defesa de prerrogativa proftssional; 
n- ausência de punição disciplinar anterior; - -
m - exercício assíduo e proficiente de mandato_ ou cargos 

em qualquer órgão da OAB; 
N- prestação de relevantes setviços à advocacia ou à cau-

sa pública. . _ 
Parágrafo únicO. Os anteCedentes proftssionais do inscrito, 

as atenuantes, o grau de culpa por ele relevada, as circunstâncias e 
as c_onseqfiências da infração são considerados para o flm de deci-
dir. -

a) sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e 
de outra sanção disciplinar; 

b) sobre o_ tempo de suspensão e o valor da multa aplicá-
veis. 

Art. 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção 
disciplinar requerer, um ano ap6s seu cumprimento, a reabilitação, 
em face de provas efetivas de bom comportamento. 

Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da 
prática de crime, o pedido de reabilitação depend< uunbém da cor
respondente reabilitação criminal. 

Art. 42 Fica impedido de exercer o mandato o profissional 
a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão. , 

- ·- Art. 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplina
res· prescreve em CúiCo anos, contados da data da constatação ofi
cial do fato. 

§ 1 o Aplica-se a prescrição a todo processo·d:iscíPlinar para
lisado por mais de três anos, peudente de despacho ou julgamento, 
devendo ser arquivado de oficio, ou a requerimento da parte inte
ressada, sem prejuízo de serem apuiadas as .responsaDilidades pela 
paralisação. · 

§ 2° A prescrição interrompe-se: 
I- pela instauração de proce-sso.disciplliiar oU pela notifiêa:-

ção válida feita diretamente_ ao-representadO; ~·- - _ · ·_ - -
ll- peJa decisão condenatória: reCorríVel de qualquer·órgão 

julgador da OAB. -

'I'ÍI'UÍ.Ó II 
Da ordem dos Advogados do Brasil 

CAPÍI'ULOI 
Dos fins e da Orgariização 

Art. 44. A Ordem dos Advop~s do Brasil,- OAB: serviço 
público, dotada de personalidade juridica e forma federativa, tem 
por fmalidade: · . . · 

I~ defender a Constituição; a ordem juridica do Estado de
mocrático-de direito; os dfreitos bum'ai:uJs, a juStíç~ ·s~íal, tf pug
nar pela boa aplicaçãO -das lei~,' ~~~ iápida a~S~~ç~. c!;a. 
justiÇã e pelo aperfeiçoamento da cul~a e das ins~~ições jutídi:
cas; 

n- promov~~· .com exclusiv~da~, a re~~n~~ão. ~ ·def~ 
sa, ã Seleção e a diSciplina dos advogad~s em to4a ~ :,Rept;ib~ca ,F:e
derativa do Brasil. 

§ !'A OAB não mantém com órgãos da Administração Pú-
blica qualquer vínculo fimcianal ou hierárquiCO; -

§ 2--o O Uso da sigla ''OAB" é privativa da Orde:p1 ~s Advo-
gados do Brasil. 

Art. 45. São órgãos da OAB: · 
I- o Conselho Federal; 
ll- os Conselhos Seccioo.ais; -
m-as Subseções; - . 
IV- as Cai.xa.S 'de AssistênCia dos Advogados. 
§ !'O Conselho Federal, dotado de perionaiiJade juridica 

própria, com sede na capital da República, é o órgão -.upremo da 
OAB. - • 

§ 2' Os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade ju
rídica própria, têm Jtirisdição sobre os respectivos t~óiios dos 
Estados-membros, do DistritO Federal e dos Territórios.' . . 

§ 3' As Subseções são partes autônomas do Conselho Sec-
cional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. -

· § 4' As Caixas-de Assistência dos Advogados, do!adas de per
sonalidade jurídica p.\'>pria, são criadas pelos CooSelbos Seccionais, 
quando estes contarem com mais de mil e quinhentos inscritos. 

_§5° A OAB, por ·constituir serViÇo público; goza ~e imuni
dade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. 

§ 6° Os atas conclusivos dos órgãos da OAB, -salvo quando 
resetvados ou de administraÇão iniêrria, ·devem ser publicados na 
imprensa ofiCial ou aítXados no fórum, na íntegra ou em resumo. 

Art. 46. compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, 
contribuições, preços de serviços e multas. . 

Parágrafo ifuicO. Constitui 'título· executivo extrajudicial e 
certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a 



2930 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1994 

crédito previsto neste artigo. 
Art. 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta 

os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contri
buição sindical. 

Art. 48. A cargo de conselheiro ou de membro de diretoria 
de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considera
do serviço público relevante, inclusive para fms de disponibilidade 
e aposentadoria: 

Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da 
OAB têm legitimidade para agir, judicial e extra~dicialmente, 
contra qualquer pessoa que infringir as disposições oo os fms des
ta lei. 

Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput des
te artigo têm, ainda. legitini.idade para intervir, inclusive como as
sistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, 
acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. 

Art. 50. Para os fins desta Lei, os Presidentes dos ConseJhos 
da OAB e das Subseções podem requisitar cópias de peças de au
tos e documentos a qualquer tnbunal, magistrado, cartório e órgão 
da Administração Pública direta, indireta e fundacional. 

CAPÍTULO II 
Do Conselho Federal 

Art.S I. O Conselho Federal compõe-se: 
I- dos conselheiros federais, integrantes das delegações de 

eada uuidade federativa; 
ll- dos seus ex-presidentes na qualidade de membros ho

norários vitalícios. 
§ I o Cada ~legação é forinada por três conselheiros fede

rais: 
§ 2° Ós ex-presidentes têm direito apenas a voz nas sessões. 
Art. 52. Os presidentes dos Conselhos Seccionais, nas ses

sões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação 
respectivaedireitosomenteávoi. - --- -

Art. 53. O Cooselho Federal tem sua estrutura e funciona
mento definidos no Regulamento Geral da OAB. 

§ 1 o O Presidente, nas deliberações do ~Conselho, tem ape
nas o voto de qualidade. 

§ 2° O voto é tomado por delegação, e não pode ser exerci-
do nas matêrlas de interesse da un"idade que represente. 

Art. 54. Compele ao Conselho Federal: 
I-dar cumprimento efetivo às fmalidades da OAB; 
n- representar, em juizo ou fora dele, os interesses coleti

vos ou individuais dos advogados; 
m --velar pela dignidade, independência, prerrogativas e 

valorização da advocacia; 
IV- representar, com exclusividade, os advogados brasilei

ros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia; 
V- editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética 

e Disciplina, e os Provimeri.tos Que julgar necessários; 
VI- adotar medidas para assegurar o regular funcionamen

to dos Coo.selhos Seccicnais; 
VD - intervir nos_ Conselhos Seccionais, onde e quando 

constatar grave violação desta Lei ou do Regulamento Geral; 
VDI- cassar ou m.ódificar, de ofício ou mediante represen

tação, qualquer ato, de órgão ou autoridade da OAB, contrário a 
esta Lei, ao Regulamento, ao Código de Ética e Disciplina, e aos 
Provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa; 

IX- julgar, em grau de recursos, as questões decididas pe
los ConselhoS Seccionais, nos casos previstos neste Estatuto e no 
Regulamento Geral; 

X - dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e so
bre os respectivos símbolos privativos; 

o XI- apreeiar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e 
as contas de sua diretoria; 

xn - homologar ou mandar suprir relatório anual, o balan
ço e as contas dos Conselhos Seccicnais; 

xm - elaborar as listas constitucionalmente previstas, para 
o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito na
cional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno 
exercício da profissão~ vedada a inclusão de nome de membro do 
próprio COnselho ou de outro órgão da OAB; 

XIV - ajuizar ação direta de inconstitucionalidade- de nor
mas legais e atos ncnnativos, ação civil pública, mandado de ·segu
rança coletivo, mandado de injunção e demais a.Ções cuja 
legitimação lhe seja outorgada J?Of lei; 

XV ....., colaborar com o aperf~içoa:inento dos cursos jurídi
cos, e opinar, previamente, noS -pedidos apresentados aos órgãos 
competentes para criaçiío, reconhecimento ou credenciamento des
ses cursos; 

XVI - autorizar, pela maioria abSÓluta das delegações, a 
oneração ou alienação de bens imóveis; -

XVTI --participar de concursos públicos, nos casos previs
tos na Constituição e na lei, em todas, as suas fases. quando tive
rem abrmgência naciooal ou interestadual; 

xvm- resolver os casos omissos neste estatuto. 
- ·Parágrafo único. A intervenção referida no inciso Vll deste 

artigo depende de prévia aprovação J?Of dois terços das delegaçõ
es, garantido o amplo direito de defesa do Conselho SeccioDal res
pectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se 
fixar. 

Art. 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um 
Presidente, de um Vice-Presidente,. de um Sécretário-Geral, de um 
Secretário-Geral Adjunto e de um Tesonreiro. 

§ 1° O Presidente. exerce a representação nacional e interna
cional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, 
presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele, promover-lhe a administração palrimouial e dar execução às 
suas decisões. 

§ 2° O Regulamento Geral defme as atribuições dos mem
bros da Diretoria e a ordem de substituição em caso_ de vacância, 
licença, falta ou impedimento. 

~ § 3° Nas dehberações do Conselho Federal, os membros da 
diref.ori4 votitm como membros de suas delegações, cabendo ao 
Presidente, apenas, o voto de qualidade e o direito de embargar a 
decisão, se esta não for unânime. 

CAPÍTIJLOill 
Do COnselho Seccional 

Art. 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros 
em mimero proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios es
tabelecidos no Regulamento Geral. 

§ 1 o São membros honorários vitalícios os seus ex-presiden
tes, somente com direito a voz em Suas sesSões. 

§ 2° O Presidente do Inslitnto dos Advogados local ê membro 
hCJD.Oiário, somente com direito a voz nas sessões do Cooselho. 

§ 3" Quando presentes às sessões do Cooselho Seccional, o 
Presidente do Conselho Federal, os Conselheiros Federais"iniegrantes 
da respeetiva delegação, o Presidente da Caixa de Assistência dos Ad
vogados e os Presidentes das Subseções, têm direito a voz. 

Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respec
tivo território, as competências, vedaç'""ões e funções atn"buídas ao 
Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência 
material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta Lei, no 
Regimento Geral, no Código de Etica e Disciplina, e nos Provi
mentos. 
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Art. 58. Compete privativamente ao Cons.elho Seccional: 
I- editar seu Regimento Interno e Resoluções; 
ll - criar as Subseções e a Caixa de Assistência dos Advo

gados; 
m - julgar, em grau de recurso, as questõej; decididas por 

seu Presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Etica e Discipli
na, pelas diretorias das .Subseções e da Caixa de Assistência dos 
Advogados; 

IV - fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório 
anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das 
diretorias das Subseções e de Caixa de Assistência dos Advoga-
dos; · 

V- fixar a tabela de hcnorários, válida para todo o território 
estadual; 

VI- realizar o Exame de Ordem; 
vn -decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advo

gados e estagiários; 
Vlii.,.... manter cadastro de seus inscritos; 
JX- fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, pre

ços de serviços e multas; 
X - participar da elaboração dos concurSos públicos, em to

das as suas fases, nos casos previstos na Constituição e-nas leis, no 
âmbito do seu território; · - · 

XI - determinar, com exclusividade, critérios paia o traje 
dos advogaPos. no exercício profissional; 

XII- aprovar e modificar seu orçamento anual; 
x:m - defmir a -cOmpOsiçãO e o funcionamento do Tribunal 

de Ética e Disciplina, e esColher seus membros; 
XIV - eleger as listas, constitucionalmente previstas, para 

preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, nO âmbito de 
sua competência e na forma do Provimento do Conselho-Federal, 
vedada a inclusão de nielnbros do próprio Conselho e de CTIJ-alquer 
órgão da OAB; 

XV - intexvir nas Subseções e na Caixa de Assistência dos 
Advogados; 

XVI- desempenhar outras atribuições previstas no Regula
mento Geral. 

Art. 59. A diretoria do Conselho Seccional tem com_IX)sição 
idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na for
ma do regimento interno daquele. 

CAPÍTULON 
DaSubseção 

Art. 60. A Subseção pode ser criada pelo Conselho Seccio- _ 
nal, que ÍlXa sua área territorial c seus limites de competência e au
tonomia. -

§ I • A área territorial da Subseção pode abranger um ou 
mais municípios, ou parte de município, inclusive dá caPital do 
Estado, contando com um mínimo de quinze advogados, nela pro
fissionalmente domiciliados. 

§ 2° A Subseção é administrada por uma diretoria, com atri
buições e composição equivalentes â.s da diretoria do Conselho 
Seccional. 

§ 3° Havendo mais de cem advogados, a Subseção pode ser 
integrada, também, por um Conselho em número de membros fi
xado pelo Conselho Seccional. 

§ 4° Os quantitativos referidos nos parágrafos: primeiro -e 
terceiro deste artigo podem ser ampliados, na forma do Regimento_ 
Interno do Conselho Seccional. 

--- -g-_sõ-"QLbe-00-CQtiSCfuo Seccional ÍIXar, em seu orçamento, 
dotações especlficas destinadas à manutenção das Subseções. 

§ 6" O Conselho Seccional, mediante o voto de dois terços 
de seus membros, pode intervir nas Subseções, onde constatar gra-

v e-violação desta lei ou do Regimento Interno daquele. 
Art. 6 I. Compete à Subseção, no âmbito de seu território: 
I-dar cumprimento efetivo às f"ma!idades da OAB; 
II - velar pela dignidade, independência e valorização da 

advocacia,·e fazer valer as prerrogativas do advogado; 
m- representar a OAB perante os poderes constituídos~ 
IV - desempenhar as atribuições previstas no Regulamento 

Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. 
Parágrafo único. Ao Conselho da Subseção, quando houver, 

compete exercer as funções e atribuições do Conselho Seccional, 
na forma do Regimento Jntemo deste, e ainda: · 

a) editar seu Regimento Interno, a ser referendado pelo 
CoriSelho Seccional; 

b) editar resoluções, no âmbito de sua competência; 
c) instaurar e instiuir processos disciplinares,· para julga

mento pelo Tribunal de Ética e Disciplina; 
d) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e 

estAgiário, instruindo e emitindo parecer préviO. pãra decisão do 
Conselho Seccional. 

CAPÍTIJLOV 
Da 6nxa de Assistência dos Advogados 

Art. 62. A Caixa de Assistência dos Advogados, com perso
nalidade jurídica própria, destina-se a prestar aSsiStência aos ins
critos no Consei.h-o Seccional a que se vincule. 

§ 1° A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com 
a aprovação e registro de seu Estatuto pelo respectivo Conselho 
Seccional da OAB, na forma do Regulamento Geral. 

§ 2° A Caixa pode, em beneficio dos advogádos, promover 
a segu_ridade complementar. · 

§ 3° Compete ao Conselho Seccional fiXar contribuição ·ob
rigatória devida por seus inscritos, destinada à manUtenção do dis· 
posto no parágrafo anterior, inciderite soóre atos decorrentes dq 
efetivo exercício da advocacia. 

§ 4° A diretoria da Caixa é composta de cinco membros, 
com atribuições defmidas no seu Regimento Interno. 

§ 5_0 Cabe à Caixa -a metade da receita das ~uidades recebi
das pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após 
as deduções regulamentares obrigatórias. 

-§ 6° Em caso de extinção ou desativação da CaiXa, seu pa
trimôoio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. 

§ 7° O Conselho Seccional, mediante voto de dois terços de 
seus membros, pode intervir na Cã.ixa de Assistência dos Advoga
dos, no caso de descumprimento de suas fmalidades, designando 
diretoria provisória, enquantO durar a intervenção. 

CAPÍTULO VI 
Das Eleições e dos Mandatos 

Art. 63. A eleição dos membros de t.OOos os órgãos da OAB 
será realizada na segunda quinzena do mês de novembro, do últi
mo ano do _mandato, mediante cédula única e vota-ção direta dos 
advogados regularmente inscritos. 

§ l 0 _A eleição, na forma e segundo os critérios e_ procedi
mentos estabelecidos no Regulamento Geral, é de comparecimen
to obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. 

§ 2° O candidato deve comprovar situação regular junto à 
OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum~ não ter sido_ conde
nado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetiva
mente a profissão há mais de cinco anos. 

Art. 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da 
chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 1° A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta 
dos candidatos ao Ccnselho e à sua Diretoria e, ainda, à delegação 
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ao Conselho Fede:f.l]. e à Diretoria da Caixa de Assistência dos Ad
vogados para eleição conjunta. 

§ 2° A chapa para a SUbseção deve ser ComJX'sta com os 
candidatos à diretoria, e de seu COnselho quando houver. 

Art. 65.•0 mandato em qualquer órgão da OÁB é de três 
anos, iniciando-se em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da 
eleição~ salvo o Conselho Federal. 

Parágrafo tínico. Os conselheiros federais eleitos iniciam 
seus mandatos em primeiro de fevereiro do ano seguinte ao da 
eleição. 

Art. 66. Extingue-se o mandato automaticamente, antes do 
seu término, quando: 

I - ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição 
ou de licenciamêntO do profissional; 

n- o titular sofrer condenação disciplinar; 
'ill-- O titular faltar, sem motivo justificado, a três reuniões 

ordinárias cOiiseéu'tivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou 
da diretoria da Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advoga
dos, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandà.tb.' 

·Parágrafo· único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses 
deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher _o substitUto~, · 
caso· riãO haja suplente. ~ ,. -o • • • 

Art. 67. A eleição da Diretoria do Cooselho Federal, que to
marã pOsse nO dia 1 o de fevereiro,· obedecerá às Seguintes fegras: 

I- será admitido registro, junto ao Cooselho Federal, de candi
datura à presidência;_ desde seis meses até um mês antes da eleição; 

n - o requerimento de registro deverá vir acompanhado do 
apoiamento de, no mínimo, seis Conselhos SecciQõ.ãis; 

m - até um mês antes _das eleições, deverá sei' requerido o 
regis~o da chapa completa, sob pena de cancelamento da candida
tura respectiva; 

N - no dia 25 de janeiro, proceder-se-á, em todos os Con
selhos Seccionais à eleição da D.retori{l do Conselho Federal, de
vendo _o Presidente do C~e.lho. Seccional ç.omunicar, em três 
dias, à Diretoria do ConselhQ F~deral. o resultado do pleito; 

V - de posse dos _resultados das Secciq:tais, a DiretOria do 
Conselho Federal procederá à contagem dos v.oios, corresponden
do à cada ConOOlho SecciOnal um voto1 e proclamará o resultado. 

-Parágrafo único. -co:r;l!__exceção do candidatO a Presidente, 
'qs -demais integrantes da chapa deVerão ser conselheiros federais 
eleitOs. 

TÍTULOill 
Do Processo oa O AB 

CAPÍTULO! 
Disposições Gerais 

Art. 68. Salvo disposição em cootrário, aplicam-se subsidiaria
mente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal 
comum e, aos· demais processos, as regras gerais (lo procedimento ad
ministrativo Cónlum e da legislação processual civil, nessa ordem. 

Art. 69. Todos os prazós necessários à manifestação de ad
vogados, estagiários e terceirôs, nõS-pr-ôCesSóS"éiD g~tal da OAB, 
são âe quinze dias, inclusive para interposição de reCUrsOs: 

§ 1 o Nos casos de comunicação por ofício reservado, ou de 
notificação pessoal, o prazo se conta a partir do dia útil imediato 
ao·da no_tificação do recebimento. 

§ 2° Nos casos de publicação na imprensa ofiCial do ato ou 
da decisão, o prazo i.tiicia~se n:o priineirodia útil seguinte. 

CAPÍTULO TI 
Do Processo Disciplinar 

Art. 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritOs na 
OAB compete exclusivamente ao Conselho Secci?Jlàl em cuja 

base territorial tenha ocorrido a infrà.ção, salvo se· a falta for come-
tida perante o Cons~lho Federal. , · ~ · 

§ 1° Cabe ao Tribunal de Etica e Disciplina,. do Conselho 
Seccional competente julgar os processos disciplinares, instruídos 
pelas Subseções ou por relatores do próprio Conselho. · 

§ 2° A decisão coo.denatória irreconfvel deve ser imediata
mente comtmicada ao Conselho Seccidnál oD.de.o representado te
nha inscrição pri:Iicipal, para constar dos respectivos 
assentamentos. ., . _ 

§ .3' O Tribunal de Etica e Disciplina do Conselho·onde o 
acusado tenha inscrição principal pode suspendê-lo preventiva
mente, em caso de repercussão Jxejtidicial_ à dignidade da advoca
cia, depois de ouVi-lo em sessão especial parâ a <iual deve ser 
notificado a comparecer, salvo se não atend~r. ~ "Q.otificação. Neste 
caso, o processo disciplinar deve s.er concluído no prazo W.Wmo 
de noventa dias. 

Art. 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, 
quando o fato constitu~ crimç o'g .c~~a,v~nç_ão, d~ve ser c:omuni-
cado às autoridades competentes. -

-Art~ 72. O processo disciplinar instaura-se- de ofício ou me
dian~ representação de q~alquer autoridade-ou pessoa interessada. 

§~1,0 O C6digo_de Etica e Dísciplina es_~belece os critérios 
de admissibilidade, d4 repres~tação e os rn:ocedimentos .dis~ipli
naies,. 

§ 2° O processo disciplinar tramita em sigllo, até o.seu tér
mino, só tendo acesso às suas infónnãções as partes, seus defenso-
res e a. autoridade ju~ciária competente. --

Art. 73. Recebida a representação, o Pres~dente ~v~ desig
nar relator, a quem _conipete _a instrução do. processo e .o o(ereci
mento de parecer preliminar a.ser submetido ao Tribunal de Etica 
e Disciplina. 

§ 1° Ao_represe:ntado .d:ev~ ser as~~ra_do 3.!11plo direito de 
defesa, podendo ae91;11panhar o processo em tQdos ps te:rmos, pes
soalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa 
prévia após ser notificado, razões fmais após a instrução_ e- defesa 
oral perante o Tribunal de Ética ~,Disciplina, por ocasião do julga
mento. 

, § z: Se, após á defesa prévia, o relator se manifestar pelo in
deferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo 
Pre_side~te do Conselho Seccionàl, pira determinar seu arquiva
mento. 

§ 3° O prazo para defesa· prévia ~ ser prorrogado por 
motivo relevante, a juízo do relator. 

§ 4° Se o representado não for encontrado, ou for revel, o 
Presidente do Conselho ou da Subseção deve desiguar-lhe defen
sor dativo. 

§5°. É também permitida a revisão do processO disciplinar, 
por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. 

Art. 7 4. O Conselho Seccional pode adotar as medidas ad
ministrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissio
nal suspenso ou excluído devolya os documentos de_i_dentificação. 

CAPÍTULOill 
Dos Recursos 

Art. 75. Cabe recurso a:o Conselho Federal de todas_ as deci
sões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não 
tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta Lei, 
decisão do Coil.selho Federal ou de outro Conselho Seccional e, 
ainda, o Regulamento Geral, o Código de Ética e DisciPlina e os 
Provimentos. 

Parágrafo único. Além dos interessados, o Presidente do 
Conselho Seccional é legitimado a U:rterp.:>r o recurso referidO nes
te artigo. 
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Art. 76_. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as dew 
cisões proferidas por seu Presidente, pelo Tribunal de Ética e Dis
ciplina,. au pela diretoria da Subseção ou da Caixa de Assistência 
dos Advogados. · · 

Art. 77. Todos os recursos têm efeito suspeÍisivo, exceto 
quando tratarem de eleições (arts. 63 e seguintes), de suspensão 
preventiva decidide pelo Tribunal de Ética e Disciplina, e de can-
celamento da inscrição obtida com falsa prova. . 

Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina o cabi
mento de recursos específicos, no âmbito de cada órgão julgador. 

TÍTULO IV 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB; por deliberação 
de dois terços, pelo menos, das delegações, editar o Regulamento 
Geral deste Estatuto, no prazo de seis meses, contados da publicaw 
ção desta Lei. · 

Art. 79. Aos servidores da OAB, aplica..:se o regime traba-
lhista. . 

§ 1° Aos servidores da OAB, sujeitas ao regime da Lei n° 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção 
pelo regime trabalhista, no prazo·de novénta dias a partir da vigên
cia desta Lei, sendo assegurado aos optantes o pagarilento de índe
nização, -qliando da aposentadoria. correspondente a cinco vezes o 
valor da última remuneração. 

§ 2° Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista 
serão posicionados no quadro em extinção, a:Ssegtirado o direito 
adqnirido ao regime legal anterior. 

Art. 80. -os Conselhos Federal e Seccionais devem promo
ver trienalmente as respectivas Conferências, em data não coinci
dente com o ano eleitoral, e, periodicamente, reunião do co1égió 
de presidentes a eles vinculados, com fuialidade consultiva. 

Art. 81. Não se aplicam aos que tenham assumidO original
mente o cargo de Presidente do_ Conselho F~ral ou dos Conse
lhos Seccionais, até a data da publicação desta Lei, as normas 
contidas no Título II, acerca da composição desses Conselhos, fi
cando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. 

ArL 82. Aplicam-se as alteraçõe-s pfevistas Iie-sta Lei, quan
to a mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos ·da 
OAB, a partir do término do mandato dos atuais membros, deven
do os Conselhos Federal e Seccionais disciplinarem os respectiVos 
procedimentos de adaptação. 

Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da 
OAB, eleitos na primeira eleição sob a vigência desta Lei, e na 
forma do Capítulo VI do Título ll, terão inicio rio dia seguinte ao 
término dos atuais mandatos, encerrando-se em 3 I de dezembro 
do terceiro ano do mandato e em 3 I de janeiro do terceiro ano do 
mandato, neste caso com relação ao Conselho Federal. 

Art. 83. Não se aplica o disposto no art. 28, inciso U, desta 
Lei, aos membros do Ministério Público que, na data de promulga
ção da Constituição, -se incluam na previsão do art. 29, §~.do seu 
Ato das Disposições COrislitucionais Transitórias. ~ 

Art. 84. O eStagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dis
pensado do Exame de Ordem, desde que comprove, em até dois 
anos da promulgação desta Lei, o exercício e resultado do estágio 
profissional ou a conclusão, com aproveitamento, do estágio de 
''Prática Forense e Organização Judiciãiía", reatiiado junto à res
pectiva facilidade, na forma da legislação em vígor. 

Art. 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros e as institui
ções a ele filiadas, têm qualidade para promover perante a OAB o 
que julgarem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer 
dos seus membros. 

Art. 86. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 87. Revogam-se as disposições em contrário, especial
mente.aLei n° 4.215, de 27 de abril de 1963,~a Lei n° 5.390, de 23 
de fevereiro de I968, o Decreto-lei n<> 505, de 18 de março de 
1969, a Lei n° 5.681, de 20 de julho de 1971, a Lei n° 5.842, de 6 
de dezembro de 1972, a Lei n° 5.960, de !O de dezembro de 1973, 
a Lei n° 6.743, de 5 de dezembro de 1979, a Lei n° 6.884, de 9 de 
dezembro de 1980, a Lei n• 6.994, de 26 de maio de 1982, manti
dos os efeitos da Lei n° 7.346, de 22 de julho de 1985. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A redação fi
na11ida vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que selá lido pelo Sr. 1° Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 438, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
çãofmal do Projeto de Lei da Cllmaran° 88, de 1994 (n°2398/92, 
na Casa dé origem), que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil. ~ · 

· . Sala das SessÕes, 9 de junho de 1994. ~ Senador Carlos 
Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em vota5ão o 
requerimento. 

.Os. Srs. SenaçiQres que o aprovam queiram permãriecer sen~ . 
tad!>>c(Pansa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação 
da redação final. 

Em discussão' a redação fmal. (Pausa.) 
Não havendo-quem queira di'sttitir, ericerro a discussão. Em · 

votação (Pansa.) 
Aprovada 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento de preferência que será lido pelo Sr. I 0 Secretário: 
É lido e aprovado o -seguinte 

REQUERIMENTO N" 439, DE 1994 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, re
queiro preferência para o Projeto de Lei da Câmara n° 16, de 1994, 
afunde ser apreciado antes da matéria constante do item I da Or
demdoDia. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994.- Senador Cid Sa-
bóla de Carvalho. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 16: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 

"b", do Regimento Interno) 
Votação, em turno llnico, do Projeto de Lei da 

Câmara n° 16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de ori
gem), que regulamenta o arL 236 da Constituição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constitui

ção, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com 
Emendas n°s 1 e 2-CCJ, deredação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, pela rejeição das Emendas n's 3 a 26, de Plenário. 

A discussão da matéria: foi encerrada na sessão do 
dia 7 do corrente. 
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Passa-se à votação. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 

1 o Secretário. - · o 

É ]ido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 440, DE 1994 

Requeiro nos termos do artigo· 294 do Regimento Interno 
do Senado F(Xleral seja realizada votação nominal para o PLC n° 
16/94, suas emendas e os destaques a ele oferecidos. -

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. ,.- Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy. · · 
- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pergunto ao 

nobre autor do requerimento. ilustre Líder. Senador Eduardo Su-
plicy, se mantém o requerimento, _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mantenho, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri

mento lido depende de votação;'éi:ifcU}O encaminhamento poderão 
fazer uso da palavra os Srs. Seriadores que o desejarem. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para eilcaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
encam:inhar a votação. -sem reVisãõ do orador.)- Si. Presidente, o 
P:MDB. para não emperrar os trabalhos des~ Casa,_ neSte rnlal de 
semestre, vota "não". -

O SR. MARCO MACillL -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Conc.edo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MARCO MACillL (PFL-PE. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do" orador.)- Sr. Presidente, o PFL secUnda 
a posição do P:MDB no sentido de não fazerriios a Votação nomi
nal. Entretanto, a votação desta matéria pressupõe uni prévio acor
do. Não_sei se houve algum; caso tenha havido, nãp fui consultado 
sobre o assunto. ~ " ., ,_ --_. _________ ~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY .,-Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de manifestar a mi
nha preocupação sobre este assunto, pois recebi mensãgem de tra
balhadores de cartórios, taiS como do Sindicato dos Trabalhadores 
Celetistas em Cartórios Ex'trajudiciais, que eXPreisam. sua pi-eocu
pação sobre o regime de urgência para a votação deste projeto que 
dispõe sobre os serviços notariais, tendó em vista que se trata de 
legislação polêm.ica, de duvidosa relevância para a sociedade bra
sileira, que envolve prebenda pública. oo.de o único beneficiado é 
o dono do cartório, nas palavras do Presidente Manoel da Costa 
Filgueíra. 

Dessa maneira, avalio que seria interessante que eSse proje
to fosse examinado com a Casa cheia, até porque o número de Se
nadores presentes, salvo engano meu, não_ seria suficiente para a 
votação desta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em faoe das dú
vidas suscitadas e _dos esclarecimentos solicitados, pergunto ao nobre 
Relator se chegou a haver algum enlendimento entre as Lideranças 
sobre esta matéria, que, realmente, é de grande complexidade. 

Tem a palavra o nobre Relator para se manifestar sobre a 
matéria. 

O SR. RELATOR (Maguo Bacelar)- Não, Sr. Presidente. 
Segundo o meu conhecimento, não há nenhum acordo; e a Relato-

ria mantém os pareceres contrários. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em face das 

ponderações feitas, levando em c_OIUa que, realmente, nesta altura, 
jã não hã quorum, e para ensejar o entendimento entre as Lideran
ças, esta matéria terá sua votação adiada._ 

O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -- Coó.cedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. MARCO MACillL (PFL-PE. Pela ordem. Sem re
viSão do orador.)- Sr. Presidente, penso- até que poderíamos agen
dá-la para a próxima terça-feira; e, nesse interim, nesse desteinpO, 
conversaríamos sobre a questão. para esclarecermos eventuais dú
vidas e, sobre o tema, celebrarmos um acordo. 

- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rcxlrigues) - Automatica-
mente, a votação fica adiada- para a próXima terça-feira. A Mesa 
espera que, na medida do possível, o nobre Relator e as Lideranças 
tentem chegar a um acordo sobre matéria tão comple~!l; e impor
tante. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço apalavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem 'a pala-
vra V. Ex•. -- -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr~ ~i®nte, quero escla
recer que a função do Senado é _exatamente de ajustar as leis aos 
Estados dos quais somos representantes. ~- __ -

As em~ndas ofertadas <! ~s~~ ~jet'? de lei são e:r;nendas que 
b11scam solucionar questões dos respectivos Es_ta,dos._:Nã.Q.é Uma 
coisa genérica, porque são riledidas de ajuste da lei à situação jurí:-
dica de cada Estado federado que nós representamos. · 

Veja V. Ex• que. no Estado do Ceará, a,inda_llã9_há a lei es
pecífica de organização desse setor, que está tramitando na As
sembléia, e com grandes impasses. 

Do modo como está a r~dação, aprovando o que veio da Câ
mara, se nós do Ceará_ votarmos Como está_ a matéria,_ estaremos 
negando a nossa representação, negando o interesse do EsiadO. 

Hã uma emenda do Senador Nelson. _Çap;~,ei,ro _que procura 
ajustar a situação do Rio de Janeiro. As emendas são des.se caráter. __ 
Ãcredito que o voto é que vai resolver is~o. ~o podemos abrir . 
mão de determinadas emendas pela con~ção de representantes 
dos Estados. Aqui há a Federação brasileira, e uma lei dessas, que 
tem o caráter federativo. não pode deixar de se ajustar aos Estados 
federados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RC>drigues) - V. Ex' tem 
t~ _a razão: falou em entendimento na medida do possível; não 
sendo possível o entendi:qtento sobre todas as "emendast tere_riios 
que obedecer ao Regimento, if? a matéria será votadã. -

O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

•. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala-
vra V. Ex.• · 

__ O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, as pessoas que estavam 
nomeadas anterioon_ênte ~erão seu.~ direitos assegurados. Nos Esta
dos onde havia leis anteriores, elas também serão mantidas; mas o 
mais iiri.portante é que ·o projeto prevê a complementação da legis-
lação de cada Estado.. . 

De forma, Sr. Presidente, que louvo a atitude do nobre Se
nador Cid Sabóia de Carvalho, porque ninguém ~tá procurando 
lll;Q._J~ntendimen~o; está-se procurando aperfeiçoar um projeto que 
foi alvo de discussões muito profundas duránte cinco anos na Câ
mara dos Deputados e que realmente é polêmico, e a maneira mais 
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democrátiCa de decidir é pelo voto. Louvo a atitude de-S. Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig11es)- Perfeitamen

te. A matéria será submetida a votaç10 na primeira oJX>rtunidade. -
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Tem V. Ex" a 

palavra. 
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de saber se a Or
dem do Dia está encerrada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig11es)- Sim, esJã en
cerrada. 

Haverá, ainda hoje, uma sessão extraordinária para votação 
de requerimentos. 

O SR. MARCO MACIEL -Requerimentos de urgência? 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrig11es) - Inclusive re

querimentos de urgência. 
O SR. MARCO MACIEL - Não serão votados projetos 

nessa sessão extraordinária? -- - - --
0 SR.-pRESIDENTE (Olagas Rodrig11es) - Não, nenhu

ma matéria será votada em seu mérito. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, Sr. Presidente .. 

São os seguintes os itens que tiveram sua apreciaçãO â.diada 
por falta de quorum. 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIYO 

N" 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia n_os termos do art. 
375, VlJJ, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/9.3 .na Câinara dos 
Dt;PUtados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RADIO INDEPENDENTE LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiR 
ção à Comissão de Edocação: 

--1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator: Seiiador Aureo 
Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos conR 
cementes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W45DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tetriios do art. 
375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úriico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 cn• 253/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o- ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO CAPINZAL LTI5Ã.-para explorar 
serviço de radiodifusão sOnora em onda média na Cida
de de Capinzal, Estado de Santa Clltarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão-de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

-2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W46,DEI993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do art. 
375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 46, de 1993 (n° 248193,-na·Cãmara dos 
Deputados), qy.e aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RADIO FRATERNIDADE LIDA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, , . ei:D. Substituição 
à Comissão de Educação:_ _ 

- 1 o pronu.Dciam~to: R~iator:. Senador Álvaro 
~acheco, fayorável ao projetO; 

- 2° pronunciamento: Relator: _Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidilc!e P,os _ate?.~. e procedi.me:p.tos con
cernentes à proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W48,DE 1993 
(Inêluído ·em- Ordem do Dia, nos termos do art. 

375, VIIT, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n•-48, de 1993 (n• 264/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO JORNAL DO BRASIL LIDA., para explorar 
serviço de r.i.diodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor Aureo Mello, em substituiÇ"ãó à ComissãO de Educa-
ção: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concernentes à propOsiçãO. 
5 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~ N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
375, VIIT, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO LITORAL L IDA. para explorar serviço de ra
-diodifu~ão sonora em freqüência mOOülada na Cid3de de 
Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plená:do. em substitUi
-· ção à Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

- 2" pronunciam~to: Relator: Senador Ney Ma
ranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cernentes à proposição. "" 

·6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 52, DE 1993 
(ln.cluido em Ordem do Dia, nos termos do art. 

375, VDI, do Regimento lntemo) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
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outorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LIDA. para ex
plorar serviço -de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário? em 
substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma
ranhão; 

- r pronunciamento: Relator: Senador Affonso 
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. · 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

375, VIU, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único; do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à PAQUETÁEMPREEN!)IMENTOS LIDA. 
para explorar setviço de radiodifusão scnora em onda mé:
diana Cidade de Floriano, Estado do PiaUí, tendo 

Parecer favOráVel. proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão· de 
Educação 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'7,DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tihncis- do art. 

375, VIIT, do Regimento Interno) 
Votação, em turno tinico, dó Projeto de Decreto 

Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308193, ria Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a outorga deferida 
à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LIDA., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora ein onda média na ci- · 
dade de Tunbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Füho, em substituição à Comissão de 
Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'9, DE 1994 
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 

375, VIIT, do Regimento ln temo) 
Votação, em turno único, do P:rojt!to de Decreto 

Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão ouw 
torgada à RÁDIO- E TV TAPAJÓS LIDA., para 
explorar serviço -de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Cameiro; em substituição à Comissão 
de Educação. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 10, DE 1994 
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 

375, VIU, doRegimentolntemo) 
Votação, em turno único? do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 10, de 1994 (n' 297/93,-naCâmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FIJNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para executar 
serviço de radiodifusão sonora em fieqüência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo 

Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
Pareceres favoráveis, prõfCridos em Plenário, em 

substituição à Comissão de Educação. 
- to pronunciamento: Relator: Senador João 

~:rança. favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira 

Filho, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes ã proposição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos tem:t_os ~do art. 

375, VIU, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projetá de ~creto 

Legislativo n' 11, de 1994 (n' 265/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que IenoVa a pemllssão 
outorgada à S.A. RÁDIO VERDES MARES, _Para ex
plorar "serviço de radiodifusão _sonOra em freqüêneia mo

. dulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 
Paiecer favorável, proferido em Plexlário, Relator: 

Senc.-..dor Dirceu Cari:J.Ciro, em substituiÇão à Comissão 
de Educação. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 12, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 

375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o atp que outorga pennissão à 
F!JNDAÇÃO CULWRAL CRUZEIRO DO SUL para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, lendo 

Pareceres faVó!áVeis, pfoferidos em Plenário, Re~ 
Iator: Senador Meira Filho, em substituição ã Comissão 
de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- --~- =-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concernentes à proposição. 
-13 

l'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia rios termos do art. 
375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos 
Deputados), <Ne aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA L1DA. para explorar 
serviçO de radiodifusão sonora ein OOda média na Cida
de de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão 
de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

Qncluído ~m Ordem do Pia, nos temos do art. 
375, VIU, do Regimento Intemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 19, de 1994 (n° 254193, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a C"oncessão 
outorgada ã TV TOCANTINS L IDA. para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão 
de Educação. - - __ ::-:~-== ----- --

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N-24, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art 

375, VIII, do Regimento Interno) 
Votação, em turno úriico, do Projeto de Decreto 

Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Câmara dos 
Deputados).. que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DOV ALE DO 
SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüên-cia modulada, com fms exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pouso Alegre? Estado de :Minas 
Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Lucídio Portela, em substituição à Comissão de 
Educação. 

18 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO 

DE LEI DA CÂMARA W 62, DE 1990. 
Votação, em tumo suplementar, do Substitutivo 

do Senado ao Projeto de ui da Câmara n• 62, de 1990 
(n• 3.516189, na Casa de origem), que define crime orga
nizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e 
prova nos inquéritos e processos que sobre ele versem, 
tendo 

Parc_ceres . _ 
-sob n• 432, de 1994, da Comissão Diretora, ofe

recendo a redação do vencido; e 
- de PlenáriO, em substituição à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), 
Relator: Senador Amir Lando, favorável as emendas n% 
1 e 3? na forma de subemendas que apresenta; pela rejei
ção da n° 2; e apresentando, ainda, as emendas n°s 4 e 5. 

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 12, DE 1994 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 12, de 1994 (n• 3.174192, na Casa de ori
gem), que determina que o modelo de fardamento escoR 
lar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser 
alterado antes de transcorridos cinco anos, tendo 

são 
Parecer favorável, sob n° 128, de 1994, da Comis-

- de Educação. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO W 27, 
DE 1991-COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei do Sena
do n• 27, de 1991- Complementar, de' autoria do Senador 
Mansneto de Lavor, qne regulamenta o § 3• oo art 192 da 
Constituição Federal, qne dispõe sobre a cobrança de juros 
reais máximos, e dá oUtras providênCias, tendo -

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à COmissão_ de 
Assuntos Econômicos. -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Esgotada a 
matéria consfãiite da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, últi-
mo orador inscrito. _-_o • -

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO:-Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e 

Srs. Senadores, vou_ ocupar esta tribuna por pouco _minutos, para 
dizer que, em várias ocasiões, aqui reclamei contra a omissão do 
Governo Federal e do Congresso Nacional com relação à preocu
pante situação das mensalidades escolares. 

Cumpre-me, nesta oportunidade, Sr. Presidente, homena
gear o Excelentiss!n!o Senhor Presidente da República, Dr. !!amar 
Franco, e o Sr. Ministro de Estado da Educação, Murílio Hingel, 
pela edição da Medida Provisória n° 254, que procura· coibir, de
uma vez por todas, os abusos. Isso vem a propósito, porque, ainda 
há pçuco, esta Casa concedeu ao Governo Federal os instrumeiltos 
necessários para que esses abusos sejam coibidoS~ 

_ _ Sr. Presidente, gostaria de solicitar especial a~nção para a 
Medida Provisória n° 254, que estabele"ce regras para os reajustes 
das mensalidades escolares. Ao lon,go do tempo, essas mensalidaR 
des vêm subindo sempre além da inflação de qualquer periodo, 
tomando praticamente inviável que pess_oas de classe média e até 
de classe média alta possam colocar seus filhos numa escola de 
padrão condigno com a necessidade do estudantado brasileiro. 

,;--_ ;_Portalito, louv_o a__.Q.titude d9 Sr. Ministro çJ.ã Educação e do 
Seuhor Preaidente da República e faço um apelo no sentido de que 
a Medida Provisória n° 25-4 não sofra nesta CaSa rí.em.na Câmara 
dos Deputados uma série de_ entraves, como os que vênl prejudi
cando a Educação particular em nosso País. 

Sr. Presidente, não sou contra a livre iliicfu.tiva, m_uito pelo 
contrário. Todavia, temos, de uma vez por todas, de coibir esse 
abuso, essa especulação, essa ganância dos proprietários das escoR 
las particulares, que têm deixado muita gente no semi-analfabetis
mo em nosso País. 

· · Era o que tinha a dizer, Sr. Pr~sidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senad_or Jutahy Mas_~~es. - __ 
O SR. JUT AHY MAGALHAES (PSDB - BA. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presiderite, -S~s e SrS. senadores, vastas 
parcelas de nossa população vivem. há séculos, mergulhadas em 
situação de absoluta penúria. Não obstante ser essa realidade mui
to grave e profundamente deprimente, até algumas décadas atrás, 
supunhaRse que, com a passagem do tempo, bã.veria de ser ela 
amenizada, e que os benefícios do_ progresso e o direito a uma vida 
digna seriam, gradativamente, estendidos a um número cada vez 
maior de brasileiros. O que vem ocorrendo, todavia, é justamente 
o oposto, ou seja, cada vez um maior número de brasileiros toma
-se progressivamente mais pobre. 

Indiscutivelmente, o violentO: processo inflacionário, verda
deiro câncer de nossa vida econômica, tem significativa quota de 
resQ9nsabilidade _nesse pr~esso de empobrecimento, eis que fun
ciona col;ll<;fefetivo mecanismo de conf'lsco de renda da nlaioria da 
população._ E! o que ê Pior, são exataiQenie os mais pobr~s que ~e
encontram filã.is desprotegidos, pois aqueles que detêm patrim.ônio 
ou renda lograram, ao longo de decênios de convivência com a caR 
restia, criar meCanisiD.-os de defesa. Na verdade, 05.-lnaiS abastados 
não apenas se encontram resguardados dos efeitOs confiSCatórios · 
da inflação como, inclusive, revertemRna em seu benefício e au.re: 
rem grandes lucros com ela. 

Não é à toa, portanto, que identificar as causas-do processo 
inflacionário e, a partii delas, buscar a solução do problema figura 
como a principal preocupação dos ecODomistas e -das autoridades 
da área econômica em nosso paíS. · · - · - · -

Nessa tentativa de entender o fenômeno e extirpáRlo, teo
rias diversas foram criadas. Em geral, os economistas dividem
se entre os entendimentos de que a inflãçã6 brasileira tem 
origem inercialis_ta gu de que é c_onseqúência de çonflito distriR
butivo. sendo também numerosos aqueles que a-dmitem ~bas 
as causas, atribUindO a cada uma d-iferentes graus ·de influência: 
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Para os primeiros, o que ma.is:·conta é a chamada "cultura inflacio
nária" ou ''memória inflacionária''. Quer dizer, os chamados 
"agentes econômicos11

, operando em regime de carestia elevada 
durante décadas, passam a ver a elevação dos preçOS cOmo n·aruthl 
e inevitável e promovem-na, ainda que não haja causas mais con
cretas para fazê-lo. Para os" últimos, o mais significativo são as dis
torções concretas no funcionamento da ecQ!t~a, ~ C9ID9, por 
exemplo, a existência de oligopólios, que proVocam o deSa.i-ranjo 
do sistema de preços relativos e as sucessivas tentativas de cada 
agente econômico de não ser ele a arcar com a perda que o ajuste 
distributivo impõe. _ _ 

Para aqueles que vêem o ftmômeno inerciai comO decisivo, 
o fundamental em um programa de combate à inflação é romper 
essa inércia. Dai as repetidas tentativas de cong"eJ.alneritO de pre
ços. A julgar pelos resultados obtidos com essas ~1.\\tivast ~ 
mos afliiD.ar com segurança não ser apenas_ inercíaJ.. a causa da . 
inflação brasileira. Contudo não descartamOs,- de-forma alguma, a 
existência da cultura inflacionária e sua -relevância no proc-êsso. 

Já entre os que procuram causas estruturaj.s para a _elevação 
dos preços, um dos vilões acusados com ~or veemência e cons
tância é o déficit público. É sobre ele que hoje pretendo debruçar: 
me, para avaliar se, efetivamente, cabe a ele a culpa que lhe é 
atribuída. 

À luz da ortodoxia econômica, os déflCits implicam, rfeceS
sariam.ente, pressões inflacionárias. A título exemplifiCativo, traze
mos uma análise da economia brasileira feita ao fmal de 1961 -
primeiro ano pós-Juscelino: 

Como vem ocorrendo há váriOS anos, o sétor fi
nanceiro governamental constitui em 1961 um dos prin
cipais agentes aceleradores do processo inflacioitário 
que caracteriza de modo marcante a economia naCional 
(Conjuntura Econômica, Fundação Getúlio V argas, Fe
vereiro de 1962, p. 81). 

O dogma, contudo, não resiste quando confrontado com a 
realidade, tanto do S.rasil quanto de outros país8s. 

O que se observa, numa análise retrospectiva das fman
ças da União no pós-guerra, é que, se os dé_fic_i~ do Te::;:oul:o 
passaram a crescer em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), 
como tendência e desde 1956, isso não se refletiu no Iiível in
flacionário, já- que óS dados ora revelam au_mento da infl3.ç:ã"o 
paralelamente à queda do déficit. ora queda da inflação enquan-- " 
to c_rescem os déficjts. Por exeiilplo: em 1958; o déficit foi de 
2,1% do Pffi, menor do que os 3,4% registrados no ano ante
rior. A inflação, entretantO~ -sofreu significativo aumento, _de 
13,8 para 35,1% ao ano. Novamente, em 1968, o déficit decres
cia de 1,7% do PIB no ano anterior para 1,2%, enquanto a_ in- _ 
fiação crescia de 21,2 para 24,8%. O-mesmo ocorreu em 1951, 
1959, 1963 e 1964. Por outro lado, o aumento do déficit em 
1957 (3,4 contra 2,4% em 56) foi acompanhado de queda na in- ·· 
Ilação (13,8 contra 26,2% em 56). Outro exemplo marcante: em 
1967 o déficit representou 1, 7% do PIB, maior do que o regiS--
trado em 66, de 1,1 %. A inflação, contudo, caiU quase pela me
tade, de 42,1% em 66 para- 21,2%. Situações semelhantes 
registraram-se em 1955, 1960 e 19é2. 

Observemos agora a relação entre d6fiç-it ~inflaçãO -em oo-..: 
tros países. 

Ao longo da década de 70, e com ten<lê:tJ.cia ainda mais 
forte nos anos 80, os diferentes países passaram a regist,I:ar 
elevados déficits públicos, especialmente os_ países indus
trializados, onde se observa a decomposição fmanceira do 
Estado no Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, 
Japão e Suécia. 

Teriam esses aumentos nos déficitS sido acompanhados de 
aumentos nas taxas de inflação? Comparemos a evolução do défi~ 
cit público e da inflação para cade um desses pa!ses, do ano de 
1980 para o ano de 1984: No Canadá, o déficit cresceu de 3,3 para 
6,3% do PIB; a inflação caiu de 13,5 para 4,1% ao ano. Na Espa
uba, o déficit passou de 4,3 para 6,2%; a inflação de 17,5 para 
12,2%. Nos Estados Unidos, o déficit pulou de 2,9 para 4,9%; a 
inflação despencou de 14,1 para 2,4%. Na França, o déficit ele
vou-se de 0,4 para 3,1%; a inflaçãó-téve al.ü:lfento bem mais 1!10-
desto, de 8,8 para 13,3%. Na Itália, enquanto o déficit já 
exJ>teSsivo de 12,3% do PIB aumeqtou para 15,6, a inflação caiu 
qriase pela metade, de 20 para 10,4%. O Japão tinha também, em 
80, um déficit elevado, de 7% do PIB. Reduziu-o muito moderada
mente, em 84, para 6%. No mesmo periodo, a inflação foi de 
17,8% Para O (zero). Por último, temos a Suécia, com déficits ain
.da maiores do que oS do Japão, embora não tão gigantescos quanto 
os da Itália. Lá,_ o déficit caiu de 8,7 para 7,6%, enquanto a infla
ção reduziu-se de 14,2 para 7, 7% nõ penodo referido. Também em 
países como África do Sul, Chile e Índia, a inflação recUá paralêla-
mente ao auiDento dos déficits. ~ ~- -- -

Mas o que ocorre de maiS notável nos deseqlith-briOS. f'man
ceiros de alguns dos países ricos não é o volume de?. déficit em re~ 
laç_~<? -~o P~ e sim, a sua -próporcfuü.alidade com as_ receitas 
arrecadadas. h o cisO dos Estados Unidos, com déficits em torno 
de 200 bilhões de dólares anuais, equivalentes a 25% das receitas 
do Govemo Central; do Canadá, com déficits de 25 bilhões de dó
lares anuais, correspondendo a 35% das receitas; da Itália. com dé
ficits equivalentes a 70 bilhões de dólares, ou 40% das receitas; e, 
dentre outros, do Japão, com déficfts de 75 bilhões de dólaJ:es 
anuãis, ou 50% das receitas! Thdo isso, é importante ressaltar, 
com taxas de inflação baixas e, ainda. descendentes, quando não 
nulas, como no caso OOJapãoem 84. 

No período mais recente, a tendência é nia.i:itida, cõm défi.:. -
cits elevados e niv"eis inflacionários reduzidos. Os mais Iecentes 
índices disponfveis, referentes ao ano de 1992, i:D.Ostram déficits de 
4,7%-dõ PIB para os Estados Unidos, 3,9% para a França, 9,5% 
para a Itália, 6,7% para o Reino Unido e 6,4% para o Canadá.; as 
respectivas inflações situam-se em 3%,-2,4%, 5,3%, 3,7% e 1,5%. 
As estimatiVas pãra o corrente ano indicam um déficit de aproxi
madamente 9% do PIB para a Itália, 2,7% para os Estados Unidos, 
e entre 5 e 7% para o Reino Unido, a França e o Canadá. A infla
ção, por seu turno, deverá ficar em 4% para a Itália e abaixo de 
2,7% para os demais países. -

Esses dados poderiam levar-nos a afumar que nenhuma re
lação existe entre tamanho do déficit e estabilidade da moeda, j~ 
que largos déficits em relação ao Pffi do país (bem como em rela
ção ao montante das receitas, ou em valor absoluto) convivem 
com baixas taxas de inflação. Considerado o recuo da inflação pa
ralelamente ao aumento dos déficítS_~in muitos país_es, existe até o 
risco· de admitir-se que os ·déficits gOvernamentais seJaril a.Iiados 
da estabilidade monetária. Sem radicalizar tanto o raciocínio, pare
ce, no- mínimo, perfeitamente coireto concluir- à luz do que vem 
ocorrendo em inúmerOs -p:nses-e da experiência brasileira nos anos 
50 e 60 -que os déficits não implicam necessariamente pressões 
inflacionárias, ao COiltrário do qUe a visão õrtodoxa equivocada
mente defende. 

No Brasil, todavia, não persiste a Situação verificada na dé
cade de 50_ e inicio da de 60. 

De lá para cá, os dados sobre o déficit destitufrani-se de cre
dibilidade. Em meados dos anos 60, o governo criou as Obrigaçõ
es Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN). Nos primeiros anos 
de sua existência, o TesOuro passou a utilizar as ORTN de forma a 
reduzir os desequih'brios orçamentários explicitos, destinando, em 
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inúmeras oportunidades, papéis do governo diretamente a entida
des da administração descentralizada (como, por exemplo, o 
DNER), de modo que, vendendo os títulos recebidos do Tesouro, 
pudessem as entida.çles cobrir despesas que deveriam, a rigor, estar 
incluídas no Orçamento Fiscal da União. __ 

• Após um qüinqüênio de acobertamento dos desequillbrios 
financeiros via entrega de ORTN a entidades governamentais, O 
governo resolveu alterar as regras da administração da Dívida Mo
biliária da União, ou seja, da dívida representada por papéis vendi
dos ao público. A alteração (oi corpOrificada na Lei Con:iplementar 
n'. 12, de 1971. O referido diploma legal concedia liberdade ao 
Banco Central para colocação de novos papéis do Tesouro, até os 
limites necessários para cobrir os encargos da própria dívida, que, 
assim, não figuraria no OrÇamCD.to Fiscal. Além disso, concedia 
poderes ao CanseJho Monetário Nacional para autorizar o lança
mento de títulos do Tesouro, quando necessário, além dos limites 
antes referidos, ou seja, para cobrir _outros gastos governamentais, 
sem inclusão no Orçamento Fiscal. 

O que se verifica é que a Lei Complementar n°. 12 deu po
deres absolutos para gerir a dívida mobiliária do_ TesOuro, quer 
para cobrir os encargos fmanceiros da própria dívida, quer para 
cobrir déficits orçamentários não explicitados no OrçameD.to Fis
cal. O que significa que, a partir de 1971, todo o excesso de gastos 
governamentais - tanto relacionado aos encargos fmanceiros da 
dívida, como despesas eventualmente cobertas com recursos gera
dos com a colocação líquida de títulos -passaram a figurar em re
gistros paralelos, sem interferência com o Orçamento Fiscal 
Inaugurou-se, portanto, em 1971, uma imensa obra de ficção nas 
fmanças públicas brasileiras: um Orçamento Fiscal perfeitamente 
equilibrado, e às vezes até superavitário, por um lado; e gastos ex
tra-orçamentários crescentes, não agregados a um orçamento con
solidado, alimentando o crescimento acelerado da Dívida 
Mobiliária da União. 

Com o modelo de fmanciamento público adotado em 1971, 
dois fenômenos são introduzidos simultaneamente: a marginaliza
ção, agora completa, do poder político em relação às decisões so
bre as fmanças governamentais e, conseqüentemente, sobre o 
endividamento da União; e, como corolário, o crescimento incon
trolável da dívida pública. 

A partir de então, o Orçamento Fiscal transformou-se numa 
peça enganosa, permitindo-se, então, que a Dívida Mobiliária, que 
já representava 6,4% do Pm em !980, saltasse para 12% do Pm 
em 1981, 21,2% em 1983, não màis abandonando a trajetória as
cendente. Para que se tenha uma idéia mais precisa sobre o que 
ocorreu com a Dívida Mobiliária da União na década passada. ob
serve-se que ela evoluiu, entre 31/12/80 e 31/12/86, do equivalente 
a cerca de dez bilhões de dólares para cerca de sessenta bilhões _de 
dólares, um aumento de cinqüenta 1-i!hões de dólares (ou SOO%) 
em apenas seis anos! 

Outro critério para a avaliação do real significado do des
controle do endividamento federal é obtido pela comparação do 
aumento da dívida com as receitas da União. Em 1984 e 1985-, por 
exemplo, o aumento da dívida mobiliária representou em torno de 
três vezes as receitas tributárias ou duas vezes as receitas totais da 
Uniãc. Ou seja, naqueles anos, para que a divida mobiliária fosse 
apenas contida, deixando, portanto, de crescer em termos reais, se
ria necessário que todos os impostos fossem triplicados. POr outro
lado, o aumento da dívida em apenas um ano equivale aos gastos 
salariais da União durante cinco anos. -

A partir desses dados, que nos fornecem uma idéia mais 
realista s_obre a decomposição das finanças públicas do país, perce
be-se quão deslocadas estão da realidade certas propostas apresen
tadas para a solução do problema, como a pretendida elevação de 

tributos, defendida em áreas governamentais, ou corte de despesas 
do governo, como tem sido defendido por lideranças empresariais. 
Tais propostas, ainda que bem intencionadas, não têm qualquer 
eficácia prática, servindo apenas para jogar mais lenha na fogueira 

-aa recessão. 
Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, os artificias antes refe

ridos, os quais desde meados da década de _60 vêm m.aquiando a 
realidade do _déficit público, relegaram a sociedade a uma situação 
de quase total desconhecimento _em relação ao problema, especial
mente devido à desinfonnação que, como uma nêvoa, vem enco
brindo não só as dimensões da dívida, como as suas próprias 
origens. Essa maquiagem permitiu que, em 1986, por exemplo, as 
estatísticas oficiais registrassem um déficit equivalente a 3,5% do 
Pffi, enquanto que apenas a Dívida Mobiliária cresceu em quase 
18 bilhões de dólares naquele ano, respondendo por um déficit de 
aproximadamente 6,5% do Pm. 

Mas, além daqueles artifícios, um outro vem dificultando a 
avaliação do real tamanho do dl ficit. É que o Governo, conside
rando a alta taxa de inflação e o ;,osso sistema de indexação gene
ralizada, sempre defendeu a necessidade de avaliação do 
desempenho do setOF público com base no chamado dêficit opera
cional, para cujo cálculo são expurgadas as correções cambial e 
monetária. 

Adotado esse critério, nosso déficit público em 1993 ter-se
ia situado em modestíssimos 0,9% do Pffi. Admitido esse número, 
o Brasil poderia servir de exemplo para a grande maioria das ecQ
nonlias centrais no que tange à gestão fmanOOíra do Estado. AdO
tado __ o critério do dêficit nominal, todavia, o deSequílíbrio de 
nossas contas chega a impressionantes 58,4% do PIB! O número 
provoca ainda maior assombro quando recordamos que, no ano 
passado, a arrecadação do governo federal teve um aumento ex
cepcional e nosso Pffi cresceu quase 5%. É, de fato, o maior défi
cit nominal observado desde 1989. Em 1991, ele foi de 27,2% e, 
em 1992, de 44,1 %. 

Esse déficit nominal de 44,1 %, em 1992, correspondeu a 
um déficit operacional de I ,6%. À primeira vista, poderia provocar 
estranheza o contraste entre um significativo aUmento do déficit 
nominal e uma redução quase pela metade do déficit operacional, 
de 1992 para 1993.._ Não se deve estranhar essa evolução, contudo, 
levando-se em conta que, de um ano para outro, a inflação quase 
dobrou. 

Outro dado relevante, no que tange ao exercício de 1993, 
refere-se aos juros reais. No ano passado, eles representaram 3,6% 
do Pm, comparados a 3,4% no exercido anterior, de acordo com 
dados oficiais. 

Já no primeiro trimestre do corrente ano, a -txe-Cução do Or
çamento Geral da União teria apresentado um dêficit de caixa de 
cerca de duzentos bilhões de cruzeiros reais, em valores de março, 
segundo dados _oficiais. O déficit _teria sido causado pelo resultado 
de fevereiro, negativo em duzentos e vinte bilhões de cruzeiros 
reais, o qual foi parcialmente compensado pe]os_superávits-de ja
neiro, de dezenove bilhões, e de milrço, de dezesOOie-bilhões. Para 
as autoridades do Tesouro, _o resUltado representa um equilíbrio 
virtual das contas públil:as, com arrecadação de cerca de 10,4 tri
lhões e gastos de aproximedamente 10,6 trilhões de cruzeiros 
reais. 

Uma vez mais, porém, o que chama a atenção são os juros. 
Entre janeiro e D!MÇO, em relaç2o ao mesmo período do ano passa
do, eles tiveram crescimento de 120,1%, representando a principal 
pressão sobre os gastos. 

E aqui, Sr. Presidente, Sr's e_Srs. Senadores, chegamos à 
discussão da maior relevância Se é verdade que os déficits não 
imp1icam necessariamente pressões inflacionárias, Iiem por isso-
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devemos deixar de questionar se, no caso brasileiro, existe co-rela
ção entre os dois fenômenos. Af'mal, há mais de quatorze anos, a 
inflação está alta e crescente. Entre 1979 e 1985, ela dobrou três 
vezes. De 45%, em meados de 1979, ela pulou para 100% em 
1980-1982, e para 200 por cento em 1983-1984. No final de 1985 
e começo de 1986, a taxa anualizada de inflação alcançou 400%. 
Em 1989, triplicou: 1.287%. Em 1990, atingiu a astronômica cifra 
de 2.937%. Em 1993, não ficou muito abaixo: 2.260%. Nos últi
mos dois meses, após a implantação do mais recente plano-de esta
bilização econômica, os índices estiveram entre- oS niais altos de 
nossa história: 41,94% em março e 46;22% em abril. A taxa acu
mulada dos últimos doze meses vai a assustadores 3.490%! 

Afmal, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, o que nos dis
tingUe dos países industrializados, com seus déficits colossais e, 
simultaneamente, moedas estáveis? -

O que- parece essencial para que se possa avaliar as diferen
tes fontes de pressões inflacionárias é inVestigar as-pãitl'Ciilarida
des da política econômica, a fi.m. de que se possam identificar as 
decisões que tenham tido como resultado a imposição de custos 
a:dicioitais ao··setor produtivo da economia. Ê que, diante de com
ponentes extraordinários de custos de maior significação, as em
presas não- -oligopolistas vêem-se frente a um dilema: ou os 
absorvem, com o risco de quebra generalizada, ou transferem os 
novos custos para os preços, e a inflação necessariameilte muda de 
patamar, a flm de, com perdas nas rendas contratuais, dar-se o 
ajuste distributivo contra os salários, satisfazendo o requerido pelo 
sistema ecoi:lômico, que exige o surgimento de algum perdedoi-. 

Os economistas menos ortodoxos reconhecem que a relação 
entre défiCit e: iiiflaçãó é Complexa e ambivalente. Hã cenários e 
circunstâncias quando o déficit é perfeitamente fmanciadó pela so
ciedade e hã cenários em -que a sociedade rejeita esse fmanciameri
to; traduzindo-se em processo inflacionário. No Brasil, o déficit é 
inflacionário pela forma como é- fmanciado e como se projeta nas 
expectativas dos agentes económicos. ---

Normalmente se afirma que o déficit Público só é inflacio
nário em uin contexto de plena utilização da capacidade produtiva 
da economia, pois, nesse caso, os gastos governamentais excessi
vos seriam geradores de demanda que a economia não tem capaci
dade de atender, o que forçaria a elevação dos preços. Esse não é, 
com certeza, o caso do Brasil. A capacidade ociosa na indústria é 
de mais de 25%, as terras não aproveitadas e a mão-de-obra de
sempregada estão aí. 

Aí está, precisamente, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, 
o traço distintivo e cruel do processo brasileiro. O Estado não se 
endivida para realizar qualquer investimento verdadeiro, seja em 
infra-estrutura ou produção. Onera-se o país apenas para qUe gran
des aplicadores possam auferir juros reais "fabulosos, de até 50% 
ao ano. Nossa inflação provém, basicamente, do déficit pUblico de 
natureza fmanceira., causado pelos encargos absurdamente altos e 
crescentes das dívidas, especialmente da dívida interna. Nesse pro
cesso, limita-se e coibe-se a produção de bens e serviços, e aumen
ta-se, sem limite, a quantidade de moeda, falsamente "enxugada" 
pela quase-moeda, que são- os tftulos públic-os com seus prazos 
curtíssimos e seu crescimento exponencial. 

Senão vejamos: _ 
As autoridades econômicas têm apontado indevidamente 

duas fontes de défiCit excessO de gastos do governo e déficits das 
empresas estatais. Mas o governo nunca deu transparência aos da
dos sobre a dívida pública. ocultando, assim, as verdadeiras ori
gens dos déficits anuais. 

Na realidade, o Banco Central nunca transferiu reCursos 
captados com a venda de tíru.Ios para cobrir despesas do Tesouro 
Nacional ou de empresas estatais. A quase totalidade dos títulos é 

emitida e vendida para cobrir os próprios encargos da divída::Estti
do realizado em 1987 apresenta os seguintes dados: em 1982, a dí
vida aumentou em 4,8 bilhOOs de cruzados, com os encargos da 
dívida atingindo 4,1 bilhões; em 1983, de um aumento de 17,5 bi
lhões de cruzados na dívida, 15,3 bilhões destinaram-se aos encar
gos; · em 1984, os encargos representaram 64,5 bilhões de 
cruzados, para um ·aumento na dívida de 64,9 bilhões. 

A participação dos encargos f'manceiroS- da divida no orça
mento da União também é enonne. Em 1993, o orçamento regis
trou unia receita tributária federal equivalente a 92 bilhões de 
dólares. Os gastos federais em custeio (inclusive pessoal e encar
gos previdenciârios) e investimentos, mais transferênCiaS a Esta
dos e Municípios, não chegaram a 213 daquela quantia. O gros-so 
das despesas, mesmo sem contar a gigantesca correção monetária 
da dívida interna, foi de encargos fmanceiros. 

Neste ano, a bola de neve continua a rolar, ameaçando so
terrar de vez á econ6rilia nacional. Só em março, o Governo au
mentou o seu en,divídamento junto ao mercado em 4,5% acima da 
variação da Unidade Real de Valor (URV), o que significa, evi
dentemente, um aumento real. Em relação ·ao-PIB, esse endivida
mento pulou de 8,5% em fevereiro para 8,8% em março, o nível 
mais alto desde 1990. Qual teria sido a principal pressão sobre. o 
aumento da dívida? Investimento governamental na produção ou 
em infra-estrutura? Gastos· com. pessoal? Mais uma vez a resposta 
é não. Segundo o próprio chefe do Departamento Econômico do 
Banco Central, a entrada ·de dólares no País voltou a ser a principal 
pressão sobre o aumento da dívida. Ou seja, o Banco Central emite 
iD.oeda para trocar pelos recursos externos que acorrem ao país a 
fim de locupletarem-se com as elevadíssimas taxas de juros. De
pois, a pretexto de ''enxugar" a moeda para evitar aumento da de
manda, emite moeda indexada, na forma de títulos públicos. S6 
em março, o Governo "foi obrigado" a colocar 1,7 bilhão de;: dóla
res em títulos para retirar os cruzeiros reais de círculação: E falso 
atnOuir maior efeito hlflaciónário à moeda, ainda que não fosse 
"enxugada": ela está em mãos de um número muito pequeno de 
grandes empresas e bancos. Assim, seu efeito sobre a procura de 
bens e serviços seria desprezível. 

Embora o Tesouro Nacional não tenha necessidade de caixa 
em cruzeiros ou de reservas em divisas, a entrada líquida de capi~ 
tais, s6 em 1992, foi de mais de 18 bilhões de dólares. Isso levou a 
mais que dobrar a divida em títulos em poder do público, e não 
teve qualquer serventia no sentido de alavancar a economia. Por:.. 
tanto, o Banco Central promove a inflação, ao· lançar títulos com 
juros cada vez mais altos no mercado. E, ao mesmo tempo, elevan
do o endividamento e onerando as despesas públicas com encar
gõS-ffi:fã:iiCeirds insupbrtáveis, faz que não haja dinheiro para coisa 
alguma útil, seja investimento, consumo ou salários. 

Os dados do Banco central indicam que a posição,·em títu
los federais em poder do público, foi, no fmal de fevereiro, equiva
lente a quase 48 bilhões de dólares. Essa quantia refere-Se, na 
quase totalidade, a Notas do Tesouro Nacional (NTNs) e a Bônus 
do Banco Central (BBCs), respectivamente 74% e 24%. A maior 
parte das NTNs de emissão mais recente paga jures próxímO.r; a 
40% ao ano, além da correção monetária, que é, no mais das ve
zes, correçãocambial (acomp3Dha a variação do dólar). Os BBCs 
pagam juros ainda mais absurdos, com taxas mensais efetivas que 
têm ultrapassado 48% nominais ao mês. Com inflaçãO esti.Inãda 
em 43%, estamos pagando algo em tomo de 5% re~s ao mês·;-o 
que anualizado vai a 80%! 

Em conseqüência, a manterem-se os encargosna base dos 
últimos meses, é coD.servador estimar uma taXa média real de 3,5% 
ao mês, ou, anualizada. de 50%. IssO, em cima dos 65 bilhões de 
dólares oficialmente admitidos como dívida pública interna mobi-
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liária, representada pelos títulos emitidos pela União mais aqueles 
emitidos por Estados e Municípios, significa encargos mensais de 
2,3 bilhões de dólares e encargos anuais de 32,6 bilhões de dóla
res. Só aí, algo como 7,2% do PIB! E há muitas outras dívidas e 
encargos. A mobiliáriã, inclusive, JX>de ser muito maior que a de
clarada. 

Fechando a ciranda do abuso _do poder econômico, temos os 
oligopólios. Aímal, os mega-investidores do mercado de ~apitais 
são_os mesmos que atuam na produção e c_omercialização de bens 
e serviços de forma oligopolizada. Como no mercado financeiro 
eles obtêm rendimentos muito acima da inflação~ acabam por colo
car nos preços dos bens e serviços que vendem as mesmas taxas 
de rentabilidade. Tendo eles poder ilimitado nos mercados, os au
mentos de preço (superiores à variação média) ocorrem em grande 
escala. 

Essa. Sr. Presidente, Sh e Srs. Senadores, a diferença entre 
o nosso déficit público e o déficit público nas economias centrais. 
Eles endividam-se para investir, portanto, ao endividarem-se, aca
bam realimentando suas economias, reaquecendo-as. Quanto a 
nós, endividamo--nos apenas para rolar a dívida. Estamos alimen
tando um déficit de natureza ptrramente fmanceira. Taxas de juros 
absurdas como as nossas não existem em lugar algum do mundo. 
A própria correção monetária, que foi sendo gradativamente insti
tuída a partir de 1964, é um diabólico mecanismo que jamais país 
algum suportou, senão como recurso excepcional em curtos perio
dos. Aqui, ela tomou-se um meio para o enriquecimento de pou-
cos, à custa de golpes fmanceiros. -

De outro lado, temos a questão dos prazos da dívida. Os tí
tulos que emitimos, pelo seu curtíssimo prazo, representam uma 
quase-moeda,. na verdade uma moeda indexada. A partir de janei
ro, o governo está vendendo NTNs com vencimento em, no_ máxi
mo, três meses, prazo ainda muito menor do que os já reduzidos 
quinze meses que eram obtidos até recentemente. Esses títulos re
feridos por último (com prazo de quinze meses) não representam 
hoje sequer 5% do total da dívida em poder do público. A maior 
parte está lastreada em NTNs de, no máximo, seis meses: Signifi
cativa parcela da dívida mobiliária concentra-se em títulos de 
aproximadamente um mês! Nos países industrializados, a situação 
é oposta. Os Treasury Bonds norte-americanos, para exemplificar, 
são de 30 anos e pagam juros nominais de 6,6% ao ano. Re<:ente
mente, no dia 9 do corrente mês, sua remuneração foi elevada para 
7,6% ao ano, o que, por sinal, produziu repercussões negativas na 
bolsa de valores de Nova Iorque. • 

Sr. Presidente, Srs e S-rs. SenadOres, é indiscutível que os 
encargos financeirOs para giro da dívida pública vêm atingindo va
lores insuportáveis, evidenciando a gravidade da situação de de
composição das fmanças públicas. A alimentação da dívida - que 
são os déficits governamentais - repousa nos ertCirgo.nla própria 
dívida. 

A dívida pública é, hoje, uma questão que tem de ser enca
rada politicamente. E para que isso se concrCfize, viabilizando a 
inadíável procura de uma solução, a sociedade - pelas lideranças 
empresariais, sindicais e políticas - terá de assumir uma postura 
realista, sem preconceit· JS, forçando o governo a revelar a história 
passada e o drama presente das fmanças públicas. Até que esse es
tágio seja alcançado. ter-se-á de resistir ãs tentativas de aumento 
generalizado de tributos ou corte indiscriminado de _despesas -
como em empresas estatais do setor produtivo -, falsas soluções 
que não resolvem a questão do endividamento, enquanto que, den
tro do modelo ortodoxo recomendado pelo Fundo Monetário Inter
nacional, jogam o país rios rumos da recessão. 

Aquilo de que se pre<:isa é uina nova política pam a dívida 
pública, uma política firmemente orientada para a queda dos juros 

e a progressiva redução da dívidci, pois o -governo precisa voltar a 
investír. Afmal, set6r público e setor privado são coi:nplerrientares 
em economias que desejam progredir, em lugar de serem engoli
das por um pequeno grupo dominante. 

O destino do Brasil não pode ser a continuada concentração 
de renda e poder político e econômico. O fortalecimento de nossa 
economia depende, ao contrário, da desconcentração. Para isso, é 
impostergável o enfrentamento da problemática da dívida. • 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. - -
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, a distân
cia entre o Porto de_ Santana, no Amapá, e os portos de Nova 
Y ork, Miami, Londres e Roterdam é quase a metade da distância 
entre esses mesmos portos estrangeiros e os portos brasileiros de 
Paranaguá (PR), Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Trago aqui 
essa informação porqUe desejo alertar o governo brasil~iro Para I! 
viabilidade de uma ação coo junta com o governo do Amapá, com 
vistãs ao melhor aproveitamento do Porto de Santana, que se en
contra subutilizado. 

Esse porto constitui-se numa eX.u~lente alternativa para as 
exportações brasileiras, por ser estrategicamente mais eçonômico e 
viável para o escoam• mto de nossos produtos destinados ao merca
do externo. Situado a 24 quilômetros de Macapá, o Porto de Santa
na apresenta as seguintes distâncías com os principais portos doe 
mundo: 2.715 milhas náuticas do Porto de Nova York; 2.297 mi
lhas náuticas do Porto de Miami; 3.845 milhas náuticas do Porto 
de Londres; e 3.919 milhas naúticas do Porto de Roterdã. 

São números que evidenciam a capacidade que tem esse 
Porto de tomar-se um dos_ mais aproveitados do País. A iniciativa 
de aproveitá-lo resultará automaticamente na criação de novos em
pregos na cidade de Santana, onde os estivadores vivem uma pro
funda ausência de perspectivas quanto ao futuro. Trata~se de um 
Porto que, embora fluvial, tem calado-d água para receber navios 
de qualquer porte. É por esse porto flutuante que escoa, sem ne
nhum problema, toda a exportação de mauganês do Amapá, assim 
como a produção de dendê, compensado e cavaco para celulose. 

Sendo o Amapá uma grande província mineral, produtora 
de ferro, manganês, ouro, bauxita, nada mais ad~ado _a seu de
senvolvimento econômico que esse p:>rto tão pr6ximo dos merca
dos de hemisfério Norte. Todo o potencial que faz do solo 
amazônico um dos mais ricos do mundo poderia ser e<:onomica
mente explorado, sem custos exorbitantes para a sua exportação. 
Para isso seria necessário apenas que o governo federal se engajas
se numa ação conjunta com o governo do Amapá, a fim de dar 
mais condição de competitividade ao Porto de Santana. 

Em minha opinião, dois fatores se apresentam hoje como 
capazes de abrir os caminhos do desenvolvimento econômico para 
o Amapá. O primeiro enquadra-se no projeto do Senador Jonas Pi
nheiro, que elegendo-se governador do Estado, pretende transfor
mar os cerrados do Amapá num grande centro produtor de soja e 
cítricos, para consumo interno e exportação. Se conseguirmos fa
zer o Governo Federal entender a importância do Porto de Santa
na, o Amapá poderá transformar-se num verdadeiro celeiro, 
produtor e exportador de aiimentos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o se

guinte díscurso.)-_Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Seuadores, as dífi
culdades econômicas por que passa o Brasil chegaram ao limiar do 
insuportável O País empobrece a olhos vistos. O Estado faliu e 



2942 Sexta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Junho de 1994 ~ 

entrou em colapso. Faltam recursos para os serviços pll.blicos mais 
básicos. O desemprego cresce, e a iilflação disPara Reflexo desse 
estado de coisã.s~ -o aumento da violência e áa crimínalidade assus
ta o cidadão. Ficamos atônitos ·por percebermoS-qUe um· paiS que 
recolhe todas as condições estruturais pata- sair Vitorioso da bata
lha contra o subdesenvolvimento não está cOnseguindO desvenci
lhar -se das amarras e dos óbices a uma organização e a um 
consenso mínimo--que lhe permita seguir no c~o da prosperi
dade. Ficamos envergõilbados com nossa péssima distribuição de 
renda, uma das piores -do mundo, e perpleXOs com a realidade de 
contarmos com 32 milhões de brasileiros indigenteS- famintos e 
totalmente excluídos dos benefíCios da civilização -.-um contin
gente de compatriotas equivalente à população da Argentina! 

Como se gera o progresso e se constrói ·um pais- riiiilS equâ
nime? Essa é a grande questão. QUe modificãÇões operã.t na eêo:..' 
nomia, para atingir tal desiderato? Há dois grupOs políticos inuito 
influentes que respondem a essas índagações de fOI'Dla bãstante di
versa; ·no· entanto, em comum, apresentam o fato de serem prisio~ 
neiros de uma elaboração intelectual incompleta e terem gosto por 
soluções simplistas, inOperantes e vazias por si só.-~ 

Uns adoram o fetiche do crescimento econôm.ico. Para es
ses, crescendo o PIB, nossas-mazelas estarão resolvidas. Porém,já 
vimos que não é-bem aSsiin. -o e:X-:Mini.stro Delfim Netto, na época 
da ditadura, faiia- ó panegii"ico da coDhecida fórmula de que erã 
preciso primeiro crescer o bOlo, para depois dividi-lo. Todavia, o 
bolo cresceu, foi inteiiainCD.te C_óili.ido pelos comensais mais fortes~
e o povo continuou mergulhado na misêria, ria fome·e na-ign.Otâ:ti-
cia.-o que restou a esse povo foi a conta da confeitaiía, representa
da pela dívida externa com cujos recursos o regime militar, para 
gozar de popularidade fácil, comprou a farinha e os demais irigre
dientes para faze! o bolo, também chamado milagre econômico. 

Outros, ao revês, idolatram o fetiche do distributivismo 
imediato, feito por decreto ou, para melhor nos _adaptarmos ao 
tempo presente, por medida provisória. Acham-que -ã.-m.elhor dis~ 
tribuição de renda no Brasil depende apenas de um certo volunta
rlsino -pOlítico que, sein maiores -preparações irislitUCioriaí'S- e 
econômicas, usaria o Estado para desapropriar bens daqueles que 
os possuem, destinando-os àqueles que nada possuem. 

Queremos dizer que a ·via de resolução dos problemas brasi
leiros é Um -pOüco·mais complexa. Por um lado. depiri.de, sem dú
vida, da retomada do crescimento econômico. Para se ser mais 
rico, é necessário que as riquezas sejam produZidas. Contudo, 
amiúde o crescimento económico passa ao largo do desenvolvi
mento humano, e é isso de que necessitamos no Brasil: de melhor 
desenvolvimento humano: de uma população educada. saudável, 
alimentada e de uma mão-de-obra com qualificação para enfrentar 
os desafios, cada vez maioreS, da inovação tecnológiCa. Assiin, o 
crescimento econômico deve levar ao desenvolvimento humano. 
Para qUe -iSso aconteça, porém, há mister de políticaS piíblicas ade
quadas. Não basta escancarar intempestivamente o nietcado brasi
leiro aó capital estrangeiro, nem sair privatizando tudo 
indisc:riminâ:damente, nem retirar o Estado de todos Os s.etores da 
economia. Dai ó desenvolvimento não se seguirá. Políticas públi
cas e planejamento são necesSários. Saibamos evitar -o fetichisrrio 
do mercado, que a lugar nenhum nos levará. 

Por outro lado, para que possamos ter maior bem-estar e 
melhor distribuição de renda no Brasil, temos de perseguir_ refor
mas económicas e institucionais. Devemos implantar umã. reforma 
agrária, dar apoio às micro e pequenas empresas, ·revolucionar a 
gestão do sistema educacional - dando êrif3se' ao eiisinó bãSico e 
ao profissionalizante -reformar o Poder JUdiciário e nosso-Código 
de Processo Penal- para que os que saqueiam os recursos públi
cos deixem de gozar de impunidade certa -, mudar nosso -siste~ 

tributário e a Previdência Social, bem como promover muitas ou
tras medidas sem as quais o distributivismo estará fadadO ao fra
casso e à reação desagregadora dos agentes econômico5:. 

Sr. Presidente, S~ e Sfs. Selladores, para que eSte próriUJi-~-
ciamenlo ilãO se perca no eniafanhado dos problemas brasileiros e 
dos caminhos complexos e variados para sua solução, gostariamos 
de abordar um assunto eSpecífico que rimito contribuirá, uma vez 
tratado de forma pertinente, para a prosperidade e a justiça social 
destel'aís. Refe:r:i.n:l,o-nOs à atenção que deVe ser dispensada às mi
cro e pequenas empresas. No ensejo, repetin:ios quê- deixar o" mer
cado atuar sem qualquer interferência do Governo pode até, em 
certas ocasiões, proporciOnãr-algum crescimentO econônllco; :mas-
sempre acompanhado de mUita-desigUaldade social. E, por ser uma 
das nações mais desiguais do planeta, o Brasil tem sede de igual
dade e de justiça. 

O estíiimlos à atividade dos pequenos empresários-Coilsiste 
num fator de desconcentração do capital e de conSeqüente aumen
to da competição, com reflexo nos preç·os, e nümá das iniciativas 
em favor de melhor distribuição da renda, pois um país capitalista 
ê-tii.titõ mais -igualitário qu3n{o maior for o D:úmero de capitalistas 
nãcionais qUe Iiele -atuãm: "Em oUtras palavras, devemos fazer sem
pre rim esforço para inctetn:enw-aquantidade de nossos cidadãos 
que auferem direta ou indiretamente rendimentos de capital. Esse 
objetivo pode ser satisfeito seja com o aumenlO'de empresas e de 
empresários, seja com o de-aSsalariados que participam dos lucros 
das fmnas onde trabalham, seja com a maior democratização do 
acesso do brasileiro comum aos inVestiiiiEmtos em bolsa de valo-
res. 

As micro e pequenas empresas sãO VíSTãs,-e:m tódo o mundO 
desenvolvido, como Uma espécie de celeiro de- novas idéias e de 
novas tecnologias, além de estabilizadoras dos ciclos econôm.icos 
e -de empregadores de grande contingente de mão-:de.:ob:ra. Por -
isso, os países desenvolvidos, em particular os de economia mais 
liberal, concedem às micro e pequenas empresas -que passaremos 
a chamar simplesmente de :MPE- tratamento tributário e creditício 
diferenciado-, como também, em geral, oferecem-lhes acesso privi
legiado às compras do Governo e apoio técnico e gerencial. Sabem 
essas nações que as :MPE são plantinhas frágeis ·que precísam: ser 
regadas para vingar. Sabem que a pequena empresa de boje pode 
vir a ser o grande conglomerado industrial do futuro e que o de
senvolvimento econôniico depende das iniCiativas- empresariais, 
com possibilidade de êXitO~ de seus cidadãOS: - - --

Quando Bill Clinton 3:ssumJ,u a Presidência e apresentou pu
blicaniente seu plano para diminuir o déficit orçãiheD.tárío â.os Es
tados Unidos. cortou profundamente várias despesas do Governo, 
inclusive gastos com saúde. No entanto, poUpou de qualquer dimi
nuição de verbas o programa de seu país de incentivo ã.s micro e 
peqUenas empresas. Não nos esqueçamos de que uma microem
presa beneficiada com subsídios do governo norte-âmericano, a 
Apple, hoje a segunda maior empresa de computadores do mundo, 
criou o computador pessoal, ajudando a transformar a Califórnia 
em líder mundial da indústria de informátiCa. Um outro exemplo 
de microempresa bem-sucedida no set.O:r de @oimática é a Mi~r6-
soft, que boje é a maiOT empresa de software do mundo e que foi 
criada no quarto do empresário e analista de sistemaS Bill Gates. A 
Sony Surgiu· como microempresa, bem assim a Xerox. Aliás, são 
dados da ONU que 80% das patentes mundiais são registradas-por 
pequenos e microempresários. · ----

Façamos um breve apanhado dos incentivos às MPE utiliza
dos· pelas três maiores economias do mundo e por dois países- de 
nível de desenvolvimento mais próxiniõ-aOD:õs-so. - --

Nos Estados Unidos existem inaiS de 16 milhões de peque
nos negóCios, ·qne- empregani 65% dos trabalhadores do setor pri-
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vado e que formam nada menos do que 90% das empresas de alta 
tecnologia. Pode-se dizer que essas firmas representam a vanguar
da da maior economia do planeta. As l\1PE norte-americanas con
tam com o apoio de um órgão governamental, o Small Business 
Administration, e _c·om certas_ preletênCias pafa:ovenae.r ao Governo. 
Nos últimos oito- anos foram canalizados parã O setor, em apenas 
um programa, bilhões e 300 milhões de dólares do dinheiro do 
contribuinte daquele país, que ê o baluarte do discurso neo-liberal 
no mundo e que sempre nos aconselha, a nós do Terceiro Mundo, 
a retirar o Estado -da economia. 

No Japão, a força da pequena empresa é ainda maior. Ela 
soma 99% das frrmas exísteÍltes no país e emprega ·maiS-de 80% 
de sua mão-de-obra. As linhas de crédito destinadas pelo Japão às 
suas MPE são ceiCa de vinte vezes nlaiO!eS--enl relação às dos Es
tados Unidos. Somente em 1988, as l\1PE jãponeSãs -reeet>eiam fi
nanciamentos a custos redUzidos da ordem de 27- bilhões de 
dólares. O Goveniõ, além de fornecer crêdito barato, mantém um 
fundo para garantir empréstimos concedidos pelo setor bancário 
privãdo às MPE, como fazem também os Estados Unidos. A legis
lação japonesa prevê concessão de _deduções e de crédito fiscal 
para investimentos em pequenas einPresas.Ademais, as MPE são 
responsáveis por c_erca de 35% do valor das compras governamen
tais. 

A Alemanha, a exemplo de seus vizinhos da União Euro
péia, dá tratamento diferenciado às ~IPE no que se refere a con
corrências públicas e a encomendas governamentais. Os subsídios 
incluem ajuda para formação de capital, crédito a juros mais bai-
xos e garantias oficiais parne:xportação:·· ·' · ,...- ·- ~~ -

Na Coréia do Sul e no México, os incentivos e os subsídios
se repetem. Destacamos apenas que, na Coréia, as MPE têm direi
to a acesso preferencial aos contJ:atos ~o seto~ públicp e -~e, n_!) 
México, 90% dos créditos públicos a cargo do Bancomex e Cia Na
cional Financera são destinados aos pequenos negócios.-

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, e no Brasil? Qual é a 
situação das micro e das pequenas empresas? Por um lado, pode
mos contar com o trabalho competente do Serviço Brasileiro_ de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, rin1a entidade 
que, desde 1990, é gerida pelo setor privado. Em dezenas de uni
dades do SEBRAE espalhadas por alguns pontos do território na
cional, o pequeno empresário ou quem quer abrir um pequeno 
negócio pode beneficiar-se de atendimento especializado e de in
formações na área econômicã., tributária, fill.anceira, administrativa 
e legal, bem como de alguns cursos sobre gestão empresarial que 
eventualmente são colocados à disposição do pequeno empresário 
em certas unidades. Naturalmente, a atuáção do SEBRAE é limita
da em termos do público atingido e em termos regionais, mas so
mente m.erece_aplausos um trabalho necessário, levado a cabo por 
pessoas qualificadas, que deveria contar com i:naibi' ápóio dó Go
verno. 

Mas quanto a U: __ -"'·v o:-. concretos na área creditícia, tribu-
tária e d_e_com.t-• , governamentais para as micro e pequenas em
presas? Nesses pontos, qUe são os fui:ulament.ãiS Para a 
sobrevivência das MPE. elas se encontram relegadas à própria sor
te. Vrmos o fantásticOllivel de apoio e de subsídios que" aS -MPE
recebem nos países desenvolvidos_ e em outros do_ Terceiro Mun
do. Tais nações sabem que não desperdiçam recursos com as 
MPE, porque o fortalecimento dessas empresas significa o dina
mismo de suas economias, o desenvolvimento tecnológico e a ga
rantia de colocação no mercado de trabalho para populações 
crescentemente ameaçadas pelo desemprego estrutural. 

Aqui, no Brasil, sem apoio, as MPE ficaram cobrando do 
Congr~so Nacional, durante cinco anos, a regulamentação do dis
positivo constitucional, o art. 179, que, com todas as letras, procla-

ma que a União, os- Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, as
sim- definidas em lei, tratamento jurídic-o diferenciado, _visando_ a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações- ad.riili:iistrati
vas, ·tributárias, previdenciáriis e-creditícias, ou pel~ eliminação Ou 
redução destas por meio de lei. , 

. Infelizmente J(l'edomina em nosso País ~ modelo fiscal_cen
trahzador e burocrático que acaba por fazer dó pequeno e rucrQ.:... 
empresário basicamente um contribuinte preenchedor- de 
formulários. Por conta disso, muitos sãci atraídOs para a infõrmali
da~, e o tiro do FIS"co brasileirq sai pela culatra. Atolªda pela bu
rocracia- e pelo caótico sistema tributário nacional, qrie não 
tivei:nos ainda a c·ompetência de reformar na Revisão Constifucio:
nal, as .MPE são, no Brasil, apenas uma sombra do que poderiam 
ser. Mesmo assim: com todas essas dificuldades, as micro e peque
nas empresas brasileiras formam um contingente de 3,5 milhões de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços._ Repres~n
tam 59% da pferta de emprego e 42% dos salários pagos, coufrr
mando seu papel imprescindível na geração de empregos para os 
brasileiros. As MPE contribuem com 48% do valor de tudo que ê 
produzido no País. 

Para encerrar este prcmmciamento, queremos citar o chamado 
Deeálogo da Pequena Empresa, que constitui dez pontos iruprescindll 
veis à sobrevivência e ao fortalecimento das MPE. Esses itens tênl 
sido divulgados pelo SEBRAE, com o intuito de que iejam le~ . 
em coosideração quando forem elaboradas politicas plblicas para o 
setor. O decálogo foi escritO por gente ~e entende dos prÇ>blernas en
!ientados pelas MPE, tendo sido auscultada a opinião dos tuicro e pe
quenos empresários que se dirigem aos bal~s de atendimento do 
SEBRAE. Para não noS aloogannos mais _e por IaZão de os pcntos se
rem muito _claros, nos absteremos de comentá-los. 

_-vamos ~o Dêd.logo da Péquena'Exllpresa: 
1° O principio de tratamento diferenciado expresso na Carta 

:Magna deve ser acolhido em todas as leis e regulamentos. 
2°. É indispensável que todas as instâncias legislativas intro

duzam a regu_lamen~<ão necessária para que as pequenas empre
sas participem das compras governamentais, que hoje 
movimentam a fantástica soma de 100 bilhões _de__dólares por ano. 

3° A lei deve caracterizar o que sejam microempresas e pe~ 
quenas _empresas, de acordo com o porte de suas operações, daí 
decorrendo diferentes obrigações e direitos, o que deve valer para 
~ -~ éSfe!as da Administração Pública. ·- · · · 

-4° O crédito ê indispensável. Os órgãos -que fmanciãm o de
senvolvimento devem encarar a pequena empresa c_omo agente in- _ 
substitUível pa.rã. a retomada do crCSdmento, garantindo~ lhe taXas 
e condições compatíveis com o Volume de seus negócios. 

5° Onerar a pequena empresa com os mesmos tributos das 
grandes é negar-lhe o· direito de competir·. -É preciSo, nov3mente, 
tratamento diferenciado, para- traZê-la ao mercado, isto é, para 
fazê-la pagar impostos, retirando-a da economia inforiilal. 

6°-Desburocratizar, desregulamentar, Permitindo uma vida 
legal a milhões de empreendedores é fundamental. -

7° A contnbuição à Previdência SOcial do empregador na pe
quena empresa deve ser adequada ao estimulo vigoroso do uso de 
mão-de-obra. 

8° A lei deve permitir a consorciação de pequenas empre
sas, dando-lhes o direito de administrai' de forma cooperativada 
seuS empreendimentos. _ _ _ _ 

9" A pequeua empresa é o futuro. O Estado deve apoiá-la para· 
que receba os estímulos intemadcnais de caR~tal e de tecnologia. -- ·roo Competir é o mais inlpürlante, de-forina autônoma oU 
iritegrada ao grande empreendimento, ·mas com garantia poi parte 
do Estado de igualdade de condições na cómpetição. 
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Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores, uma recente pesquisa 
de opinião, realizada pelo IBOPE, constatou o grande apoio que a 
população brasileira confere à pequena empresa. A pesquisa entre
vistou 824 pessoas acima de 16 anos, de todos ~ graus de escola
ridade e de todas as regiões do País. É interessante verif1ear cOmo 
a Jl<lpulação brasileira é politizada, quando o que está em pauta são 
questões reais, concretas, que podem trazer um resultado palpável 
ao seu padrão de vida. Essa pesquisa deveria ser conhecida por to
dos os candidatos à Presidência da República. 

Alguns resultados da pesquisa são os seguintes: 88% da 
população consideram de grande importância a pequena empresa; 
91% acham que ela tem contribuído para gerar empregos~ segun
do 96%, o Govemo deve dar mais apoio à pequena empresa; 93% 
acham que o Congresso deveria aprovar leis que a beneficiem. 
Queremos, por flDl, destacar a opinião de 81% dos entrevistados, 
que atribuem à pequena empresa uma melhor distribuição de ren
da nacional, que é precisamente um dos pontos com_ os quais co
meçamos este pronunciamento. 

O Brasil precisa ter orgulho de si mesmo, necessita iesgatar 
os 32 n:rllhões de brasileiros indigentes para a civili.zaçã.o. Para 
isso, é imperioso realizarmos ações concretas que conjuguem o 
crescimento econômico com o desenvolvimento huJ;O.!Ulo. O forta
lecimento das micro e pequenas empresas, como demonstramos, é 
uma das políticas públicas que ajudará a perseguir simultaneamen
te esses dois objetivos. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não há mais 

oradores inscritos. - -
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a seSsão, desig

nando para a extraordinária das 17h55min, anteriormente convo-

cada, a seguinte 
ORDEM DO DIA 

-1-
REQUERJMENfO N" 1.225, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento D0 1.225, de 
1993, do Senador Man:o Maciel, solicitando, nos termos do art. 
172, I. do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Pro
jeto de Lei da Câmara D0 142, de 1993 (n° 1.735/91, na Casa de 
origem). que considera o Distrito de Fazeo.da_Nova, g.o Município 
de Brejo da Madre de Deus, Estado de PeiDaJ):lbuco, Area Especial 
de interesse Turístico e Estância Hidromineral. 

-2-
REQUERIMENTO N" 222, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 222, ~e 1994, 
do S~ Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dO artigo 
Rollemberg, meu pai, de autoria do Sr. Armando S. Rollemberg, 
publicado no Correio Braziliense, edição de 25 de abril de 1994. 

-3-
REQUERThiENfO N" 305, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requerimento D0 305, de 1994, do 
Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo Rio-92: me
l6Cl"i- do que se pensa, de autoria do Embaixador Carlos M. Gar
cia, publicado no jOrnal O Globo, edição de I o de maio de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra
da a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 17h54min.) 

Ata da 59a Sessão, em 9 de Junho de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 17 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelos Sr. I o 

OS SRS.SENADORES: Secretário .. 

Albano Franco- Alexandre Costa- Alfredo,Campos- Al
mir Gabriel- Antonio Mariz- Aureo Mello- Carlos De'Carli
Carlos Patrocínio - César Dias ·.c Chagas Rodrigues - Cid Sab6ia 
de Carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira -
Dirceu Cameiro- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Esperi
dião Amin- Fernando Henrique Cardoso- ~rson Cimata- Gui
lherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva- Irapuan 
Costa JúniOr -Jarbas Passarinho -João Calm.on- João França 
-João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão - Josaphat Ma
rinho -José Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! -José 
Ricba- Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia -
Louremberg Nunes Rocha- Louri,val Baptista- Lucidio Portel
la - Magno Barcelar - Man:sueto de Lavor - Márcio Lacerda -
Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto- Maurício Cor
rêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nelson 
Wedekin - Ney Maranhão- Onofre Quinan .:: Pedro Simon -
Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bace
lar- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 63 Srs .. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessãO. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

sao lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 441, DE 1994 
Senhor Preside~te, 
Com fundamento no disposto na alínea b dO art. 336, do 

Regimento ln temo do Senado Federal. vimos requerer a Vossa 
Exçelência urgência n_a apreciação do Projeto de Dec~to_Legisla-_ 
tivo n° 44, de 1994, que "aprova o texto da Convenç~ sobre todas 
as formas de discriminação- cqnt:ra a mulher, assinado pela Repú
blica Federativa do Brasil, em Nova Iorque, em 31 de março de 
1981. bem como revoga o Decreto Legislativon°93, de 1983''. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994. - Pedro Simon -
Cid Sabóia de Carvalho- Jutahy Magalhães- Marco Maciel
Jonas ~eiro. 

REQUERIMENTO N' 442, DE 1994 
Requeremos urgência. nos termos do art. 336, alínea b, do 

Regimento Interno, para o PLCn° 91/94, do Poder Executivo, que 
"autoriza o Poder Executivo a redistribuir os cargos criados pela 
Lei n° 8.433, de 16 de junho de 1992. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1994.- Senador Jonas Pi
nheiro - Sen. Mãrio Covas - Sen. Ney MaranhãO - sen: Marco 
Macio! - Sen. Francisco Rollemberg Sen. Epitácio Cafeteira -
Sen. Mauro Benevides - Sen. Esperidião Amim - Sen~ Carlos 
D'Carn. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os requeri
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na: forma do dis
posto no art. 340, n, do Regimento Interno. 

Aprovado. 
O Projeto de Lei da Câmara n° 142, de 1993, será incluído 

em Ordem do Dia oportunamente. 
Passa-se à O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

ORDEI\~ DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno úriiCo, do Requerimento n° 1.225, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos _do art 
172, I, do RegimentO Interno, a inclusão em Or~ ~~ DJa do_ Pro~ 
jeto de Lei da Câmara n• 142, de 1993 (n• 1.735791, na Casa de 
origem), que considera o DistritO de Fazenda Nova, go _Municíi?io 
de Brejo da Madre de Deus, Estado de Pemat)lbuco, Area Especta! 
de Interesse Turístico e EStãnCiaHidromineral. 

- Votação, em turno ·ónico, o do Requerimento n° 222, de 
1994, do Senador FranciSco Rollemberg, solicitando, nos ter
mos regimentais, a transcriçãó, nos Anais do Senado Federal; 
do artigo "Rollemberg, meu pai", de autoria do Sr .. Annando.S. 
Rollemberg, publicado no Correio Braziliense, edição de 25 
de abril de 1994. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Em votação à i"eqUeriri:teD.tci, eiillulnO' úriico~~~--- _ · _ _:__.- _ 
Os Srs._Senadotes que o aproii'atri queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

- -- Será feita a transcriçã:o SOlicitada. - _ 
É a seguinte a matéria cuja transcriç~ é soli-

citãda: -

Rollemberg, meu pai 

Al'lll8fldo S. Rollembef& 
J::.stava a caminho dt> Nairobi. 

ondt> tomaria o avião das N~'Ões 
UnirJ=-.~~; para M~adiSC'ío, na Sc)
m --. quando senti pela primei
ra vez o medo da mortt"'. la in
vestigar as circunstáncias do as· 
sassinato de quatro jomalisbls,. 
massacrados a golpes de paus e 
pedras. ~r uma multidão enfu
recida pelo bombardeio dos b .... 
lic6J>teros da Unosom â cosa de 
um dos maiorais do di do gene
ral Mohamed Farah Aidiâ. O 
medo. oio faltassem suficientes. 
motivos, cresceu alimentado a 
doses de ulsque. 

Ramsés Ramos. ao meu lado, 
compartilhava da viagem, do 
ufsque e do medo. Imagináva
mos, juntos. o pt"ri~o que iria
mos correr. Colleen: Roach, pro
fessora da Universidade de Nova 
Iorque, _nossa outr~ companhei
ra de- Viagem. env1ara-nos pre-
viamente <locumentos que rela
tavam o estado de total a~ 
gaçiio do país. Uma ONG de 
Londres, entre uma série de 
conselhos. advertira-nos sobre a 
necessidade d~ usarmos colet<' à 
!'rDV& de bala e de niio sairmos 
do hotel Rm a proteçio de 
guarda·costas 
armados. Re-

solvi, p«?r via 
elas dúvidas. fa-
zer o meu tes
tameoto. Era 
urgente. Preci
sava escrever IOIII 
algumas cartas. 
E tinha que uoa.la 
f.U.Io antes de 
chegar a Nairo
bi, pois perde
ria o contato 
com a civiliza
çio quando de
sembarcasse 
em território 
somali. 

Não que ti
vesse muito a 
dividir. É que, 
com três filhos 
dt- _três casa
mentos, sabia 
eu, de vida vi
vida, que a 

H, foi 
nlat.ru 
C.U1"w';lt 
.. Ser&IPe: 
laU,W 
illdicatlo 
por.l&~~~o 

paraoTrl, 

conta no juízo 
final dos homens poderia se 
complicar·. Os fluídos do Black 
Label me haviam provocado 
uma "viagem .. dentro da via
gem. Imaginei-me morto, corpo 
sendo trasladado, o enterro no 
Campo da Boa Esperança. .. 

!\o di.• St:"l!nintt', t-ssa t>mhria
gue""z havia pa~sadn. Mas o St>nti· 
me""nto da. mortt> pt•rsistia. Pt•n· 
sei na famíhu. um por um. Pt'n-

sei nns ami.1!0~. Pt'l\St'i 110 Hrao;il. 
Pensei na vida. E tudo o <}llt' t'li 
pt>nsava naqtwlt> (lt'liriu dt•sa· 
~uan1. na fil!llra du Dlt'\1 pai. 

Durantt' as St'i~ noites em ()Ut' 

permaneci no hott'l AI Sahafi. 
mergulhado nas <"rõnicas dt' 
.. Bom dia para naSl"t'r··. de Otto 
Lara Rezemlt.-, tendo como fun
do o barulho dos heli<:Ópteros da 
Unosom sobre\'oandv u teto e u 
estampido dos tiro~ de Kalashni
kov dos rebeldt's em luta. foi a 
figura do ministro Armando Lei· 
tt' Rollemberg que me \'eio à 
mente. 

Lembrt'i-me de outra \'ia_Kem, 
a que havia feito C'omo mochilei-_ 
ro pela América do Sul, e do en
contro que tive (•om Darei Ri
beiro, por obra t> graça de Glau
ber Rocha, a quem <:onhe<'i pt'
rambulando por uma praça dt> 
Miraflores, em Lima. Assistimos· 
juntos à maravilha do sol poente 
no Pacífico, t•onversamos sobre 
o nosso desgraçado País e fica· 
mos amigos. E · ele, então, 
con\-idou-me a tomar uma sOpa 
no apartam!'nto de Darei. 

.._Qual é o seu nome, meni
no?"'. quis saber Darei. E com 
aquela chama que o caraderiza, 
parecendo sincer.amente gratifi-
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cado com a minha reSJ?OSta. 
falou-me durante meia hora so· 
bre o meu pai. "Você sabe que 
seu pai é um grande homem? 
Conhece a sua traj~tória?" Sai 
da conversa abalado e curiosíssi
mo. pois me dera conta de que 
desconhecia alguns episódios 
importantes da vida do meu pai. 
Sua atuação na CP! do Ibad, co
J?:'IO d~utado; seu \'Dto contra a 
roubalheira da Hanna Corpora· 
tion,. no primeiro processo de 
repercussão que julgou como 
ministro mais jovem do Tr!~u
nal Federal de Recursos; sua ra
ra coragem, quando. no meio da 
caça às bruxas deflawada pelos 
que tinham dado o p;olpe militar 
de 1964, decidiu visitar seus 
amigos asilados na embaixada da 
Iugoslávia ... 

Depois daquela conversa·com 
GlauOer e Darei, tomei-me, de
finitivamente, seu admirador. E 
quantp mais ~squisava sua \i
da. mais orgulho sentia de ser 
seu fllho e de trazer o seu nome. 
Órfão de mãe aos dois anos de 
idade, fora escolhido por seu 
pai. o coronel Zezé, -do enf!enho 
do Topo, para ser o .. filho do 
douto;", J:i!o.Hidou pmntolramt"n· 
tt" em Salvador<"' dt1l0l~ t"nt Ht•lu 
Horizontt". uudt- ~ fnmwu <'UIIl 

di!ttinção na Fat:uldadt' dt· Di· 
rcitu. Lá. elt" dividiu quarto n.1 

''repúblit-a'' dt:> estudantt>s com. 
Carlos Castello Bran-co e con)u"
ceu de perto uma ~eração dto 
homens excepdonah.-.-do quilatt' 
de Gabriel Passo~. Tarac-redu 
Ne-ves, Juscelino Kubitsc:heck. 
Milton Campos. Gúilht>rme Ma
chado e José Maria Alkmin. 
Secretário-geral da União Esta
dual dos Estudantes de Minas 
Gerais. fez oposição a Rondon 
Pacheco. seu adversiiriO na polí
tica estudantil. 

Voltou a Sergipe com o Man~
festo dos Mineiros na máo. Dms 
homens tiveram influência deci
siva na sua formação; dois tios. 
ambos luminares do seu tempo. 
O doutor Augusto César Leite, 
o notável cirurgião e senador na 
Constituinte de 1934. e o dr. Jú
lio Leite. também por duas ·ve
zes senador. Foi neles que meu 
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pai encontrou inspiração para a 
política. 

Aos 26 anos, ainda solteiro, 
pelas mãos de tio Júlio, foi esco~ 
lbido che(e de Policia por con
senso das forças po\ítiCas. du
rante a conciliação promovida 
pelo marechal Outra. Sua preo
cupação fundamental era acabar 
com a violência contra os presos 
nas cadelas do estado. Fundou a 
Faculdade de Direito de Sergi
pe, onde exerceu durante mui
tos anos a cátedra de Direito 
Comercial e deu aulas de Histó
ria Universal. Eleito deputado 
estadual, pelo Partido Republi
cano, foi relator da Constituinte 
de Sergjpe. em 1946. Por essa 
época, lutou como um touro 
(desarmado, porque nunca sou
be pegar em annas. contra a 
fraude e a violência dos partidá
rios da UDN local. 

Deputado federal por três 
-mandatos, destacou-se na defesa 
dos Interesses naciOnais. Forja
do do ferro das montanhas de 
Minas. temperado pela influên
cia de Joaquim Nabuco. Castro. 
Alves. tobias Barreto. Machado 
de Assis, Eça de Queiroz, Ma
nuel Bandeira e Carlos Dru
mond de Andrade, conquistou a 
admiração dos correligionários e 
o respeito dos adversários. Foi 
nomeado por João Goulart para 
o Tribunal Federal de Recursos 
em julho de 1963, onde perma
neceu du_I'_ante 28 anos, integro; 
zeloso de sua missão de juiz, de
vorando pilhas de processos. 
Discretissimo. esquiva\'a-se dos 
jornalistas tt.ue eventualmente o 
procuravam. "'Juiz só fala nos 
autos", dizia. 

Furam muitos O\ seu!o voln!-. 
di.!.!HU!o. de nota. tautu no TFH 
('Ullu) nu TSE t•. dt'pols. no STJ. 
Ma .. dt>!tÜt' aqut>là minha <:on· 
''t'rsa___c_om _Dan·i. u_m entrt' to- _ 
dus. passou a it>r para mnn t."Spt>
dal si,gnifit:adn. Fui lngo'IHI ini
c:io dt- sua carreira dt' magistm· 
d(l, quando <:oubto-lht- Tt'latar ,, 
pro,·t-ss_o envolvendo os intt-rt'S
ses da Hanna Corporation. Nã(l 
lt>m bro bem os detalhes do ca.'io. 
mas sim qut> a <.-ausa envol\'ia hi
lhõt>s dt> cruzeiros. Ele. irritado 
co.m o barulho que fazíamos. rt'-
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sol\'eu alugar uma sala para t'S· 

tudar em J>8Z: o calhamaço. 1'a 
véspera do julgamento. rect>ht-u 
a \'i si ta de um lobista da Hanna. 
que lhe ofereceu um aparta· 
mento na Quinta Avenida. em 
Nova Iorque. uma grande quan
tidade de dinheiro e a promessa 
dto que a empresa arcaria <·um os • 
custos da educação de seus fi
lhos até o grau universitário. 

Meu pai expulsou o intruso de 
casa e, no dia seguinte. desmas
carou com o seu voto a tramc)ia 
da Hanna. Por esse motivo. cht'~ 
gou a entrar nas listas de cassa-

ção. Sua sorte 
foi· Milton 

------ Campos, que 
Susorte 
follllltoa 

estava no Mi· 
nistério da Jus
tiça. '"Esse- eu 
não casso. Eu o 

Campos, ...,e conheço muito 
,- bem. E um ho·· 

mem de inte
gridade inaba
lável ... 

estanao 
Ministério 
da Justiça. 
"Esseea" 
aiocuso. 
iam homem 
íateço. 
Eu o conheço 

Na sexta· 
feira passada. 
olhando seu 
corpo frágil,· 
minguado pela 
doença, oOser
vava sua ex
pressão tran
quila e relem
brava esse e 
muitos outros 

muito bem, u momentos de 
sua vida de po
lítico e magi!i
trado. Aos 73 
anos de idade, 

ele morreu em paz com sua 
consciência. Meu orgulho era 
maior que minha tristeza. 

O discurso que pensei em fa
zer à beira de seu túmulo ficou 
t-mbargado pela emoção; O me~ 
cânico Dalmir e um desconheci
do da família. em pouCas pala
vras. roubaram·me o mote. 
"'Digno e honrado··. ··um exem
plo para todos"'. Sim, ministro, 
você foi um grande homem. Sua 
mulher Tereza. seus 14 filhos, 
'.ieus 31 netos e todos aqueles 
que o conheceram de perto bem 
o sabem. E isso ê algo reconfor· 
tante, ainda mais nos dias de ho
je. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: Em votação o requerúnent.O, em rumo UÍllbo. 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 305, de 
1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
"Rio-92: melhor do que se pensa", de autoria do Embaixador 
Carlos M. Garcia, publicado no jornal O Globo, edição de 1° 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

de maio de 1994. -
É a seguinte a matéria cuja transcriçlio i ~li· 

citada: 

O GLOBO 
EWRESA JCI!UW.ISTICA aRASillRA LTDA 

Rio-92: melhor do que se pensa 
menta Sustentável reUne-se em 

CARLOS M. GARCIA maio próximo, em Nova York, 
---------- .. com uma pauta densa para sua 

D ots tratados internacio· 
Dlis assinados no Rio de 
Janeiro em junho de 92. 

durante a Rio·92, completaram 
as exlgénctas para sua entrada 
em viam" - a Convenção sobre 
Alterac6es no Clima e a Con~
çAo IObrt: a Biodiversidade. Esta e uma boa notícia e deve ser 
saudada como o resultado de um 
grande esforço da comunidade 
fntern.aci.onll em favor do meio 
ambiente. E o prazo em que foi 
conseguido, quando se tem em 
conta a complexidade do proces· 
so de ratificãçào por mais de 50 
países, número necessário para 
o inicio da vigência, é relativa
mente curto. 

Em primeiro lugar. roi neces· 
sária a tradução oficial, processo 
demorado porque deve ser eJCtre. 
mamente cuidadoso. O que vai 
valer nos tribunais brasileiros, 
por exeqto, é a tradução apro.. 
ma pelo Congresso. com força 
de leL Nio e, por isso, deixar 
de conter uances e 
preciJ6es originais. 
em iDPés, espanhol, 
russo, ára A seguir, 
o tratado é 
so Naclo 
em diferentes comissões as 
duas casas e finalmente levado 
a voto no plenário. A agenda le
gislativa é sempre pesada, não 
16 no Brasil, e a tramitação nar· 
mal se alonga, até mesmo para 
que todos o; interessados te· 
lilwn tempo e oportunidade 110· 
ra se manifeStar antes da deci· 
si.o do Congresso, que é a defini· 
tiva e irrevogável 

A Rio-92 tomou duu outras 
deciaõel iJnpOrtantes. onde tam· 
bém ji e nota. progresso: a cria· 
çio do Conselho do Desenvolvi· 
mento Sustentável (CDS), órdo 
da ONU ue vai apreciar toclos 

primeira reuniào operacional (a 
ao ano ~ foi mais dedica· 

muito claros, para que inspirem 
a conf1ança tanto dos doãdores 
quanto dos rece~ de fundos. 
Em dezembro pãssado foi exami· 

'É hora de 
Jazer do Rio 

a sede 
permanente 
da ecologia 

mundial' 

nado um relatório de auditoria 
que analisou seu funcionamento 
inicial e os pafses desenvolvidos 
e em desenvolvimento devem 
voltar a se reunir antes da reu· 
niáo de maio do CDS para esta· 

mas 
ela e a 

proposta comum. 
progresso no 

sane~d . 
A demora pode causar prejuizos 
irreversíveis. 

Mas seria pouco razoável, e 
até m~mo contraproducente, 
duvidar do sucesso üe uma con
ferência que, em ~nos de dois 

anos, vem apresentando bons re
sultados. Digo contraproducente 
porque a Rio-92 teve seu resulta· 
do mais importante e duradouro 
na difusão por toda a sociedade, 
no Brasil e em tantos outros pai· 
ses, do novo conceito de cuidado 
com o ambiente, da noção de que 
nossa geração nAo pode usar tn· 
d1scr1minadamente recursos ne
cessários à vtda próspera e sau· 
dável de nossoS ru.&:os. Fazer 
agora, ao dizer que foi tudo em 
vAo, o trabalho contrário, de 
desmobiHzaçio, é que seria da· 
noso. 

Claro que esta atitude razoá. 
vel não pode nos impedir de fa. 
ze~ ~obranças - muito pelo coo· 
trário. pe':emos insistir, sempre, 
na urgellCll. e na relevância, pa. 
ra todos os países, de que a Ter· 
ra seja no século XXI um am
biente mais saudável Temos de 
continuar a exigir que o desen· 
volvimento nlo se faça às custas 
da deteriOI"llÇio ambiental. E de
vemos continuar a proclamar 
que os investimentos na prote
ção ambiental ajudam, e nio 
prejudicam, o desenvolvimento 
econõmico. Ao reconhecer o su· 
cesso da Rio-92, estaremos l,ju· 
dando a manter mobilizada a 
opinião mundial em defesa do 
desenvolvimento sustentável. 

E poderemos retomar um te
ma que ficou esquecido no con· 
turbado periodo imediatamente 
após a conferência: o desejo do 
Brasil de sediar um organismo 
das Nações Unidas lipdo â apre
ciaçà.o e financiamento dos pro
jetas ambientais de porte inter· 
nacional. O sucesso da organiza
ção da conferência mais que US· 
tificaria, no dizer d · e-
gações presentes. a do 
convite feito pelo 
que a sede do novo 
instalasse no Rio de 

É hora de retomar esta reivin· 
dicação e fazer do Rio a sede 
permanente da ecologia mun· 
dia!. 
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a 
matéria da pauta. Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento 
n° 441, de 1994, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 44, de 1994. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se ~ 
apreciação do Requerimento D 0 442, de 1994, de urgência lido 
no Expediente, para o ProjetO de Lei da Câmara n° 91, de 1994. 

Em votação o requerimentO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peffilãllecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ 
Aprovado o requerimento, a: inatéria a qüe se refere ÍJ.gUi3iá . 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqUente, nos 
termos do art. 345, II, do Regimento Intemó. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão ordináriã de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(lnc1ufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educ:a(io. 

- t• pronunciamento:. Relator: Senador Amir- Lando, 
fàvoiável ao projeto; 

· - ·;.:-ze Proftôridimento: Relãtor: SenadOr Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atas e procedimentos _concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

VOtação, em turno únicó, --ao Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46. de 1993 (n° 248193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE L TDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUencia modulada na cidade de Arar~ Estado de 
São Paulo. tendo 

Parecer, proferido em PlenáriO, , em substituição à 
Comissão de Educação: 

- 1° pronuneiamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; -

- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes_ à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 48, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputad-os), Votação, em turno únicO, do Projeto de Decreto 
que: aprova 0 ato que renova a permissão da RÁDIO Legislativo no 48, de 1993 (n° 264i9J, na Câmara dos Deputados), 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão que aprova o ãto Qiie renova â permissão da RÁDIO JORNAL 
sonora emfreqiiência mOdulada na_ cidade df! Lajeado, Estado do DO BRASIL LTDA .. - para explorar sei-viço de radiodifusijo 
Rio Grande do Sul. tendo __ sonora em freqiiênâã -modulada na Cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, tendo 
Pareceres, proferidos em Plenário. em substituição à ParecereS, -proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 

.Comissão de Educação: Mello, em substituição à Comissão de E<Jucaçio: 
• 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. - lo pronunciamento: favorável ao projeto; 

favorável ao projeto: - zo pronunciamento: pela regularidade dos atas e 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo -Meito, procedimentos cOncernentes à proposiçãO. 

pela regularidade dos a~os e procedimentos concernentes à 
proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375,VHI, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45. de 1993 (n° 253193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar sef\iiÇo de radiodijúSao sonora 
Pm onda média na Cidade de Capfleai, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de _Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273!93, na Câmara dos Deputados), 
q~e aprOva o ato que renova a·permisSao da RÁDIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço -de _radiodifusdo sonora em 
frei]ii~nCia ·mOdulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Gra-nde do Sul, tendo . · 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçilo. 
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-·t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, · 
favorável ao projeto; 

- 2" pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 52. de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar S.rviço de radiodifUsão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estada do 
Paraná. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos cm Plenário, em 
substituiçilo à Comissão de Educaçto: 

.. 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Carnargo, pCla regularidade dos atas e procedimentos 
concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno _ynico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 55, de 1993 (n' '1.67/93, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessélo outorgada à PAQUET Á 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifos/Jo sonora em onda média na Cidade de F/oriano, 
Estado do Piaul, tend<> 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão. em substituição à Comissão de Educaçlo. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 7, DE 1994 

(lnclurdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 7, de 1994 -(n' 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que aProva o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusdo sonora em onda_ média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. em substituição à Comissão de Edueaçlo. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(lnclurdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VTD, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, na Cãmara dos Oepu_tados), 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifUsão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro~ em substituição à Comissão de EducaçAo. 

10 
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATI'\10 N' 10, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° I O, de 1994 (n° 297/93, na C5.mara dos Deputados), 
que aprova o aio que outorga p'rmlssão- à FUNDAÇA-0 1'e. 
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifosão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo. Estado do Rio Grande 
do Sul. tendo 

-Pareceres favorâveis, "prõferidos em Plenário, em 
-Substituição à Comissão de EduCS:ção. 

~ 1° pronunciamento: Relator: Senador João França, 
favorável ao projeto; 

~ 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho. pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes_à proposição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'll, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' li, de 1994 (n' 265/93, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. 
RÁDlO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifUsão 
sonora em freqüência 11iodulada na Cidade de F ortalezil,- Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu Carneiro. em substituiçãb à Comissão de Educação. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
RfgimentO Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto- de Decreto 
Legislativo n' J2, de 1994 (n' 319/93, na Cãmara dos Deputados), 
que aprova o -ato que outorga permissão à FUNDAÇA~O 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifusdo sonora em freqüéncia mOdulada -liá cidade de 
Sorocaba. Estado de São Pau/O, tendO -

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituiÇão à ComissãO de Edncação: 

~ 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e 

procedimentos concernentes à proposição. 
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13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•1s, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto --de- -Decreto 
Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252/93, nacamara dos Depu~os), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
ARAGUAIA L TDA. para explorar serviço de, radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Aragualna, Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educaçi_o. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(lncluldo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 19, de 1994 (n'254/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Góiãs, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição-à Corriissão de Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à ·FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCA/ para executar 
serviço de radiodifosao sonora em freqUência m~odulaçl_a, com fini 
exclusivamente educativos. na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorãve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucldio Portela, em substituição à Comissão de Educaçio. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 16, DE 1994 

(Em regime de urgincia, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação,· em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16, de 1994 (n' 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Con$tituição Federal, dispondo- soQre ~~r:"~f_C?_S 
notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n' 132, de 1994, da Comissão de Constituiçio, 

Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s l e 2 
- CCJ, de redação, que apresenta; · 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar. em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
pela rejeição das emendas n"s 3 a 26, de Plenário. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 239, DE 1993 

(Em regime de urg@nci•, nos term6s do art. 336, "b", do 
- Rcgiineiito litterno) 

Discussão,_ CIJl turito únicO, do· Projeto de Lei_ da Câmara 
n' 239, de 1993•(n' 1.791/91, n,;- Casa de orig~m). de iniciativa do 
Presidente aa.R.epública, que tfispõt{i.obre. o Registro PúbliCo tie 
Empresas Mércantis e Atividades Afins. e d4 outras·providéncias, 
tendo · · 

. Parecer sob n' 85, de 1994, da Comissão 
de Assuntos Econômicos, favorá.vel com a emerida n° 1 ~ 

CAE, que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão ·de ·Assuntos 
Económicos sob.re as ,Emendas. n"s 2 a], .apresentadaS perante a 

·Mesa) .. . . . 
- ._;__ .-' .lr 

. 18 
PROJETO DE DECRETO LE'GISLA TIVO N' 38, DE 1994 

<Em· rtgi;.:.e di- urg~riti~ íiós t·er~o~ ~o ãri 336, "b": ãO ·· 
_ Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Pr<;>j_etO d~ · '~CfCto 
Legislativo n' 38, de 1994 (n' 420/94, na Câmara dos Deputados), 
que disciplina os atos pratiCQdõs fia vigência das Medidas 
Prõvisõrias nf)s 381, de 6 de dezembro de 1993, 408, de 6 de 
janeiro de /994, 425, tie 4 tie fevereiro tie 1994 e 446, tie 9 tie 
março tie /994. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituiçlo, Justiça e Cidadania) 

19 
PROJETO DE DECRE10 LEGISLATIVO N.:.43, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão,. erii turno úrÍico, do Projeto de -·Decreto 
Legislativo n' 4:>, de 1994 (n' 406/94, na Câmara d<!s Deputados), 
que aprova o ato que outorga a per_misslJo _à RÁ.D_(Q PANORAMA 
DE CATOIÉ DO ROCHA LTDA., para _explorar serviço de 
radiodifUsão em freqfJência modulgga na. citiatie tie Cato/é tio 
Rocha, Estatio da Paralba. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educaçlo) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerra· 
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão .às JBhl min.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE N' 178,DE 1994 (*) 

O Presidente do Senado Federal, no uso dé sua _competência 
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação que 
lhe_ foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora il0 2, de 4 de abril 
de 1973, e lendo_ em vista o que c01_1sta do Processo n° PD~ 
000111/94-5, resolve aposen1.ar, volunyn-iamente, a servidOra 
SUELENA MARIA MOURA DE ARAUJO FARIA, analista de 
lniormática Legislativa, Nível ill, Padrão 44, do Quadro de Pes
soal_ do Centro de Informática e Processamentq de Dados do Sena-
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SUELENA MARIA MOURA DE ARAÚJO FARIA, analista de que haja disponibilidade orçamentária, o afastamento de servidor 
Informática Legislativa.. Nível m, Padrão 44, do Quadro de Pes- para exercer atividades de treinamento no exterior nos casos pre
soal do Centro de Informática e Processamento de Dados do Sena- vistos nas alíneas a e b do § 2° do art. 3° do Ato n° 38/88, da Co-
do Federal - PRODASEN, nos termos do artigo 40, inciso III, missão Diretora. · 
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, com- Art. 2° Este ato entra em ~go/ na data. de sua pu~Jicação. 
binado com os artigos 67; 100~ 186, inciso IÍI, alínea c, e 244 da Art. 3°Revogam-se as disposições em contrário. 
Lei n" 8.112, de 11-12-90, artigos 5' da Lei n' 8.162, de 8-1-91 e Senado Federal, 12 de abril de 1994.- Senador Júlio Cam-
76, inciso V, §5° do Regulamento do Prodasen, bem assim com as pos, Primeiro Secretário. 
vantagens do Ato n• 6, de 1992, do Presidente do Conselho de Su
pervisão do Prodasen e das Resoluções n's 59/91 e S 1!93 do Sena
do Federal, coru proventos proporcionais ao tempo de serviço 
correspondente à razão de 27/30 (vinte e sete irlnta avosf do seu · 
vencimento, observado o. disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Coostih•ição Federal. 

Senado Federal, 14 de abril de 1994.- Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 

(*)Republicado por haver saído com incom:ções noDCN-ll, de 1:5-4-94. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N' 2, DE 1994 (*) 

O PrimeirÓ Secretário do Senado Federal, na qualidade de 
Presidente do Conselho Técnico do Cedesen e no uso de suas atri
buições regul~tares, tendo em vif;ui O disposto na alíeria b do § 
1° do art. 1° e no art. 14 do Ato n° 38/88, da Comissão Diretora, e 
considerando a e~assez de recursos orçamentários por que passa o 
Senado Federal, resolve: 

Art. 1° Proxl>ir, atê o diã. 31 de dezembro de 1994. ou até 

(*) Republicado por haver saldo com incorreção noDCN-U, de 13-4-94. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N' 62, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 2°, do 
Aton° 9, de 1992, do Primeiro Secretário, resolve: -

Art. 1 o Designar os servidores MAURÍCIO Sll...V A (matrí
cula n• 0660-CEGRAF) e LEILA MARY HARTUNG DE OLI
VEIRA (matricula n' 3824) gestores, titular e substituto, 
respectivamente, do Contrato n° 27, de 1994, celebrado entre o Se
nado Federal e a empresa SISPRO - Sistemas de Projeção Infor
mática, Importação e Exportação Ltda., para a 11aquisição de 2 
(dois) painéis de projeção, destinados ao Centro de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do Senado Federal". 

ArL 2° Revogam-se as disposições em contráriO. 
Art. 3° Este ato entra em vigor na data de_ sua publicação. 
Em 8 de junho de 1994. - Manoel Vilela de Magalhães, 

Diretor-Geral. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLIX - N• 63 SÁBADO, 11 DE JUNHO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL---
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos 

tennos do an. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRErO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

Aprova o ato que renova a pennissão outorgada à Televisão Verdes Mares Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Recife, EStado de 
Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 

An. I o É aprovado o ato a que se refere a Panaria n° 68, de 22 de junho de 1992, do Ministro de Estado dos 
Transportes e das Comunicações, que renova, par dez anos, a permissão outorgada à Publisom Indústria e Comércio Ltda., 
posteriormente transferida à Televisão Verdes Mares Lida., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 

An. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de junho de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

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" 41, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar o limite fiXadO no an. 4°, II, da Resolução n• II :de 1994, do 
Senado Federal, e a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás - LFfGO, 
destinadas ao giro de sua dividamobilimavenc!vel no primeiro semestre de 1994. · 

O Senado Federal resolve: 

Art. I 0 É o Governo do Estado de Goiás, nos termos da Resolução n• 11, de 1994, do Senado Federal, 
autorizado a elevar, temporariamente, o limite liXado no art. 4°, II, da citada Resolução, com vistas· a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Goiás - LFtGO, destinadas ao giro de sua divida mobilima venc!vel no primeiro 
semestre de 1994. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Fedenll 

MANOEL VlLELA DE MAGALHÃES 
Diretor·Geral do Seoado Federal 
AGACIELDASH . .VAMAIA . 
Diretor Executivo 

FLORJAN AUGUSroCOUilNHO MADRUGA 
~r Adjunto 

LUIZAUGUSTO DAPAZJÚNIOR 
Diretor Admiuistrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 
liDpn=> sob respoosabilidad da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral 23,53URV 

Art. T A emissão deverá ser :reaHzada nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substiuildos, aJ:ualizados nos temlos do § 

6°do art. 15 daResoluçãon° 11, de 1994; 
b) modalidade: nominativa-transfer!vel; 
c) rendimentos: igual ao das Lettas Financeiras do Tesouro - LFf, criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 25 

de novembro de 1987; 
d) prazo: de aJ:é um mil, quatrocentos e sessenta e um dias; 
e) valor nominal: Ct$ 1,00 (um cruzeiro real); 
f) caracteristic:as dos títulos a serem substituldos: 

Titulo Vencimento Quantídade 

651460 15-3-94 1.956.000.000 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação Vencimento Tíbdo Data-Base 

15-3-94 15·3·98 651461 15-3-94 

h) fonna de colocação: mediante ofertas públicas. nos termos da Resolução no 565, de 20 de setembro de 
1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Leis n° 10.908,de 14 de julho de 1989, e n• I 1.069. de 15 de dezembro de 1989. 
Art. 3° A autorização coocedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 

contados a partir de sua publicação. · 
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. se Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução n• 24, de 1994, do Senado 

Federal. 
Senado Federal. 9 de junho de 1994. - Senador Humberto_ Lucena, Presidente. 

sUMÁruo------------------------
1- ATA DA 60" SESSÃO, EM 10 DE JUNHO DE 1994 
1.1 -ABERTURA 
1.2-EXPEDIE!'ITE 
1.2.1-Requerimento 
- N" 443, de 1994. de autoria do Senador Reginaldo IJuar. 

te, solicitando que sejam considerados. como licença autorizada, 
os dias 1° e 6 de junho do conente ano. Votação adiada por falta 
de quorum. 

1.2.2- Ofício 
- N" 370194. da Liderança do PPR. na Câmara dos Deputa· 

dos. de substituição de membro na Comissão Mista de Planos. Or
çamentos Públicos e FJSCalização. 

1.23- Comunicações da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 523, de 7 de junho de 1994, que concede novo prazo 
para conclusão do inventário do Instituto Nacional de Assistência 
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Médica da Previdência Social - INAMPS. extinto pela Lei n° 
8.689, de 27 de julho de 1993; designação da Comissão Mista e 
estabelecimento de calendário para a sua t:ramiti.Çiõ. -- -

-,- Edição, pelo SeDbor P=idente da Repolblica, da Medida 
Provisória n• 524, de 7 de jnnho de 1994, que estabelece regras 
para a conversio das mensalidades escolares nos estabelecimentos 
particulares de ensino em Unidade Real de Valor- URV, e dá ou
tras providências; designaçãO da Comissão Mista e estabelecimenR 
to de calendário para a. sua tramitação. 

L2.4- Discu.-sos do Expediente 
SENADOR NEY MARANHÃO - Preocupações de S.Exa. 

com a govemabilidade ~País. em face da possível vitória do can
didato do Pr, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Insatisfação dos mili
tares com os baixos soldos e com as coodições pieCárias de 
tiabalho. 

SENADOR MAR~O MACIEL-~'acerca da 
posição a ser adotada pelo Govem.o brasileiro na Cooferêo.cia In
temacional sobre População e Desenvolvimento, promovida pela 

ONU, no Cairo, dias o a 13 de setembro próximo. Transcrição da 
Mensagem do Papa João Paulo II a Sra. Nafis Sadik, Secretária da 
Conferência. advertindo Para a cultura da morte. 

1.2.5 - ComUDicação da Presidêoda 
-Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos ter

mosdoart.l74doRegimentolntemo. 

são 

TES 

1.2.6 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

1.3-ENCERRAMENTO 
2-ATO DO PRESIDENTE 
N"223,de 1994 
3- ATOS DO DlRETOR-GERAL 
N"s 63 e 64, de 1994 
4- ATA DE REUNIÃO 
5- MESA DlRETORA 
6- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 60S Sessão, em 10 de junho de 1994 
48 Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência dos Srs. José Richa e Jonas Pinheiro 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENtE$ OS SRS. SENA
DORES: 

Albano FrllllCo- Alexanch< Costa- Direen Carneiro- Epi
tácio Cafeteira - José Eduardo -José Ricba - Mareo Maciel -
Mamo Benevides- Ney Maranbão- Reginaldo Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (José Ri<:ba) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que S<ri lido pelo Sr. I" Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 443, DE 19!14 
SeDbor Presidente, 
Nos tennos do Art. 13. § 1°, do Regimento Intemo, re

queiro sejam considerados como licença autorizada os dias 1 o e 
6 de junho do corrente ano, em que estive ausente dos trabalhos 
desta Casa, para tratar de assuntos político-partidários em meu 
Estado. 

Saladas Sessões, 9dejnnhode 1994. 
Senador Reginaldo Duarte. 
O SR. PRESIDENTE (José Richa)- A votação do reque-

rimento fica adiada por falta de quorum. 
Sobre a mesa, oficio que S<ri lido pelo Sr. I" Secretário. 
É lido o seguinte 
Liderança do PPR 
Of. n• 370/94 
Brasília, 7 de jnnho de 1994. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, o Deputado Paulo Mourão para 
ocupar a vaga de titular em substituição ao Deputado Hugo Biehl, 
que passará a suplente na Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. 

Atenciosamente. 
Deputado Marcelino Romano Mac:bado, Uder do PPR. 
O SR. PRESIDENTE (José Ricba)- Será feita a substitui

ção solicitada. 

O Senhor Presidente da República editoo a Medida Provisó
ria n• 523, de 7 de jnnho de 1994, que concede novo praia para 
cODClusão do inventário do lostituto Nacional de Assistência Mé
dica e da Previdência Social -lNAMPS, extinto peia Lei n• 8.689, 
de 27 de julho de 1993. 

De acordo com as indicações das Uderanças.. e nos termos 
dos §§ 4" e 5" do art. Z' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim cons
tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobte a maté
ria: 

SENADORES 

Titulares Snpleutes 

PMDB 
I. César Dias L Wilson Martins 

2. Márcio Lacerda 2. Amir Laudo 

PFL 
3. Hugo Napoleão 3. Alexandre Costa 

PPR 
4. LevyDias 4. Hydekel Freitas 

PSDB 
5. Almir Gabriel S. Maurício Corrêa 

Pr' 
6. Eduardo Suplicy 6. 

PMN 
7. Francisco Rollemberg 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 
1. Iv.ãnio Guerra I. Luiz Moreira 
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PMDB 
2. Euler Ribeiro 2. O !avo Calbeiros 

PPR 
2. Arnaldo Faria de Sá 3. João.Tota 

PSDB 
4. Geraldo Alckmin Filho 4. Antônio Faleiros 

PP 
S. Raul Belém S. Benedito Domingos 

PDT 
6. Liberato Caboclo 6. Cidioha Campo. 

PMN 
7. Jerónimo Reis 7. Nilscn Gibson 

De acOido com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 10-6-94 -Cídioha Campo. 
Dia 13-6-94- instalação da comissão mista; 
Até 13-6-94 - prazo para m:ebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 23-6-94- prazo fmal da comissão mista; 
Até 7-7-94- prazonoCongn:sso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (José Rícba) - O Senhor Presidente 

da República editou a Medida Provisória n• 524, de 7 de junho 
de 1994, que estabelece regras para a conversão~ mensali~ 
escolares nos estabelecimentos particulares de ensmo em Untdade 
Real de Valor (URV), e dá outras provídõncías. 

De acordo com as indicações dasT.ideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e SO do art. 2" da Resolução n• 1189-CN, fica assim coos
tituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a maté-
ria: 

SENADORES 

Titulares Supleotes 

PMDB 

1. JoãoCalmon I. Antonio Mariz 

2. Amir Lando 2. Gilberto Miranda 

PFL 
3. Hugo Napoleão 3. Júlio Campos 

PPR 
4. Jarbas Passarinho 4. Carlos Alberto De'Carli 

PSDB 
5. Mário Covas S. Almir Gabriel 

PRN 
6. Ney Mar.mhão 6. Aureo Mello 

PDT 

7. Magno Bacelar 7.Darcy Rtbeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 
1. Paes Landim L Ângelo Magalhães 

PMDB 
2. João Henrique 2. V alter Pereira 

PPR 

3. Armando PiDheiro 3. Arno Magarinos 

PSDB 

4. Ubiratan Aguiar 4. Osmânio Pereira 

PP 
S. Raul Belém S. Beuedito Domingos 

PDT 
6. Carlos Lupí 6. Messias Soares 

PT 
7. José Fortunali 7. Chico Vigilante 

De acordo com a Resolução D.0 1, de 1989-CN. fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Día-10-6-94- designação da comissão mista; 
Día-13-6-94- instalação da comissão mista; 
ATé 13-6-94 - prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até :23-6--94- prazo fm.al da comissão mista; 
A~ 7-7-94- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (José Ricba)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Ney Maranhão. primeiro orador inscrito. -
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Pronuucía o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn> e Srs. 
Senadores, com a tespatsabilidade de 40 anos de vida pública. 
ocupo a tributta do Senado Federal para afumar à Nação; princi
palmente às elites politicas e empresariais, que as Forças Armadas 
garantirão o processo democrático. qualquer que seja o resultado 
das eleições. 

Faço esta afumativa para alertar à classe política dos riscos 
que cOrre o Brasil com a eventual vitória do candidato do PT, os;. 
Luiz Inãcio Lula da Silva. Não pela ruprura do processo democra
tico. mas pela ruptura do contrato social, via medidas provi~as ~e 
pelo cerco do Coogresso Nacional pelos representantes da 'Repu-
blica da a.r!'', braço aguerrido do PT. -

_ Hoje. fora do Governo. a CUT pára o País coto. greves -polí
ticas. Imaginem os ''sem-ten'a" com o Lula no poder. Imaginem as 
cmporações estatais seudo dirigidas diretamente pela CliTIPT. 

Sr. Presidente, a classe política não sóube conesponder aos 
anseios da populaçio. Negou, até agora. as reformas do texto 
CODStitucional que criariam as condições ideais para fazer com que 
o Brasil rompesse os gargalos que o mantém no atraso e no subde
senvolVimento. Ainda é tempo. 

Como um dos exemplos mais marcantes da cegueira das eli
tes políticas,. citamos a não dehberação favorável aos capitais es
trang~iros de risco. que poderiam criar riqueza e 'emprego ~a 
nossa gente e afastar os xiitas do PT, que não querem a prospen
dade do País, a f"Im de empalmarem o poder na insatisfação. 

Compreenderíamos tal decisão do Congresso Revisor se o 
País tivesse poupança necessária para investir na saúde. na educa
ção, na segurança e ainda sobrasse para ~venções na ciência. tec
nologia e setores de alta densidade de capttal 

Ao cootrário, o Brasil é carente de capital e. em função de 
uma politica econômica errada que adotou a incorporação da pou
pança externa através de capitais de empréstimo, sofremos .uma 
sangria anual de 5% do Pm, só para pagar os escorchantes JUrOS 
praticados, girando em torno de 20 bilhões de dólares. 

Conseqüentemente, o contrato social brasileiro está prestes 
a ruir. O Governo que deveria dar segurança pública contra o cri
me, o Governo que deveria criar mecanismo coiltrã as dificuldades 
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econômicas as aumenta. As corporações estatais e sindicais domí- A pesquisa, envolvendo um univezso de 20% do total de 
nam o cenário político e ganham com o dinheiro dos cootribuintes 6.141 inregrantes da FO!Ça de Fuzileiros Navais, coostatou que 
altos salários. 74% dos oltciais e 88% das praças nccessltam, para sobreviver, da 

O sonho individual de encootrar a felicidade pessoal nesta complementação de renda de seus dependentes, de emptéstimos, 
vida está relegado ao esquecirnenoo das teniveis dif'ICU!dades do rendimentos de poupança oo de trabalharem atividades civis. 
dia-a-dia da atual quadra. A classe política não se mobiliza para O que, de aCOido com o regulamento da tropa, t JrOÜ>ido. 
atenuá-las e não tem coragem para diminuir o tamanbo do Estado, Estas formas garantem o aumento nos rendimentos mensais 
dominado integralmente pelas falanges do PT/a.JT. dos fuzileiros, mas não evitam que., muitas vezes, fiquem sem te-

Por iss~ o PI' e alguns partidos de esquenia são radical- cursos para saldar seus compromissos com credores. Entre os tia
mente cootra qualquer mudança. na. legislação que propicia a cria- balhos mais procurados na ~ civil, a pesquisa aponta as funções 
ção de renda e emprego, já. que isso não rende votos para eles. de garçon. segurança em festas.. camelô, feirante e mecânico. 
Quanto piO[', melhor para os partidos o abismo. Veja, Sr. Presidente. a que ponto chegaram DOSSOS represen-

0 que mais me cbama a atenção é o imobilismo das elites tmltes nas Forças Armadas. 
dirigentes e o Seu caminhar resignado para o cadafalso que está Não preciso dizer mais nada. a imprensa está di:z.endo. O 
sendo construido pela omissão, covardia e falta de patriotismo. Governo e as elites dirigentes sabem de tudo isso que esti acoote-

Sr. Presidente,. outra· grave preocupação é a situaçio vex.ató- cendo, e não tomam qualquer providência! 
ria em que se encontram as nossas Forças Armadas. O :relatório elaborado pela Marinha com base no resultado 

Como se não bastasse o esfacelamento das éreas de saúde~ das pesquisas alerta para a .(X>SSl'bilidade de agravamento do qoaw 
de previdência social, as elites dirigentes não se Sellsibilizaram dro social dos militares, assinalando que a isonomia salarial pro
para as péssimas condições a que estão submetidas as instituições posta entre os Três Poderes é utópica. Assinala ainda que o 
que consagram as suas vidas para defender a nossa Pátria, garantir descontentamento com os baixos soldos cresceu com a informação 
as instituições. a lei e a ordem. de que ascensoristas do Congresso Nacional recebem vencimentos 

Estou convieU> de que as elites brasileiras se arrependerão maiores do que os de pilotos da FAB. 
amargamente pela miopia do imobilismo e pelo pouco caso com Sr. Presidente, não é a primeira. nem a segunda e nem a ter-
que vêm trataD.doasnossas Forças Armadas. ceira vez que venho a esta tnblma para alertar sobre isso. Inclusi-

0 descootentam.ento da tropa não diz respeito tão somente ve, quando discutimos a isooomia salarial. eu disse que o cobertor 
aos baixíssimos salúi.os, como também devido As péssimas condi- está cmto: quando cobrimos a cabeça temos frio nos pés. e vice-
ções de trabalho atwús. versa. 

Apesar de nunca ter sido uma categoria privilegiada em ler- A Nação brasileira gastou uma fortuna com os membros das 
mos salariais. nem mesmo durante os governos militares. os inte- Forças Ar:madas, para que defendessem o nosso território, a nossa 
grantes de nossas tJês armas sempre puderam sustentar as suas Pátria. E lenho certeza de que nas nossas fronteiras falta até mes-
famílias com dignidade. mo combustível para abastecer os ~es dos veículos. que estio 

Abro par&.tesis. neste meu pronunciamento, Sr. Presidente, secos., com leias de aranha dentro. É a verdade nua e CJUa. Tenho 
para um comentário. alenado sobre isso vmias vezes aqui da tribuna no Senado. 

Há um adágio popular do Notdeste que diz: ''Cooselho ê A nota do Corn:io Brazilieose de hoje traz a foto do Almi-
como rapé, toma quem quer'~ e as elites dirigentes deste Pais não raute Amaldo Leite, que defende os salários dos militares, e tem 
o têm ouvido. Digo isso para chamar a atenção para uma nota pu- como título: 
blicada no Corn:io Braziliense de hoje. Leio-a, pediudo seja Insatisfação de militar com salário txomove rompimento da 
transcrita nos Anais do Senado, para que futuramente não se diga hierarquia. 
que eslc Senador não alertou para ~ e porque tenho ~ _que Sr. Presidente. rompimento de hierarquia na área civil não 
vexei novamente essas elites dirigentes que não tomaram essas me- -tem qualquer iniportãncia. Temos vários exemplos disso. não só 
didas. no Coogresso brasileiro. mas t.amb6m nos de outras nações. Re-

Diz 8 nota: cenlemente, DO pais que tenho a hcma de representar, lutando por 
Baixos salários aumentam crise entre militares um maior intercâmbio comercial- FOI'IDOS8. a Repõbüca da Qina 
A questão salarial se agrava no meio militar. Pesquisa com- -. o Coogresso foi às vias de fato. Na ~ quebram-se até as 

prova que 74% dos oficiais das tropas de elite da Marinha preci- bancadas. Na área civil.·isso é normal. num regime democrático. 
samcompletararendamensalparasobreviverem. No entanto. na área militar não se pode quebrar a hierar-

Como. Sr. PresideDte? Os oficiais não podem fazer 11bico", quia, pois esta é a espinha dorsal da força militar em qualquer pais 
suas mulheres não podem trabalhar, porque na hora em que são do mundo. Diz a nota do jornal: 
transferidos para outro Estado elas têm que deixar seus empregos. Os baixos salários pagos aos militares vêm provocando 
Só não vê isso quem é cegO. - - -~e quebra na hierarquia. com puniÇões disciplinares que já 

No Exército, a -insatisfação com os soldos já p!ovocou que- atingem, nos últimos dois anos, 120 oficiais, principalmente dos 
brade hierarquia, em conseqfiência da qual foram punidos 120ofi- postos de capitão e major. no Exército. 
ciais nos últimos dois anos. Alertamos para o fato de que esses são postos do comando 

E mais, Sr. Presidente: de tropa. 
Um alto índice de insatisfação e de falta de motivação pela A informação foi prestada ontem por um capitão ameaçado 

carreira militar foi constatado por pesquisa realizada pela Marinha de punição, por ter indagado de maneira irônica ao seu comandan
entre oficiais e prilças de sua tropa de elite sediada no Rio. De te se o MinistrO Zenildo Lucena estava realmente preocupado com 
acordo com a pesquisa, 54% dos oficiais e 77% das praças não o problema dos salários da tropa. 
têm interesse em continuar a carreira militar. A defasãgem salarial Sabemos, Sr. Presidente, que ninguém estâ mais preocupa
é apontada como a principal causa. Em média, 83% do soldo são do com isso dq que os altos Olefes Militares de nossas tropas e os 
gastos em alimentação, moradia, tr.msporte e educação. Para ores· Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que por di-
to sobram apenas 17%. versas vezes têm se reunido com a Presidência 'da República. com 
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as elites e com este Congresso. E não foi tomada qualquer provi
dência. A situação está a cada dia mais grave. · • 

Continua anota. dizendo: 
Levantamento sócio-ecaoômico feito em várias regiões mi

lit=s, encomendado pelo pWprio Ministro Zeuildo Lll=a. mos
tia que o problema é grave. DeJXlis de relãlar inúmeras situações, 
inclusive quadros de despesas de oficiais e praças, cooclui: ''O ní· 
vel de insatisfação 6 muito grande e a situação eslá tomando-se in
suportável. 

Sr Presidente~ as nossas Forças Armadas, que são uma esco
la de civismo, do Oiapoque ao <lluí. convocam nossos "pracinhas" 
para servi-las- uso esse termo porque me lemBro dos que nos de
fenderam cootra o nazi-fascismo, na Itália. Os nossos ICCIUtas de
veriam fiCar~ pelo menOG, um ano na tropa; chegam com a 11casca 
grossa", como se diz na área militar, e saem polidos, todos saben
do. no mínimo, o que: é a Bandeira NaciCll:la4 sabendo o que é o 
respeito, porque lã ou se aprende por bem ou se ap~mde por mal, 
na dureza. 

Sr. Pxesidente, hoje não é mais possível os nossos recrutas 
servirem as tropas durante um ano, oo.de adquirem· educação, 
aprendem o civismo e a cidadania. porque não há dinheiro para a 
sua alimentação. Até onde chegamos? Isso é o fim, é o fundo do 
poço! 

Diz ainda o jcmai: 
Os atas disciplinares, afuma um militar punido, ocorrem 

quando um oficial, ou praça, reclama do seu comandante sob~e as 
medidas tomadas pela cúpula militar. em Brasília, em relação a au
J:DeDto de salários para a categoria. Ou então, como acooteceu re
centemente no Rio de Janeiro. um oficial sofreu punição 
disciplinar por ter dito ao comandante que não acreditava no em
penho do Ministro do Exército na defesa do pleito de melhoria sa
larial dos militares junto às autoridades do Govemo. 

Isso é muito grave. Sabemos - e a tropa -também o sabe -
que o Ministro do Exército, militar que boma a sua farda, que hoo· 
ra a dignidade das nossas Forças Armadas:, é um homem que tem 
se batido, juntamente com seus compauheiros de comando e de 
Ministério, para reverter esse quadro. Sei o que sentem os Srs. .Mi
nistros do Exército, da Marinha e da Aerooáutica, pela maneira 
como foram educados, acostlliiUldos a receber on:l.eus. a fazer cum
prir o regulamento, ao verem os seus subordinados agora passando 
necessidade&. 

Hoje, mais de 1.200 oficiais -da MariDha moram com suas 
familias ao redor de favelas. Esses oficiais vão para os quartéis 
preocupados com os familiares que deixaram em suas casas, em 
razão de problemas como o dos tóxicos, por exemplo. Isso é muito 
grave. 

Estou alertando a Casa para essa situação. hoje.. infelizmen
te., num momento em que este plenário está Vazio. Espero que pelo 
menos a imprensa -jornais, revistas, rádio, televisão- deste País 
tome uma posição coerente com relação ãs coisas que estão ocor
tendo. Wao se pode tratar os nossos militares com.o famm, às ve
zes, dando a entender que eles estão interferindo nas questões 
políticas.. nas queslôes que dizem respeito à demoCiacia. Eles têm 
interferido, s~ atê hoje, mas com dignidade e segurança. a flm de 
garantirem o cumprimento das leis e preservarem as nossas insti
tuições. 

ContiD.uando o meu prmUD.ciamento, Sr. Presidente, vou re
petir um adágio que existe no Nordeste e que o Senador Marco 
Maciel conhece muito bem. Depois que as nossa~fFotÇ"aS Aimadas 
entregaram o poder aos civis, elas têm domrldo em cama de pó-de
mico; tomam água de barreiro - aquela água moma.. salobra. que 
não mata a sede e aumenta o volume da barriga. E 05 nossos mili
tares terminam a sua madorna.. o seu descansozinbo, à tarde~ quan-

do têm temp;>. não debWxo de um pó de coité, do nosso s:crtio:, 
nem de um pé de figo, mas de um pé de cadeito. Quando se=· 
tam. a pontinha seca dos espinhos penetram no COipO cansando 

apostem as 
Sr. i'Iesidente, é dessa forma que eslão sendo 1Iatadas as 

nossas Fa.ças Annadas. E como Senado!- da Rep!blica tenho auto
ridade para falar, porque nunca engraxei bota de militar. Em 1969 
fui cassado pelos militares; "'spaldi a 3 lPMs e 8 processos; pas· 
sei 10 meses na cadeia e tive um traje de detento com o D 0 20402, 
o que me orgulha também. Respondi aos lPMs, mas por ser ÍDo· 
cen~- os processos foram arquivados- em IS <lias eu estava jan
tando e almoçando nos refeitórios e nas cantinas dos oficiais. E a 
prova do que estou dizendo é que, depois de 8 anos, tenho doeu· 
mentos que atestam minha inocência. 

Sr. Presidente, pol' eu ser coerente e inteiro - cu, que sou 
chefe da Tropa de Choque do ex-Presidente Femando Collor, de
fendo-o perm.ancntemeD:te, inclusive no meu Estado de Pemambu
co; vou defendê-lo nas feiras e cm todos os meiós de comunicação 
- tenho em meu poder uma pesquisa que demonstn que detenho 
11% das intenções de votos para Deputado Federal no meu Esta
do, seudo o mais velado. Pode ser que amanhã, pelas pesquisas, os 
números sejam outros, mas hoje eu os detenho justamente porque 
tenho coragem e sou inteiro. Se eu devesse alguma coisa. o PT já 
leria descoberto. 

Há dois anos, quando eu era o Uder do Govemo no Sena· 
do, desci a rampa do Palácio do Planalto com o "Emeodão" do 
Presidente Femando Collor pedindo o apoio do eong,.sso- o que 
foi negado; o Governo Itamar está fazendo a mesma coisa,. e Dão o 
culpo- e, naquela ocasião, tive cOiagem de dizer algo que a maio
ria da classe po]ítica não teve.. afli'Dlei que a carga tributária no 
País era insustentável e, por isso. todo empresário smegava. 
Quando af:u:mei isso, foi um deus-nos-acuda! Pergtmtaram.~me se 
eu também sonegava. Af"umei que sim. mas disse-o com.o fcs-ça de 
expressão. a fnn de chamar atenção das autoridades para que bai
xassem a carga tributária e, assim. todos poderem pagar imposto. 
O meu imposto pessoal, pessoa tisica, está pago direitinho, bcoiti
nho, tudo certo. 

Naquela opa11midade, desafiei o Senado!- Eduardo Suplicy 
a uma aposta. Eu apostei o meu mandato cootra o de S. Exa. O PT 
escolheria três empresas em. cada Estado do Brasil e cu. a meu 
modo. mandaria a fiscalização. Se a ftsealizaçào não encontrasse 
uma que não sonegasse. eu renunciaria ao meu mandato. e, por ou
tiO l:ldo, se não encOOtrasse, S. Ex• renunciaria ao dele. Mas como 
o Senador Eduardo Suplicy não é doido, não aceitou a aposta. 

Hoje. tenho satisfação em dizer que o meu maior aliado é o 
candidato que está liderando as pesquisas: Llliz Inácio Lllla da Sil
va. Na seplaDa passada. cm O Globo. na primeü'a página. ele aftr
mou que "a maioria esmagadora dos empresáriOs sonegam". E 
disse mais: "é preferível o empresário sonegar essa carga tribu
tária do que fechar a sua fábrica e o empregado perder o seu 
emprego". Então. este Senador tinha razão. É por isso que a 
classe política tem que fazer uma autocrítica e corrigir O que
está errado. 

Portanto. Sr. Presidente. Srs. Senadores. vou continuar o 
meu pronunciamento fazendo um apelo à Nação, ao Presi
dente da República e às elites dirigentes.- para que solucio
nem. de uma vez por todas, o problema das Forças Armadas. 
Vamos deixar de enrolar. de conversa fiada, como dizemos 
no Nordeste. conversa que não chega a coisa nenhuma. 

Apesar de nunca ter sido uma categoria privilegiada em 
termos salariais. nem mesmo durante -os governos militares, os 
~tegrantes de nossas Três Almas sempre puderam sustentar suas 
famílias com dignidade. 
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Hoje, qualquer auxiliar do Banco Central. da PE'ffiOBRÁS 
ou dirigente sindical ganha mais que um coronel, e um assessor 
ganha mais que um genernl. Repito, Sr. ~ h'*, qualquer 
auxiliar do Banco Central. da PE'!ROBRAS ou dirigente sindical 
ganha mais que um coronel, c um assessor ganha mais que um ge
neraL Todas essas categorias são sustentadas com dinheiro do con
tribuinte. A única diferença é que elas são peça da engmmgem 
política do Pr e da cur, e podem fazer grave. Os militares não 
podem. 

Sr. Presidente, os salários estão baixos, mas os salários dos 
militares estão baixíssimos. A insatisfa.ção é geral e o risco nos 
quartéis não pode ser desconsiderado. E incmcebível que não se 
encontre urgentemente uma forma de remunerar adequadamente 
uma das categorias mais preparadas da função pública deste País, 
até mesmo por sabedoria. 

O Estado brasileiro; que investe grandes recursos na forma
ção desses servidores, não deve deixá-los abandonar a caxreiia que 
abraçaram com tanto idealismo por falta de uma =mmeração dig
na que lhes possibilite sustentar suas famílias, ou pela simples falta 
de recursos para o exercício de suas funções. como vem occnendo 
na Aeroo.áutica. com o desligamento de quase uma centena de ofi
ciais aviadores por falta de avi5es, eombu&tível, como falei ante
riormen~ para o exercício regular de suas atividadcs. 

Sr. Presidente, mesmo com todas as jlstificativas e discur
sos favoráveis. a situação das Forças Aimadas ainda não mereceu 
uma solução que repare as gritantes injustiças e bumilhações a que 
têm sido submetidos os nossos bravos soldados. Isso não pode 
existir. Não se pode pensar que um homem que veste a farda ver
de-oliva, a farda branca e am1 da Aerooáutica exerça a atividade 
de garçom para sustentar sua famflia. As senhoras, muitas vezes, 
servem até em área de restaurante,. fazendo limpeza. Isso é uma 
humilhação, Sr. Presidente. Isso não pode continuar. 

Por isso, a run de que as elites não digam que não foram 
avisadas, acredito que uma das primeiras medidas do Sr. Luiz Iná
cio Lula da Silva será aquela que resolverá a precária situação das 
Forças Annadas. A solução desse problema será um ato de sabe
doria do candidato do PT e contará com nossO apoio- aliás. V. 
Ex• sabe que eu e o PRN batemos de testa. Vou me eleger Deputa
do Federal; a Bancada do PRN vai ser numerosa, porque o ex-Pre· 
sidente da República. Fernando Collor de Mello, transfere 15% a 
20% dos votos do seu eleitorado. Se eu me eleger para a Câmara 
dos Deputados, testarei o leite encanado - puro oo balizado- que 
o Sr. Luiz Inãcio está prometendo ao povo brasileiro. 

Só para se ter uma idéia do pouco caso com. que são trata
das as nossas Forças Armadas. hoje gastamos apenas 0.3% do 
Pm, enquanto que 5% com pagamento de juros. 

Sr. Presidente. quando falo. gosto de ''matar a cobra e mos
trar o pan". Portanto, apresentarei a V. Ex• alguns dados. GNP 
FOR DEFENSE (in percent), do exército americano. Voo lê-los. 
O plenário está vazio. Tenho certeza que a manhã a imprensa vai 
falar pouco. mas estará escrito nos Anais do Senado Federal o que 
neste momento vou dizer. 

s,. Presidente e Senador Mareo Maciel. são 157 as nações 
do mundo aqui relacionadas. com os seus percentuais de. gasto do 
Pm com as Forças Armadas. São elas: 

Catar, 46.9; Iraque, 32.0; Omã, 23.3; Coréia do Norte, 22.4; 
Vietnã, 19.4; Nicarágua, 17.2; Israel, 16.6; Angola, 14.3; Jordânia, 
13.9; Arábia Saudita, 12.8; Bulgária. 12.0; Iêmen, 12.4; Cabo Ver
de 12.1; Síria, 11.9; União Soviética, 11.9; Ll'bia, 11.1; Laos, 10.5; 
Guiana, 9.3; Egito, 9.2; Afeganistão, 9.1; Adis-Abeba, 9; Etiópia, 
85; ~oçarobique, 8.4; Líbsno, 8.2: Irã, 7.9; Namíbia, 7.7; Emira· 
dos Arabes Unidos, 7.4; Alemanha Ocidental, 7.3; Mongólia, 7.2; 
Marrocos, 7.1; Polônía, 6.9; Checoslováquia, 6.8; Zâmbia, 6.8: Pa-

quistão, 65; EStados T.h!idos. 63; Grécia, 6.2; Bmnei, 5.8; Coréia 
do Sul, 5.8: Ilhas Seychelles, 5.6; Cuba, 5.4; Cingapora, 5.3; Ga
bão, 5.2; Hungria, 5.2; Knweít, 5.2; Romênía, 5.2; San Marina, 
0.9; Luxemburgo. 0.8; Ilhas Mauricio, 0.8; Nigéria, 0.8; Zaire, 0.8; 
Barbidos, 0.7; Níger, 0.7; Costa Rica, 0.6; HoogKoog, 0.6; Méxi
co, 0.6; Baham•s, 05; Sena Leoa, 0.5; Brasil, 0.3; Andomt, 0.0; e 
Islândia, 0.0. 

Note bem, Sr. Presidente, abaixo do Brasil temos somente 
Andorra e as Ilhas Seychelles, ou seja, duas nações, abaixo do 
Brasil. que gastam I:ICDOS de Q.3 do seu PIB com as forças arma
das. 

Senado< Marco Maciel. esses são dados estatísticos e infor
mativos das forças armadas dos Estados Unidos. 

Sr. Presidente, solicito a transcrição deste documento D.05 
Anais do Senado Federal. 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Ney Maranhão, V. 
Ex .. concede-me um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre Se
nador Marco MacieL 

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Ney MaranhãÕ, gos
taria de ilili:íar minha breve intervenção dizendo que v. Ex' r .... 
essa questão em um momCll.to muito opommo, poxque, se não es
tou equivocado, hoje, no Ex&cito, comemora-se o Dia da Artilha
ria, homenagemdo a figura do Malet, antor da frase ''por aqu~ 
não en1ram os inimigos da Pátria". Amanhã. a Marinha de Oueua 
comemora um de seus gr.mdes feito5 - a Batalha do Riachuelo. 
Esses dois fatos que ocorrem, um hoje, ontro amanhã, bem de
moostram a importância e a significação das Forças AnDadas na 
formação do uosso País. na pzeservaçio de nossas fronteiras, na 
manutenção da lei e da ordem. Creio, por isso mesmo, como cha
ma atenção V. Ex.•, que não podemos deixar de recoohocerosigni
ficativo papel que elas desempenham. Papel que não se 
circunscreve apenas à defesa cm.tra agressões extemas, à seguran
ça das nossas fra::tteiras, que nio se reduz tão-somente, sob a égide 
da Constituição, ao cumprimento de uma série de mandamentos 
legais, estatutários; mas papel que se desenvolve também no cam
po social, formando recursos num País que necessita. cada vez 
mais, adestrar sens quadros, realizando ação social, sobretudo, nas 
áreas mais distantes e de difícil acesso, ajudando na prestação de 
serviços básicos, no campo da saúde e da educação de modo espe
cial. Então, diria que as Fo.ças Armadas desempenham no País, 
neste País continente que é o Brasil. de enorme mar territaia.l, 
coln uma fronteira extremamente extensa - eu penso que, depois 
da Orina. somos o País que mais possui estados lindeiros. A Clli
na. se não estou equivocado, tem fronteira com 11 ou 12 países, e 
o Brasil o faz com 10. É importante destacar que, diferentemente 
do que acontece com a O:Iina.,. o Brasil tem um relacionamento pa
cífico com os: seus vizinhos. o que de alguma forma demostia,. 
também, a conduta. não agressiva do nosso povo. Sem coo.tar essas 
fronteiras com nma dezena de países, é importante lembrar que te
mos uma enorme frooteira marítima, que Dos faz vizinhos da Áfri
ca. pois o que nos separa da África são as águas abissais do 
Atlântico. sem contar ~e o mar enseja fácil intercâmbio com as 
Américas. a Europa, a Ásia. etc .• e. por outro lado, não deixa de 
ser. também. um ponto de vulnerabilid3.de; porque o mar, de algu
ma forma, é também um meio de que muitos se valem para a 
agiessão. Por todas essas razões, o discurso que V. Ex• faz hoje é 
oJX111Uno. porque ocorre no momento em que o Exército comemo
ra a passagem do Dia de Artilharia; a MariDha amanhã se apresta 
para celebrar uma de suas datas mais significativas, como acaba
mos de lembrar. Expressa, V. Ex's, algumas inquietações que são 
não apenas dos militares mas também de todos os brasileiros. Por 
isso, concluo o meu aparte dizendo que não posso deixar de reco-
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nheeer que V. Ex• tem razão em muitos pontos que expende. em 
muitas cODSidemções que produz ao longo do seu prommciamen
to. Tenho a coovi<:ção, nobre Senado< Ney Maranhão, de que o 
Poder Executivo, nomeadamente o Prosidente IWnar Franco, nalU
ralmente ouvindo os Ministros militares não deixará de levar em 
CODSideração as palavt2S que V. &• aqui profete; ou seja, estou 
certo de que suas palavras vão produzir IOfiexões por parle do J>re.. 
sidente e de seus auxililues, no sentido de encootrarem soluções 
para as questões aqui suscitadas. Tenha, pois, a certeza de que, ao 
fazer este discu!so na manhã de hoje, V. &• de alguma forma traz 
uma contribuição ao debate de uma questão que- eu diria- é uma 
questão aguda, sobretudo porque ainda não cODSOguhnos dar ao 
Pais a necessária estabilidade ecoo.õmica. Ainda somos uma Na
ção que convive com taxas altissimas de inflação. Por isso são os 
nossos votos no sentidq de que o plano de estabiliz:a.ção econômica 
que o Govemo vem de lançar, cuja etapa mais in:q)ortaritC se ini
ciará no dia 1° de julho. venha dar certo. Não acredito que seja 
possível construir uma nação desenvolvida e igualmente justa 
sem que haja uma moeda forte, sem que haja o minimo de esta
bilidade econômica. São moeda e estAbilidade económica pres
supostos básicos para que se tenha um venladciro processo de 
desenvolvimento, que, muito mais do que mera expansão de 
bens materiais, é antes e sobretndo um processo que deve fazer 
com que toda sociedade possa participar de maneira equânime 
dos frutos, dos resultados dos esforços coletivos. Por isso, eu 
gostaria de dizer que estou certo de que o Presidente IWnar 
Franco e seus auxiliares levarão em consideraçio as observaçõ
es qne V. Ex- produz nesta manhã., mormente no que diz a es
sas questões mais agudas relativas à siblação dos militares. que 
são, pot deímiçio constitucional, servidores públicos e, por um 
estatuto especial, antes de todo, servidores da Pátria. 

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Marco Maciel, que
ro agradecer esse opommo aparte, antes de todo pelo peso polflico 
que V. &• IOpiOsenta no CoogiOSSO Nacimal e neste Pais. V. Ex' 
é um Senador, um homem pó.blico que tem uma experiência muito 
grande, apesar de moço. Começou sua vida pública, oom a serie
dade que ocamcteriza, empreendendo um ttabalbo persistente, que 
todos os brasileiros, todos os homens que ~am sua traje-
tória IOC<lllhecem. 

Senador Marco Maciel, faço um apelo a V. Ex", pelo seu 
peso polllico, pela sua lidenmça em um dos Partidos de mais valia 
no Coog10$$01 que dê fa-ça para que encootmnos a solução. V. 
&• foi Governador de Pernambuco, um &lado problema, um &
lado complicado. Sabe que Pernambuco é um dos poucos Estados 
oode, até boje, uma parle da fa-ça politica ainda recODhece o Muro 
de Berlim e o Leste Europeu. Ainda se lêem, nas manchetes dos 
nossos jamais, td'erE:ncias à "esquerda" e à "direita'' - e isso aca· 
bou. 

V. &• tem lido uma posição de lidenmça na dificil vida po
lítica pemambucana e se sobressai na política nacional como 
Líder do segundo maior Partido deste Senado e do CongiOSSo 
Nacional. 

Eu quero que V. Ex', como pemambucano. dê ulna força. 
porque até agora. Senador :Marco Maciel - sou um homem que 
digo o que sinto -, tem~se conversado muito miolo de pote. 
Ca:tversa~se, reúne-se. chama~se, fala-se em isonomia. e os mi
litares permanecem no mesmo lugar, senão em siblação pior. 
Senador. E V. Ex', como homem, como Lider, vê a democracia 
-como nós: todos a vemos- em primeiro plano e sabe que nos
sas Forças Armadas, nessas crises todas por que estamos pas
sando, vem respeitando a lei, a ordem e a nossa Conslítuição. 
V .Ex' há de sentir que poderá chegar a um ponto em que a que
bra da bienuquia, para nossos chefes das Forças Armadas. na si-

mação que estamos atravessando, Senador Marco Maciel, poderá 
signifiCal" a quebra da espinha dorsal E isso é maito ruim para to
dos nós. 

Agradeço-lhe. V. &• transmitiu em seu aparte a sua piOO
cupação e o apoio a este Senador nesse alerta que está fazendo à 
Nação brasileira. E digo que V. Ex• poderi ter um papel muito im
portante, principalmente pela fa-ça que IepiOsenta o seu Partido e 
V.&• em si. A palavra de V.&• será muito importante para que 
IOSO!vamos, de uma vez por todas, essa situação. Isso tinha que ter 
sido IOSOlvido ontem e não boje. Quando falo do PIOsidente Itamar 
Franco, sempre faço uma ressalva com respeito a Sua Excelência. 
Eu o coubeço, tenho pelo Chefe da Nação o maior IOSpeito e te
nho apoiado o seu Govemo, porque o seu programa de Gover
no é o programa que o ex·Presidente Collor e o então 
V ice-Presidente assumiram em praça pública. O Presidente lta
mãrFranco está tentando continuar esse programa. mas há mui~ 
ta difiCUldade - e V. &• sabe disso -, pois o programa do seu 
Partido é o programa do neohberalismo e é justamenle isso que es
tamos tentando fazer. 

Senador Marco Maciel, mais uma vez agradeço o aparte de 
V. Ex" nesta oportunidade em que alerto a Nação para o perigo 
que estamos correndo. E encmeço a V. ex• que coloque na sua 
agenda. como um de seus projetas pri.oritáriós~ apOiar a tentativa 
de IOSOiução deste imenso problema que estamos enfmrtando: a 
luta por justos salários. AJW;, não são s6 por salários, Senador 
Marco Maciel, mas por verbas de que as nossas Forças Annadas 
piOCisam para movimentar sua tropa, para aquisição de equipa
memos, para renovação dos materiais mínimos, para que dSem 
conta do recado, ou seja, possam cumprir sua missão: olhar por 
nossa bandeira e defenda--la, do Oiapoque ao Chu!. Muito obriga
doa V. Ex'. 

Prossigo com a leitura do meu discurso, Sr. PIOsidente e 
Sts. Senadores: Somos a décima economia do planeta. Em termos 
de gastos com as Forças Armadas, estamos colocados no 155° lu
gar~ cmfor:ma mostra o quadro anexo. 

Portanto, Sr. PIOsidente, as Forças Annadas, que não po
dem fazer greve para garantir seus direitos, darão sustentação ins
titucim.al ao Sr. Lula. uio porque receberão o tratamento justo e 
merecido que as atuais elites não quiseram dar, mas pelo simples 
fato de que as Forças Armadas não se ariOdarão do texto constitu
cional 

É forç06o recoobecer que as elites políticas, por omissão, 
deixaram de ser os agentes de transformação de que o Brasil tanto 
carece para superar a fome e a miséria. 

De outra parle, temos que admitir que o Sr. Lula, candidato 
do PT, está galvanizando toda a insatisfaçã~popolar, coufonne 
atestam as pesquisas, e deverá ser o grande vitorioso das próximas 
eleições, caso o Coogresso não tome as medidas corajosas que me
lhorem a vida da população. 

Para concluir, Sr. Presidente, conclamo a classe política, no
tadamente os partidos que têm compromisso democráticos com o 
futuro deste Pais, que envidem todos os esforços no sentido de 
aprovar. antes do término da atualligislatura. as mudanças consti
tucionaiS que viabiJium o Brasil e. com urgência. resolvamos os 
problemas das nossas bra.vas Forças Armadas enquanto há tempo. 

E para os candidatos à Presidência da República, resta-nos 
relembrar que a única saída para o País será um Estado eficiente, 
com marcan1e atuação nos setores da segurança. saúde. educação, 
de tamanho compatível com as exigências da sociedade, associado 
a uma forte iniciativa privada nacional e estrangeira. a f:un de que 
a população ganhe um melhor pamão de bem-estar social. E. para 
tanto. é necessário que os mesmos se engajem no processo de revi
são do texto constirucicinal, que. não obstante o alto grau de espe-
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rança. apenas consagrou direitos para uma minoria encastelada nas 
corporações que dominam o Estado brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
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DUTante o discw;w Jo Sr. Ney Marmzhiia, o Sr. 
José Richa dâxa a cadeira da presidência, que é ocupa· 
da pelo Sr. lo= Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jooas PiDheiro) - Concedo a pala
vra ao nobre Senador Carlos Pattocinio. (Pausa) 

Concede a polavm ao nobie Senador Mareo Maciel 
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, realizar-se-á no Cairo, Egito, no período de 
5 a 13 de setembro próximo, a Confer&.cia Jntemacional so
bre População e Desenvolvimento, promovida pela Organi
zação das Nações Unidas. Como documento preparatório da 
referida reunião, a secretaria-geral da conferência já fez dis
tribuir aos que particip~ão do evento. uma proposta signüi
ca, de alguma. forma, o documento básico que ser6 discutido 
no encOntro. 

Quero ~er ~este _instante, Sr. Presidente, que o en
~ontro do. Carro nao de1xa de ser uma reunião de grande 
~mportânc1a porque, nos lÍltimos anos, tem sido elevado o 
mcremento da população mundial, e assuntos relativos ã. 
popul~ção e SObretudo à sua condiçio social sio questões 
que tem preocupado governos e instituições de todo o 
mundo. 

Toda~ia~ Sr. Presidente, é importante ter presente o 
que se propõe ser objeto da referida conferência. Abordo 
este tema na manhã de hoje, porque~ recentemente. em en
contro do Papa João Paulo ll com o Presidente dos Estados 
Unidos. Bill Clinton - encontro extremamente importante e 
raro- Sua Santidade fez questão de revelar sua preocupação 
com os I"?mos dessa confer!ncia~ sobretudo porque, segundo 
se anunc1a - e é o que se depreende da leitura desse relatório 
preliminar -, a Confetancia do Cairo teria objetivos bem 
mais amplos do que discutir os problemas relativos à popu
lação e ao desenvolvimento, envere~do para o terreno do 
controle de natalidade e, até mesmo, recomendando a legali
zaçio de prá.ticas abortivas. 

Preocupado.com essa questão, o Papa João Paulo n 
vem de escrever uma carta ao secretariado da referida Con
ferência. Nessa documento~ o Papa João Paulo ll chama a 
atenção para alguns pontos que merecem uma maior refle
xão. A carta ~ João Paulo n foi encaminhada após receber 
em março últuno a sr- Nafis Sadik., que. além de Secretária
~eral da Confe~cía Nacional sobre Populaçio e Desenvol
VlDlcnto, a que J'- ÍlZ menção, ~ também Diretora-Executiva 
do Fundo das Nações Unidas para a População. 

Efetivamente. Sr. Presidente, não vou ler toda a carta 
que o Papa João Paulo ll entregou à sr-- NaílS Sadik., mas 
não posso deixar de pedir a V. Ex• que detetmine a sua 
transcrição nos Anais da Casa, para que todo o Senado tome 
conhecimento. 

O Papa João Paulo II faz algumas advertências sobrerudo 
relativamente ao que Sua Santidade denomina, com ~opriedade 
de "cultura da morte". salientando que: ' 

-·o gênero humano parece orientar~se nesse cam
po mais para limitar, supriniir ou anular assuntos da 

vida, chegando-se al atê o recurso do aborto, infelizmen
te. tão ~ado pelo mundo, do que para defender e 
cnar possibilidades à mesma vida. 

Em outro trecho, Sua Saotidade o Papa João Paulo II lem
bra a necessidade de se ler uma política de pro<eção à familia e diz 
textualmente: 

Problemas fimdamentais, tais como a transmis
são da vida, a família e o desenvolvimento material e 
moral da sociedade~ devem ser tomados em séria con
sideração. 

Elemlna: 

Qual é o futuro que propomos aos adolescentes. 
se os deixamos, na sua imaturidade, seguir os pró
prios instin~ sem tomar em CODsideraçáo as impli
cações interpessoais e morais dos seus 
com.IX'fl31Dentos sexuais? Wao temos. porventura. a 
obrigação de abrir os olhos para os prejuízos e sofri
mentos aos quais um comportamento sexual moral
mente irresponsável pode expô-los? 

Não f nosso dever, porventnra, desaf"lli-los com 
uma ética exigênte, que respeite plenamente a sua 
dignidade e os CCilduza ao autoccntrole necessário, a 
fim de poderem enfrentar as inumeráveis exigências 
da vida? 

E coo.clui o Papa João Paulo II: 

Nenhum dos temas que serão debatidos é mera
mente uma preocupação de natureza ecooõmica ou de
mográfica, mas. em 1íltima análise, cada um deles tem 
um problema de profundo significado moral, com vastas 
implicações. O contributo da Saota Sé consistirá, justa
mente, em oferecer uma perspectiva ética ãcerca das 
questões. que deverão ser ~ sempre com a 
c'!-vioção de que oo esfOIÇOS da humanidade. por res
pe!.tar e por se conformar com o desígnio providencial 
de Deus, são oúnioo modo de obler bom êJcito na edifi
cação de um mundo de igualdade,llllidade e paz genuí
nas. 

Feitas essas considerações. Sr. Plesidente. eu gostaria, antes 
de encerrar minhas palavras. ao tempo em que renovo o pedido 
!"';"' que a carta de Sua Santidade o Papa João Paulo II seja trans
cnta nos Anais da Casa. de aproveitar a ocasião para chamar a 
atenção do Govemo brasileiro, de modo especial do Ministério das 
Relações Exteriores, para que examinem alentam.ente a pauta des
sa :reunião do Cairo~ a fim de que o Brasil não faça coro com os 
9De pre~ uma "cultura da mcrte". ou seja, pouco valorizam a 
IIIlportãncta da instituição faipiliar e que, de alguma forma, oomo 
cooscqüência disso. utillzam.-Je de práticas incompatíveis ao bom 
desenvolvimento da humanidade. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAR
CO MACIELEM SEU DISCURSO: 



2966 Sábado 11 DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL (Seção ll) 

N I• lórAbnldrl"""' 

-UOCII O Ao~tkJ~Jdaii&WtJIOCk:w'loi~~•C»Jen~Q\t•••b 

Tratar sem uma base ética questões fundamentais como a farnffia, 
a transnüssão da vida, o autêntico progresso moral e materia1 

significa pôr em discussão o futurO mesmo da hwnanidade 
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Mensagem do Papa à Ex.ma Senhora Nafis Sadik 

A migração é também uma das princi
pais preocupações na análise dos dados 
demográficos, e a comunidad.e ~ema
ci<?Dai deve assegurar que os direitos dos 
JDlgral\tes seJam reconhecidos e protegi· 
dos. A este propósito. dedico uma aten
ção especiaJ ã situação das familias mi
grantes. A tarefa do Estado é de assegu
rar que às farnilias imigrantes não faltem 
as garantias ordinãrias que são oferecidas 
aos seus prôprios cidadãos. bem como de 
as proteger contra QUalQuer tentativa de 
marginalização, iDtolerãilcia ou racismo, 
e de promover uma atitude de solidarie
dade c:onvicta e activa no que se lhes refe-
re: (cf. Mensagem para o Dia. Mundial da 
MigrGçiio, 1993-1994, n. !). 

10. Enquanto pi gnem os ~-
tivos para a Cmrfl!'l'incia do Cairo. desejo 
assegurar-lhe, Senhora Sec:tetari<>Ger, 
que a Santa Sé está plenamente conscien
te da complexidade dos problemas em 
questão. Esta mesma complexidade re
quer que avaliemos de maneira muito 
atenta as consequências, para as gera
ções presentes e futmas, das estratégias e 
das recomendações a serem propostaS. 
Neste contexto, o esboço final do docu
mento da Conferência do Cairo, que já 
está em circulação, é causa de grave 
preocupação da minha pane. Inúmeros 

-:!os princípios que acabei de evocar não 
são mencionados nas suas pâginas, ou 
então são totalmente marginalizados. Na 
\·erdade. vãrias das suas propos!..as che
gam a contradizer diversos principias êti
cos basilares. As coosiderações políticas e 
ideológicas não podem constituir, pór si 
mesmas, a base sobre a qual as decisões 
essenciais para o futuro da nossa socieda
de são fundadas. Aquilo que está em peri-

go aqui é o futuro mesmo da humanida
de. ProblemtLS fu~nlais. tais como 
a transmissão da vida, a família e o de
senvolvimento material e moral da socie
dade, devem ser tomados em séria consí
tkraçiio. 

Pór exemplo, o consenso muodial da 
Conferência Internacional sobre a Popu~ 
Jaçâo, realizada oa Cidade do México em 
1984, segundo o qual cem nenhwn caso 
devera o abono ser promovido como mé
todo de planeamento familiar•. é comple
tamente ignorado no esboço deste doeu· 
menta. Com efeito. existe a tendência a 
promover um direito, internacionalmente 
reconhecido, à pritica do abono -
RIWIÓO é pedido -. sem qualquer restri· 
~ e sem qualquer considl!'l'afiio pelos 
iJireiros do nascuuro, de maneua que se 
vai para além daquilo que até mesmo 
.,.,. é, infelizmente, aceite pelas leis de 
algumas nações. A visão da sex.1alidade, 

que ~~"~.=:-t.; para o documen-to, e .wwvM.& • matnm.OJUO e agno.. 
nodo, como se pertencesse ao pasgdo. 
Uma instituição tão natur.!l, univenal e 
fwldamental como a família, não pode 
ser manipulada sem causar, com isso. sé
rios danos ao tecido e à estabilidade da 
soriedade. ' 

A. gravidade dos desafios que os govet· 
nos e, acima de tudo, os pais devem en
frenw- na edt..,ção das jovens gerações, 
está a demonstrai- que não podemos abdi· 
car a nossa responsabilidade de orientar 
os jovens para uma compreensão mais 
profunda acerca da sua dignidade e po
tencialidade como pessoas, Qual e o futu
ro que propomos aos adolescentes, se os 
deixamos, na sua imaturidade, seguir os 
próprios instintos. sem tomar em consi
deração as implicações interpessoais e 
morais dos seus comportamentos se-

xuais? J!Ião temos, porventura, a obriga
ção de 'brir os seus olh~ par J ~ prt:~ui
zos e os .sofrirne:,tos, ~ .;_-;Jt-.. h um ":l"•r:l· 
ponament<:> sexuz1 moral'ITO~t'!te" m~spo,J,n· 
sãvel podo'! expô-los? N'kl (' nCKSO dever. 
poNent: :ra, desafia-los com uma êtica 
exige-nte. que respeite plenamente a sua 
dignidac e e os conc!uu. étV .autocontrole. 
necessãi lCi a 6m de poderem en_frenta.r as 
inumer2. v.:is exigências da , ~1.i.a :> 

Estou convicto, Senhora Secretário
-Geral. de que no período que resta para 
a ~ da Conferência do Cairo. 
Vossa Excelência e os seus colaborado
res. bem como as nações que hão-de par· 
ticipar na mesma Conferêncía, dedicareis 
a justa atençào a estes problemas mais 
profundos. 

Nenhum dos temas que serão deb•ú· 
dos ê meramente uma preocupação de 
llafW'eZ3. ecooómica ou demogràfica, 
mas,· em última análise, cada um deles 
tem um problema de profundo significa· 
do morai, com Vastas implicações. 0 con· 
tributo da Santa Sé consistirá, justamen· 
te. em oferecer uma Joei spectiva êrica 
acerca ,!as questões que deverão ser con
siderad2.s. sempre com a convicção de 
que os esforços da humanidade por res
peitar e por se confom1ar com o desígnio 
providencial de Deus. são o Unico modo 
âe obte· bom êxito na edificação de um 
mundo de igualdade. urudodr e I= g<· 
nuinas. 

OW Deus Todo-poderoso ilumine- ca
da uma das pessoas que panicipam na 
Conferência. 

Vaticano, 18 de Março de 1994. 
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URGENTE E IMPORTANTE 

Cairo, setembro de 1994 

Conferêocia Internacional Sobre População 
e Desenvolvimento da Organização 

Das Nações Unidas 

UM ABUSO DE PODER 

A Cooferência Internacional sobre Popolação e Desenvolvi
mento das Nações Unidas (ClPD) vai se realizar no Cairo de S a 
13 de setembro proximo. Uma proposta de Programa de Ação dis
tn"bulda pelo secretariado da ClPD em 24 de janeiro afuma, sem 
rcxleios.. que à conferêncía mundial de população de 1994 "foram 
delegados, explicitamente, podetes mais amplos do que os dados 
às mteriores11

• O menciooado documento esboça um phmo de ação 
que pcxle dar início ao periodo de maior perigo para o cristianismo 
jamais ocorrido desde as JÍerseguições dos primeiros ttês sé<:ulos. 

A questão vai muito além da promoção de formas ilicitas de 
CODtrole da natalidade. As alUais tendências nnmdiais de cresci
mento populacional sugetem que~ se as taxas de natalidade se 
mantivemn coostantes cm todas as regiões pelas próximas duas 
ou ttês g=ções, todas as grandes potências de hoje se transforma
rão em nações relativamente pequenas. com populações excessiva
mente reduzidas para formar a base de uma dominação política e 
militar do DJlDldo. Em conseqiiência, os países do hemisfêrio sul 
aumentarão significativamente sua capacidade de ccntrolar os 
acontecimentOs nnmdiais cm seu beneficio. Muitos membros de 
governos ocidentais prevêem nada menos do que uma troca abrup
ta e cmnpleta das lideranças intemaciooais e da orientação política 
do muDdo. Por esta razio. pode-se dizer que o verdadeiro objetivo 
do controle populacional é permitir a continuação da opressão do 
mundo em desenvolvimento. 

Além disso. a introdução dos métodos 11modemos" de con
trole da natalidade, na escala pretendida pelos países industrializa
dos, implica num regime de imposição extema de uma profunda 
mudança cultural O objetivo explícito do progmna popolacional 
é impedir que o mundo subdesenvolvido tenha um número de nas
cimentos sulJCiente para que ocorra a evolução geopolítica acima 
descrita:; assim. é necessário que a fertilidade do hemisfério sul 
seja reduzida a níveis extremamente baixos. comparáveis aos que 
ocorrem hoje nas sociedades industrializadas Mas um tal progra
ma só pode ter êxito pela destruição de costumes e estilos de vida 
tradiciooaiS. de modo que a África. o mundo árabe e outras regiões 
em desenvolvimento (como a Latina) terão que ser· forç-adas à se-
cularização. . .. 

A proposta de progmna da CIPD relata que, como resulta
do do programa internacional de controle demográlico, já se multi
plicou por cinco o número dos usuários de contraceptivos nos 
países em desenvolvimento. E menciona que ''nos níveis mais bai
xos da população vêm ocorrendo mudanças de atitude, que leva
ram a um aumento muito maior da demanda por informação e 
serviços de planejamento familiar. e resultaram numa redução re
lativamente rápida no tamanho médio das famílias". 

O documento reconhece que o objetivo do programa inter
nacional de população é, especificamente, reduzir a fertilidade dos 
povos do hemisfério sul. não tratando da questão da ''superpopula
ção'' a nível global. De fato, reCómei:ida-se-ali que a "comuoidade 
internacional" comece a enfrentar "os problemas especiais dos paí
ses com fertilidade excessivamente reduzida" (ou seja, os do mun
do industrializado ... ), e pedem-se esforços para 11reduzir as 
disparidades nas taxas de crescimento populacional entre os dife
rentes países e regiões, e chegar o mais rapidamente possivel à es
tabilização da popolação DlUildial". 

A seguir, o mesmo documento ilustra as disparidades no 
crescimento }X>pulacional das diferentes regiões, mostrando sutil
mente que. nas condições aruais, a população mundial Dão-branca 
cresce muito mais rapidamente do que a de origem européia. Os 
índices de fertilidade médios nacionais vão desde 8,5 filhos por 
mulher, em Ruanda. até 1,3. na Itália. Essa variação tem implica
ções DO tamaDho e distribuição da população mundial, e nas pers
pectivas de desenvolvimento sustentável: de fato, entre 1995 e 
2005, espera-se que a população dos países desenvolvidos aumen
te em 120 milhões, enquanto que a das áreas em desenvolvimento 
deve aumentar em 1 bilhão e 700 milhões. 

Sexta-feira, 3 de junho de 1994. 

Cünton e o papa divergem 

Audiência no Vaticano não diminui 
, diferenças sobre plauejamento 

ARAUJO NETTO 
Roma - Nada mudoo nas relações da Santa Sé com a Casa 

Branca depois de uma audiência de 40 minutos e do almoço frugal 
de João Paulo II com Bill Ointal, CDtre o meio-dia e às 1Sh20m 
de ontem na Cidade do Vaticano. Tudo c011tinua como dantes, 
sempre que se tratar de aborto. planejamento familiar e crescimen
to demográfico. O presidente americano deClarou-se honrado por 
ter discutido sobre problemas concretos com o papa, mas foi o pri
meiro a revelar- em conversa com grupo de se.minarist.as america
nos - que os pontos de vista do papa e de seu govemo, sobre o 
aborto e o controle da natalidade mantêm-se incCilciliáveis. 

Horas mais tarde, o porta-voz da Santa Sé. Joaquim Navar
ro-V ais, com palavras menos claras, confnmaria: aproxima confe
rência mundial do Cairo sobre o controle da natalidade e o 
desenvolvimento realmente foi um. dos temas principais da audiên
cia do Santo Padre ao presidente Qin!Oil. Eles conversaram tam
bém sobre a defesa da vida e da familia Como a Santa Sé está 
profundamente interessada na preservação e na promoção da famí
lia, o papa formulou um apelo ao senso de respoosabilidade de 
uma grande nação como os Estados Unidos, qoe desde a sua ori
gem e através da JílStória, sempre proclamou os valores éticos 
como básicos de cada civilização. 

ADs jornalistas. Clinton foi ainda mais preciso: "Na maravi
lhosa cCilversa que tive com o papa. esclareci que não coos.ideTa
mos e não desejamos o aborto como meio de coottole de 
natalidade, mas como segurança para cerca de 10 milhões de mu
lheres que anualmente recorrem ao aborto clandestino e mais peri
goso." 

Acompanhado pela mulher, Hilary. pela sogra, senhora 
Rodham, e pOr uma comitiva de 30 pessoas. o presidente Cinton 
chegou ao Vaticano dez; minutos anleS da audiência na biblioteca 
pontiflcia. João Paulo n recebeu-o_ de pé, ainda muito debilitado, 
dispensando a ajuda de intérpretes para conversar com o 100 presi
dente dos Estados Unidos que, desde o frm da. 2• Guerra Mundial, 
entrava no Paládo Apostólico para conversar com um papa. 

Terminada a audiência, Clinton e sua comitiva iniciaram a 
segunda etapa "das três horas de ocupação americana do Vatica
no", como foi defmida ironicamente, por um membro da delega
ção da Casa Branca. a presença do presidente Clinton na cidade, 
nos palácíos do papa e na Capela Sistina, de Michelangelo Buona
roui. 

COMPARECEM MAIS OS SRS' 
Cêsar Dias - Chagas Rodrigues - Dario Pereira- Guilhex:

me Palmeira- Henrique Almeida - Hugo Napole3.o- Humberto 
Lucena - Jônice Tristão - Josaphat Marinho - Júnia Marise -
Mansueto de Lavor - Onofre Quinan. 
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O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Não há mais ora
dores inscritos. 

A Presidência observou atentamente os pronunciamentos 
dos Senadores Ney Maranhão e Marco Maciel e aproveita para se 
solidarizar com ambos e com o registro que foi feito pelo Senador 
Marco Maciel, referenre à celebração festiva, amanhã, da vitória 
épica da Batalha Naval do Riaebuelo, alcançada pela nossa Mari
nha de Guena. 

Nos termos do art. 174 do Regimento Interno, a Presidência 
dispensa, na sessão de hoje, o periodo destinado à Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Jcmas Pinheiro) - Nada mais ha
vendo a tratar. a Presidência vai ex~cerrar os trabalhos. desígnando 
parn a sessão ordinária d.ç: segunda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
O,SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Está encenada a 

sessão. · 

(Levanta-se a st:ssão às 10h22min.) 

PROJETO DE DECREro 
LEGISLATIVO N" 44, DE I 993 

(lnclu!do em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Varaçao, em tumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 250'93 na Câmara dos Deputados. que aprova o 
ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para ex
plorar serviço de radiofusão sonora em frequência modulada na ci
dade de Lajeado, Estado do Rio Grmde do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitUição à Comis
são de Educação: 

1° Prommciamento: Rela1or: Senador Amir Lando~ favorá
vel ao projeto; 

2° Pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello. pela re
gularidade dos atos e procedimentos concementes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECREro 

LEGISLATIVO r..~ 45 DE I 993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vm, do Rogimento Interno) 

. Votação, em tomo-único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a coocessão outcrgada à Rádio Capinzal Ltda, 
pata explorar serviço de radiofusão soriora em onda média na Ci
dade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, teudo 

Pareceres, proferidos em Pl<Dário,em substituição à Comis
são de Educação. 

1• Pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

2° Pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã proposição. 

3 
PROJETO DE DECREro 

LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, vm, do Regimeuio ln remo) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de I993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiofusão sonora em frequencia 
modulada na cidade de Araras. Estado de São Paulo. tendo 

Parecer. proferido em Plenário, em substiruição à Comissão 
de Educação: 

i o pronunciamento: ReJatcr. Senador Álvaro Pacheco, favo
rável ao projeto; 

2° Pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimeutos cmcemenres à proposição. 

4 

PROJETO DE DECREro 
LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(lnclnído em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 375, vm, do Regimeuto Interno) 

Varação, em tumo lhlico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•48, de 1993 (n° 264'93,na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jomal do Brasil ~ para 
explorar serviço de :mdiofusão sonora em frequencia modula& na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, rendo 

Pare<eres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

1° ProoUD.ciam.ento: favorável ao projeto; 
2" Pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N"49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vm, do Regimento lnremo) 

Varação, em turno lhlico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Ràdio Litoral Uda. para explorar 
seiViço de radiofusão sonora em frequência modulada na Cidade 
de Osório, Estado do Rio Graude do Sul, rendo 

Pareceres. proferidos em Plenário. em substituição à Comis
. sãodeEducação. 

J• Prouunciameuto: Relator: Senador Amir Lando, favorá-
vel ao projeto;_ _ 

2• Pronunciamento: Relator; Senador Ney Maranhão, pela 
~ regularidado dos atos e procMimentos concemenres à proposição 

6 
PROJETO DE DECREro 

LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos rennos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legisla~vo 
n• 52, de 1993 )n° 246/93, na Câmar.i dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiofusão sonora em roda média 
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, rendo 

Pareceres favorávei~ proferidos em Plenário, em substitu~
ção à Comissão de Educação: 

1 o Proounciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
2° Pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo. 

~a regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

7 

PROJETO DE DECREro 
LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lnclnído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VIU, do Regimento interno) 

Votação, em turno lhlico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de !993 (n° 267/93, na Câmara dos [)eputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen-
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tos Ltda. para cxpJvrar serviço t.k radiofusão sonora em onda mé· 
dia na Cjdade .Je ~·1or.iauv, EstaCc. do Piauí, tendo 

Parecer favorável, ptofer,do em Plenário, Relator. Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

. 8 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N'7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 315, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Câmara dos Deputadns), que 
aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de 
Timbó Ltda., para explorar serviço de radiofusão sonora em 
onda ·média na c:idade de Timbó, Estado de Sw.la Catarina, ten
do 

Pare.:-~· r f._.~,,:;áVel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira F:U.• 1. ·::.1 ~ .. ·:::~l!tul.ção-ª C'cmiss3:o de Educação. 

~· 
:":• :i!~l' 1 fA· DE..._'R1~TOLEGISLATIVO 

N°9, 1)31994 

{r.r1t'lisi•.lo~m Orde!I! doDianostennos 
Jo arL 375, VIII, do Regimento IDtcmo) 

V<st~~ão, em turno úníco, <:O Projeto de Decreto Legislativo 
n"9.de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda.., 
para explorar serviço de radiofusão de sons e imagens (televisão) 
na Cidade de Santarém, Eslado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 10, DE 1994 

(Incluído cm Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VDI, doRegimentolntemo) 

Votação. em turno único, é o Projeto de Decreto Legislativo 
nê' 10. de 1994 (n° 297/93, na Oiraara dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
e:..ecuta.r setViço de radiofusão sooora em frequencia modulada, 
coo. fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grnnde do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, prof(:ridos em Pl~ário, em substibli-:-
ção à Comissão de Educação. --

10 Pronunciamento: Relawr. Senador João França, favorá
vel ao projeto; 

2° PronllD:ciam.ento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposi
ção. 

ll 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tum.o único. do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° ll. de 1994 (n° 265/93~ lia Câmara dos Deputados), que 
aprov<~; (" ato que renova a pennisSão oUtorgac~. à S.A. Rádio 
Verdes Mares, para explorar :.:crviço de radiofusão sonora em 
frequencia modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
tendo 

Parecer favorável. profer:do em Plenário, Relator: Senador: 
Dirceu Carneiro. em substituição à Comissão de Educação. 

12 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vm, do Regimento lntemo) 

VOtação, em turno útiiCO. -do Projeto de Decreto Legisla
tivo n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cru
zeiro do Sul. para executar serviço de radiofusão sonora em fre
quencia modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, 
tendo , 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. Relator. Sena
dor Meira Fllho, em substituição à Comissão de Educação: 

1° PrOnunciamento: favorável ao projeto; 
2" Pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concernentes à proposição. 

13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 18. DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia nos termos 
doart. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 18, de 1994 (n" 252/92, na Câmara dos Depulados). que aprova 
o ato que :mnova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. 
para explorar seiViço de radiofusão sonora em onda média na 0-
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator. Senador 
Carlos Patrocíuio, em substintição à Comissão -de Edu<.:ação. 

14 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos 
do art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Deereto Legislativo 
n• 19, de 1994 (n• 254193, na Câmara dos Deputadns), que aprova 
o alo qi.J.e renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda para 
explorar serviço ~radio~~ de sons_e imagens _(televisão) na_ 0.
dade de Anápelis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator. Spador 
Carlos Patrocínio. em substiruição à Comissão de Educação. 

IS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 24, DE 1994 

(Incluído _em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, VII!. ddRegimento Interno) 

Votação, em Olmo único, do 'Projeto de Decreto Legisla
tivon024. de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de """EI:lsino Su
perior do Vale do Sapucaí para executar serviço de radiofu_são 
sonora em frequência modulada. com fms exclusivamente edu
cativos. na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. 
tendo 

Parecer favorável. proferidO em Plenário, Relator. Senador 
Lucídio Portella. em substituição à Comissão de Educação. 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 16, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos 
do arL 336, 'b", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara D0 

16, de 1994 (n• 2248191), na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Coostituiç!o Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro, tendo 

Pareceies 
sob n• 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n"s 1 e 2 CC!, de 
redação, que apresenta: 

-de Plenmo, Relator: Senador Magno Bacelar, em substi
tuição à Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadaaia, pela rejei
ção das emendas n"s 3 a 26, de Plenmo. 

17 

PROJETO DELE! DA CÂMARA N"239, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos lermos 
do art. 336, 'I>", do Regimento Jntemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 
239, de 1993 (n• 1.791191. na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o Registro Nblico de 
Empresas Mercantins e Atividades Aíms e dá outras providências, 
tendo 

Parecer n• 85, de 1994, da Comissão 
de Assuntos Ecmômicos, favorável com emenda n° 1, 

CAE, que apresenta. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Eeonõ

tuicos sobre as Emendas n•s 2 a 7, apresentadas perante a Mesa) 

18 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 91, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos 
do art. 336, "b", do RegimenlO Interno) 

Discussão, em b.lmo único, do Projeto de Lei da Câmara D0 

91, de 1994 (n• 3.343/92, na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República. que autoriza o Poder Executivo a redistribuir 
os cargos criados pelal.ei n• 8.433, de 16 de junho de 1992. (De
pendendo de Parecer da Comissão de Constiruição, Justiça e Cicia· 
danla) 

19 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W38,DE1994 

(Em regime de urgência. nos termos 
doart. 336, 'b11,do Regimentolntemo) 

Discussão, em turno llnico, do Projeto de DecrelO Legislati
vo n• 38, de 1994 (n• 420/94, na Câmara dos Deputados), que dis
ciplina os atos praticados na vigência das Medidas Provisórias n% 
381, de 6 de dezembro de 1993, 408, de 6 de janeiro de 1994, 425, 
de 4 de fevereiro de 1994 e 446. de 9 de març<>de 1994. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"43,DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos 

do art. 336. "b" do Regimento Intemo) 
Discussão. em tumo lÍD.ico. do Projeto de Decreto Legislati

vo n• 43, de 1994 (n• 406/94, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga a permissão à Rádio Panorama de. CalOit 
do Rocha Ltda .• para explorar serviço de radiofusãc ~frequência 
modulada na cidade de Catolé do Rocha, Estado < • Para.I"ôa. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação) 

21 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W44.DE1993 

(Incluído em Otdem do Dia nos termos 
do art. 353, palágr.ú"o único, do Regimento lntemo) 

Discussão. em turno llnico, do Projeto de DecrelO Legislati
vo n• 44, de 1994 (n" 407/94, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Coovenção sobre a Elituinação de Todas as For
mas de Discriminação Contra a Mulher, assinado pela República 
Federativa do Brasil, em Nova Iorque, em 31 de março de 1981, 
bem como revoga o Decreto Legislativo n° 93, de 1983. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia) 

22 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 242, DE 1993 
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

242. de 1993 (n• 3.002/92, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
exercício da profissào de Detetive e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n° 153. de 1994, da Comissão 
-de Assuntos Sociais. 
O SR. PRESIDENTE (Jooas Pinheiro) -Está encen-ada a 

sessão. 

(LevanJa-se a sessão às 10 horas e 22 minutos). 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 223, DE 1994 
O Preaidente do Senado Federal, no uso da competência 

que lhe foi delegada pelo arL 2•. alinea a, do AlO da Comissão Di
retora n° 2, de 1973, e tendo em vista o disposto no art. 36, pará-

- grãfoúnico, da Lei n° 8.112. de 1990, e o que consta do Processo 
n., 009025/94-4, resolve remover, ex ofticio, da sede do órgão em 
Brasília para ter lotação e exen:ício na Represen~ão do Senado 
Federal no Rio de Janeiro, W ANDERLEY ESPINDOLA PES
SOA. Matricula 3892, ocupante do cargc de Técnico l.egislativo, 
Nível II. Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, EspeCia
lidade Processo Legislativo, do Quadro de Pesssoal do Senado Fe
deral. 

Senado Federal, 7 de junho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 63, DE 1994 
O Diretor-Geral do Senado Federal. no uso da atnbuição 

que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2". da Resolução n• 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo--no 009642/94-3 
resolve excnerar ALADIM TADEU PER.Effi.A, do cargo, em co
missão. de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Sena
do Federal. com lotação e exercício no Gabinete do SeÍÍador 
Gilberto Miranda, a partii de 1"dejunbode1994. 

Senado Federal, 9 de junho de 1994. Manoel VIlela de Ma
galhães, Diretor-Geral. 

. - -
ATO DO DIRETOR-GERAL N" 64, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi coo.ferida pelo art. -7'\ § 2°. da Resolução n"' 42, de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo n"' 010016/94-5 
resolve exonerar, a pedido, JOSÉ LUIZ DE SANTANA CARVA
LHO, do cargo. em Comissão, de Assessor Técnico, do Quadro de 
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Pessoal do Senado Federal, com lotação e exerck:io no Gabinete 
do Uder do PMDB, Senador Mauro Benevides, a panjr de 30 de 
maio de 1994. 

Senado Federal 9 de junho de !994. Manod Vilela de Ma· 
galhães, Diretor-Geral. 

ATA DE REUNIÃO 
ATADA r REUNIÃO CONJUNTA 

DA COMISSÃO DIRETORA DO SENADO FEDERAL 
EDA MESA DIRETORA 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
REALIZADA EM31 DE MAIO DE 1994 

Às dezesseis bOillS do dia trinta e um de maio de um mil no
vecentos e noventa e quatro. reúne-se a Comissão Diietora do Se
nado Federal. conjuntamente com a Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados, na sala de Reuniões da Presidência do Senado Federal, 
com a presença dos Excelentíssimos senhores Senadores: Humber
to Lucena. Presidente: P,agas Rodrigues, Pri!neiro Vice-Presiden
te: Júlio Campos, Primeiro-Secretário: e dos Excelentlssimos 
Senhores Deputados: Inocêncio de Oliveira, Presidente; Adylson 
:Motta. Primeiro Vice-Presidente; Femando Lyra, Segundo V1ee. 
Presidente, Wilson Campos.Pri!neiro Secrelário, e Aécio Neves, 
Terceiro Secretário. 

Deixam de comparecer. por motivos justificados. os Exce
lentíssimos Senhores Senadores: Levy Dias, Segundo Vice-Presi
dente: Nabor Jllnior, Segundo Secrelário, Júnia Marise, 
Terceira-Secretária, e Nelson Wedekin, Quarto-Secretário. 

Da Jel~Dião participaram também os Se,gu:ilut:s líderes ou re
presentantes de bancadas partidárias: Pelo Senado Federal, os Ex
celentlssimos Senhores Senadores: Marco Maciel, (PF!..), ":fauro 
Benevides (PMOB), Mário Covas (PSDB), Pedro Simon (Gover
no), hapuan Costa Jllnior (PP) e Jonas Pinheiro (PTB). Pela Câ
mara dos Deputados. os Excelentíssimos Senhores Deputados: 
Luiz Eduaido Magalhães (PFL), Gennano Rigoto (PMOB), 
Eduardo Jorge (PT), Sérgio Arouca (PPS), Wilson Miiller (PD1), 
João Mendes e Gastooe Righi (PTB) e Sérgio Miranda (PCdoB). 

Ao abrir os trabalhos, o Presidente, Senador Humberto Lu
cena. explica que os presentes haviam sído convocado:s: para a or
ganização de votações do Congresso Nacional, em sincronia com 
as da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tendo em vista 
a proximidade do rn:esso parlamentar de julho, além da campanha 
eleitcnl, a Partir do segundo semestre do ano. Sugere, então, a rea
lização de esforço concenttado nas terças, quartas e quintas-feiras 
com sessões pela manhã. à tarde e à noite. Com isso seria possível 
a votação das Medidas Provisórias em tramitação. bem como do 
Orçamento da Utúão e das Leis de Diretrizes Orçamentárias (1994 
e 1995). O Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Jno. 
cêncio Oliveira, Concorda com o calendário proposto e amm.cia 
que a Câmara dos Deputados, isoladamente, realizaria as sessões 
pam exame dos proc:c•;sos de perda de mandato, decarentes da 
CPMI/Orçamento, e do Piojeto de Lei Antitruste. Com a palavra, 
o Vice-Líder do PMDB na Câmara dos Deputados Deputado Ger
mano Rigoto, pondera que o principal objetivo deveria ser a fixa~ 
ção de um calendário de votações, circunstâDcias a seu ver mais 
importante que o exame do mêrito das proposições sujeitaS a vota
ção. O Parlamentar endossa as observações do Presidente Hum· 
berto Lucena, quanto à necessidade de votação das Medidas 
Provisórias até 30 de junho, sem o que seriam reeditadas em julho, 
com a conseqiiente convocação extraordinária do Coogresso Na
cional nesse mês. Intervieram também com colocações a respeito, 
os líderes do PSDB no Senado Federal, Mário Covas; do PFL na 
Câmara dos Deputados, Luiz Eduardo Magalhães; e do PT na Câ
mara dos Deputados, Eduardo Jorge. Aprovado o calendário pro· 
pos!o. o Presidente encerra. a reunião ãs dczessete horas e vinte 
minutos, pelo que eu, Manoel Vuela de Magalhães, Diretor-Geral 
e Secretário da Comissão Diretora do Senado Federal,lavrei apre· 
sente Ata que é assinada pelo Presidente do Senado Federal, Sena· 
dor Humberto Lucena. 

Sala de Reuniões, 31 de maio de 1994.- Senador Humber
to Luceoa, Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos ter

mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Alvorada do Sertão Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 4 de agosto de 1992, que renova a concessão outorgàda à 

Ràdio Alvorada do Sertão Ltda. para explorar, por dez anos, a partir de 9 de novembro de 1991, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São João do Piauí, Estado do Piauí. 

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal,_13 dcjunbo de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 61" SESSÃO, EM 13 DE Jl)NHO DE 1994 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE .. 
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 
Submetendo à deliberação do Senado _Federal a escolha de 

nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N" 225, de 1994 (n" 447/94, na origem), de 10 do corren
te, referente à indicação do Senhor João Tabajara de Oliveira,. Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do_Brasil junto à República de Cingapura. 

- N" 226, de 1994 (n" 448/94, na origem), de 10 do corren
te, comunicando o recebimento das Mensagens nos 109 a 127/94~ 
CN, que participavam ter~se esgotado, sem deliberação final do 
Congresso Nacional, o prazo para apreciação ·das Medidas Provi
sórias n•s 475 a481, 483 a494, de 1994. 

- N" 227, de 1994 (n" 445/94, na origem), de 9 do corrente, 
de ausência do País de S. Ex", no período de 13 a 19 de junho de 
1994, em viagem à Colômbia e ao Equador. 

1..2.2-Pareceres 

Referentes às seguintes IDatérias: 
- Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1992, de autoria da 

Senadora Júnia Marise, que dispõe sobre a inclusão do vale do Je
quitinhonha, no Estado de Minas Gerais, na área de atuação da Su~ 
perintendência do Desenvolvimento do Nord~ste- SUDE~. (Re
dação fmal.) 

-Projeto de Lei do Senado n° 160, de 1993, que dispõe so
bre a distribuição de processos a magistrados designados para os 
Tribunais Eleitorais e dá outras providências. (Redação do venci
do, para o turno suplementar.) 

1.2.3- Ofício do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados 
- N° 795/94, Qe 10 do corrente, comunicando que foi verifi

cado erro material no texto dos autógrafos referentes ao Projeto de 
Lei n• 3.712-E, de 1993, o qual "transforma o Conselho Adminis
trativo de Defesa Econômica- CADE, em autarquia, dispõe sobre 
a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e 
dá outras providências". 

1.2A- Oficio do Sr. Presidente do Senado Federal 
- N° 380, de 1994,-ao senhor Presidente da República, acu

sando o recebimento da Mensagem no 445/94, na origem, de 9 do 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico Senado Federal 

MANOEL VJLELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIELDASaVAMAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA 

corrente, bem como comunicando o seu impedimento de exercer, 
interinamente, o cargo de Presidente da República, até o dia 3 de 
outubro próximo, tendo em vista a sua candidatura à reeleição para 
o Senado Federal. 

1.2.5- Requerimentos 
- N" 444, de 1994, de autoria do Senador José Eduardo, 5o-_ 

licitando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 13 
de junho do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum. 

- N" 445, de 1994, de autoria do Senador Nabor Júnior, so
licitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 
2, 3, 4, 13, 16, 26, 27, 30 e 31 de maio último. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.2.6- Ofício 
- N" 60/94, do Senador lrapuan Costa Juruor, solicitando à 

Mesa Diretora do Senado Federal que iniCie o processo -por crime 
de responsabilidade contra o Dr. Sinval Guazelli, Ministro -da 
Agricultura, pelo não atendimento no prazo de trinta dias do pedi
do de informações contido no Requerimento no 94, de 1994, a ele 
endereçado, com base no §. zo do art. 50 da Constituição Federal. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
- Referente a preparação de uma galeria de fotos dos ex

Presidentes da Comissão de ConstituTÇã:O, JustiÇa- e Cidadania,
atendendo a requerimento de autoria do Senador Iram Saraiva. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita do Ministro da 

Fazenda Rubens Ricupero ao Estado de Sergipe. 
SENADOR MARCO MAaEL - Importância da construçân 

e funcionamento do porto de Suape para o desenvolvimento eco
nômico do Estado de Pernambuco e de toda a região nordestina. A 
questão do Adicional de Tarifa Portuária- A TP. 

SENADOR ÁUREO MELLO - Contrário à intervenção nas 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
Impresso oob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 
Semestral -------- 23,53 URV 

Tiragem: 800 exemplares 

empresas estatais ligadas ao 1vl:inistério dos Transportes, devido a 
irregularidades na conversão dos salários em URV, atingindo a 
Empresa de Navegação da Amazônia - ENASA, essencial à eco
nomia daquele Estado. 

SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Observações sobre 
declarações do Sr. Maílson da Nóbrega contrárias à lei antitruste 
aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Incoerência de 
posição assuniida pelo Sr. Milton Dallari na Imprensa, justificando 
aumentos abusivas de preçOS praticados nos supermercados. 
Meios legais de que dispõe o Governo para coibir tais abusos. 

1.2.9- Requerimento 
- N" 446, de 1994, de autoria do SenadorLourival Baptista, 

solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias!", 3, 6, 7 e 10 dejunbo de 1994. Votação adiada por falta de 
quorum. 

1.2.10- Ofícios 
- N"' 272 e 273, de 1994, da Lideraoça do Partido Progres

sista- PP, na Câmara dos Deputados, de Substituição de membros 
em Corrússões Mistas destinadas a proferirem pareceres sobre as 
Medidas Provisórias nos 517 e 518, de 1994, respectivamente. 

1.2.11 - Comunieação da Presidência 
- Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 

do art 174 do Regimento Interno. 
1.2.12 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
1.3 -ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N"' 224 a 234, de 1994 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS 
5 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 61 a Sessão, em 13 de junho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Nabor Júnior e Jonas Pinheiro 

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa- Carlos De'Carli- Epitácio Cafeteira
Irapuan Costa Júnior- João Cahnon- João Rocha --Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Mansuetó de Lavor - Marco 
Maciel- Marluce Pinto - Mauro Benevides- Meira Filho - Nabor 

Júnior - Onofre Quinan - V almir Campelo. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júoior) - A lista de presença 

acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. }0 Secretário procederá à leitura do Expediente. 
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É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento 
depende de sua prévia aquiescênci'a. 

MENSAGEM N• 225, DE 1994 
(N• 447/94, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art 84, inciso VTI, da Coiistituição 

Federal, e com o disposto no art 18, inciso I, e nos arts·.-56 e 58 do 
Regulamento aprovado pelo Decreto no 93.325, de 1° de outubro 
de 1986, no art 39, inciSo r,- á.línea a, e no art. 40 do Anexo I _ao 
Decreto n• 99578, de 10 de outubro de 1990, submeto à aprecia
ção de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor 
João Tabajara de Oliveira, Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República da Cingapura 

2. Os méritos do Embaixador João Tabajara de Oliveira, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, 1 O de junho de 1994. - Itamar Fninoo. 
iNFORMAÇÃO 

CURRICULUM VITAE 

João Tabajara de Oliveira 
·· Sã0PauioiSP~24âe fevereiro de í933. 

Filho de Nelson Tabajara de Oliveira e Heraida Tabajara de 
Oliveira. 

1966. 

CPCD, IRBr. CAD. IRBr. Curso Superior de Guerra, ESG. 
Cônsul de Terceira Classe, 30 de dezembro de 1955. 
Seguudo-Secretário, antigüidade, 24 de outubro de 1961. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 

Conselheiro, merecimCnto, 1° de janeiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de agosto de 

1977. 
:Ministro de Primeira Classe, merecimento, 23 de junho de 

1981. 
Assessor do Chefe do Departamento Econômico e Consu

lar, 1957/5.8. 
Assistente do Chefe da DiviSão da América Setentrional, 

1966/67. 
Chefe, interino, da Divisão de Difusão Cultural, 1969. 
Chefe da Divisão de Organismos Internacionais Especiali-

zados, 1978. 
Agregado, 1979/82. 
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1986. 
Beirute, Terceiro-Secretário, 1958/60. 
Porto, Vice-Cônsul, 1960/61. 
Farto, Cônsul-Adjunto, 1961/62 
Porto, Encarregado, 1960 e 1961. 
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1962-64. 
Nova Iorque, Encarregado, 1964. 
Bucareste, Segundo-Secretário, 1964/66. 
Bucareste, Encarregado de Negócios, 1964/66. 
Rabat, Primeiro-Secretário, 1970n2. 

Rabat, Encarregado de Negócios, 1970n2. 
Dacar, Encarregado de Negócios, 1971. 
Assunção, Primeiro-Secretário, 1972n3. 
Assunção, Chefe do SECOM, 1972n5. 
Assunção, Encarregado de Negócios, 1973. 
Assunção, Conselhoiro, 1973n4. 
México, Conselheiro, 197Sm. 
La Paz, Embaixador, 1983. 
Viena, Embaixador, 1987/91. 
Paris, Cônsul-Geral, 1991/92. . . 
À disposição da Secretaria-Geral da Conferência Intenlacio

nal do Café, Rio de Janeiro, 1958. 
XVU! Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1963 -(as

sess"or). 
N<;gociações do Acordo de Prorrogação de Licença de Ope

ração da Estação-Rádio da FAB na Capiral da República do Para
guai, 1974 (delegado). 

XV Conferência Regional da Organização das Nações Uni
das para Agricultura e Alimentação (F AO) para a América Latina, 
Montevidéu, 1978 (subchefe). 

Reunião Técnica FAO/CEPAL sobre Desenvolvimento So
cial Rural na América Latina, Montevidéu, 1978 (chefe). 

VII Reuníão da Associação Regional ID da Organização 
Meteorológica Mundial, Brasília, 1978 (delegado). 

Subchefe do Gabinete do Vice-Presidente da República, 
1979182. 

À disposição do Governo do Estado de SãO Paulo, 1967/69. 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro, Brasil. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador com placa, 

Portugal. - . · --- · · · -

.Royal Victorian Order, Comendador. Reino Unido. 
_Ordem de São Silvestre Papa, Coméndador, -Sãnta Sé.-
Ordem do_Mérito, Comendador, Paraguai. 
Ordem do Mérito, Comendador, Chile. 
Ordem do Santo Olavo, Oficial, Noruega. 
Ordem do Tesouro Sagrado, Oficial, Japão. 
Ordem do Mérito, Oficial, Tunísia. 
O Embaixador João Tabajara de Oliveira encontra-se nesta 

data no exercíciO de suas funções de Cônsui-Geiai do Biasil em 
. Paris. - Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departamento 
do Serviço Exterior. 

(A Comissão de" Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

- N" 226, de 1994 (n• 448/94, na origem), de 10 do corren
te, comunicando o recebimento das Mensagens CN nos 109 a 
127/94, que participavam ter-se esgotado, sem deliberação final do 
Congresso Nacional, o prazo para apreciação das Medidas Provi
sórirurri"' 475 a481, 483 a 494, de 1994. 

MENSAGEM N• 227, DE 1994 
(N" 445/94, na origem) 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
- Comunico a Vossa Excelência, para -os -fins do art. 80 da 

Constituição Federal, que deverei ausentar-me do País nos próxi
mos dias 13 a 19 de junho de 1994, em viagem à Colômbia e ao 
Equador. 

Havendo o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados in.:-
formado que renuncia à assunção do exercíciO da Presidência da 
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República naquele períodO, solicito a manifestação de VOssa Ex
celência quanto ao exercício da Presidência da República. 

Brasília, 9 de junho de 1994.- Itamar Franco. 
PARECERES 

PARECER N" 163, DE l994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação imal do Projeto de Lei do Senado n• 
146, de 1992. 

A Comissão Diretara apresenta a · rediÇão final do Projeto 
de Lei do Senado no 146, de 1992, de autoria da Senadora Júnia 
Marise, que dispõe sobre a inclusão do vale do J equitinhonha do 
Estado de Minas Gerais na área de atuação da Superintetidência do 
Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE. 

Sala de Reuniões da ComissãO, 13 de junhÕ --de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente; Júnia :Marise, Relatara; Lucídio 
Portella; Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N"163, DE 1994 

Redação i mal do Projeto de Lei do Senado n• 
146, de 1992, que dispõe sobre a inclusão do vale do 
Jequitinhonha, do Estado de Minas Gerais, na área 
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste- SUDENE. 

O Congresso NacioDãl decreii:-
Art. 1 o Para os efeitos da Lei no 3.692, de 15 de dezembro 

de 1959, fica o Poder Executivo autorizado a incluir na área de 
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE, os Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo, 
Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do 
Norte, Comercinbo, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, 
Datas, Diamantina, Div-inópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, 
Francisco Badar6, Itamarandiba, Taobim. !tinga, Jacinto, Jequiti
nhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Mi
nas Nova, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, 
Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vennelbo, Rubim, Salto da Divisa, 
Santa Maria do Salto, Santo AniÕnio Jacinto, Senador Modestino 
Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Ttiima.liTia, Virgem 
da Lapa, da região do vale do Jequitinhonha, do Estado de Minas 
Gerais. 

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
prazo de sessenta dias. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N" 164, DE 1994 
(Da Comi'!São Diretora) 

Redaçã.o do vencido, para o turno suplemen~ 
tar, do Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, para 
o turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado n° 160, de 1993, 
que dispõe sobre a distribuição de processos a magistrados desig
nados para os Tribunais Eleitorais e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de }unho de I 994. -
Chagas Rodrigues, Presidente; Lucídio Portella, Relator; Júnia 
:Marise; Nabor Júnior. 

ANEXO AO PARECER N" 164, DE 1994 

Redução do vencido, para o turno suplemen
tar, do Projeto de Lei do Senado no 160, de 1993, que 
dispõe sobre a distribuição de processos a magistra
dos designados para os Tribunais Eleitorais e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
_Art. 1° Acrescente-se ao art 15 da Lein° 4.737, de 15 de ju

lho de 1965. que institui o C6digo Eleitoral, o seguinte parágrafo 
único: 

"Arl 15. ·············-··---·····-·-·-··--·······-···· 
Parágrafo único. A distribuição de processos a 

magistrado que estiver no exercício efetivo de função na 
Justiça Eleitoral será cessada, no período compreendido 
entre sessenta dias antes até trinta dias após as eleições, 
não se fazendo compensação." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente lido 

vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte 

SGM-P 795194 

Brasília, I O de junho de 1994 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado erro mate

rial no texto dos autógrafos referentes ao Projeto de Lei no 3.712-
E, de 1993, o qual "transforma o Conselho Administrativo de De
fesa Econôm.ica- CADE~ em autarquia, dispõe sobre a prevenção 
e a repressão às infrações contra a ordem econô~ca e dá outras 
providênciaS". 

Onde se lê: 

Leia~se: 

"Arl 6° ·····················-·-·-····--····-··--······-
I- receber, a qualquer título, e sob qualquer pre

texto, honorários, perCentagens e custas; 

"Art. ~ .................. ·-··-·--------··-··-
!- receber, a qualquer titulo, e sob qualquer pre

texto, honorários; percentagens ou custas; 

Onde se lê: 

Leta-se: 

"Arl 12. ·············----····-·-··-····--..---··-·-·· 
ParágrafO único. O CADE poderá requerer ao Mi

nistério Público Federal que promova a execução de 
seus julgados ou do compromisso de cessação, bem 
como a adoção de medidas judiciais, no exercício da 
atribuição estabelecida pela alínea b do inciso XV do 
art 6° da Lei Complementar n° 75. de 20 de maio de 
1993." 

"Art. 12 ...................... ___________________ _ 

Parágrafo único. O CADE poderá requerer ao Mi
nistériO Público- Federal que promova a execução de 
seus julgados ou do compromisso de cessação, bem 
como a adoção de medidas judiciais;-nO exercício- da 
atribuição estabelecida pela alínea b do inciso XIV do 
art. 6" da Lei Complementar n• 75, de 20 de maio de 
1993." 
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Onde se lê: 

Leia-se: 

XIX - importar quaisquer bens abaixo do custo 
no país exportador, que não seja signatário do Código 
Antidumping e Subsídios do GATT; 

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

"Art 21. ··········-····-··---··-···-··----··--·· 

XIX - importar quaisquer bens abaixo do custo 
no país exportador, que não seja signatário dos Códigos 
Antidumping e de Subsídios do GATT; 

Onde se lê: 

Leia-se: 

"Arl 22. A Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda - SPE, quando verificar a exis
tência de indícios da ocorrência de in:fração prevista nos 
incisos me N do art. 20, mediante aumento injustifica
do de preços ou imposição de preços excessivos, conV_o
cará os responsáveis para, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, justificarem a respectiva conduta. 

" ··········-·····-···-·-······-··-····-·--··----··---

"Art 22. A Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda - SPE, quando verifiCar a exis
tência de indícios da: ocorrência de infração prevista nos 
incisos m ou IV do art. 20, mediante aumento injustifi
cado de preços ou imposição de preços exceSsivos, con
vocará os responsáveis para, no prazo :máximó-âe 10 
(dez) dias úteis, justificarem a respectiva conduta 

Onde se lê: 

Leia-se: 

"Art 33. O representado será notificado para 
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias; 

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

"Art. 33. O representado será notificado para 
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. 

" ............... ·--··-··-····------··----······-··· 
Onde se lê: 

Leia-se: 

"Art 58.··········-·-··-······-··---··-...--··-··--·· 

§ 3o O des@mprimento injustificado do compro· 
misso de desempenho inJ_plicará a revOgação da aprova
ção do CADE, na forma do art. 56, e a abertura de pro
cesso administrativo para adoção das medidas cabíveis. 11 

''Art 58.·········--····-···--··-··--·---··-···· 

§ 3o O descumprimento injustificado do compro
misso de desempenho implicará a revogação da aprova
ção do CADE, na fonna do art. 55, e a abertura de pro
cesso administrativo para adoção das medidas cabíveis.~~ 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
·protestos de estima e apreço. - Deputado Adylson Motta, Presi
dente em exercício. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -A Presidência to
mará as providências necessárias à retificação solicitada. 

~obre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 
E lido o seguinte 

0( SM/380/94 

Brasília, 10 de junho de 1994 

Excelentíssimo senhor Presidente da República, -
Acusando o recebimento da Mensagem n° 445, de 9 do cor· 

rente, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, em ra· 
zão de minha candidatura à reeleição para o Senado Federal, vejaM 
me compelido, por impedimento legal intransponível, a declinar de 
exercer, interinamente. o elevado cargo de Presidente da Repuôli· 
cano período que vai até a eleição geral de 3 de outubro próximo. 

Renovo a Vossa Excelência protestos de alta estima e disM 
tinta consideração. - Senador Humberto Lucena, Presidente do 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O ofício li<jo vai à 
publicação. · 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 444, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 1" do art. 13 do Regiruento lnterno, requei

ro seja considerada como licença autorizada o dia 13 de junho do 
corrente, por motivo de Encontro Político no Estado do Paraná. 

-Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protes-
tos de elevado apreço e consideração. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1994. - Senador José 
Eduardo. 

REQUERIMENTO N" 445, DE 1994 

ExcelentísSimo Senhor Presidente. 
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 13, § 1°, 

do Regimento Interno, se digne de considerar como licença autori
zada as ausências- a "Sessões do Senado F~eral! registradas pela 
Seçretaria-Geral da Mesa, nos dias 2, 3, 4, 13, 16, 26, 27, 30 e 31 
de maio último, ocorridas ein-função de atividades administrativas 
e político-partidárias decorrentes do exercício do mandato de Se
nador pelo Estado do Acre. 

Termos em que 
P .E. Deferimento. 
Sala das Sessões, I" de junho de 1994.- Senador Nabor 

Júnior. 
O SR. PRESIDENTE (N abor Júnior) - A votação dos re

querimentos fica adiada por faita de quorum. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. lo Secretário. 
É lido o seguinte 
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Offcio n• 60/94 

Brasília, DF, 8 de junho de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Consubstanciado nos termos do § 2° do art. 50 da Constitui

ção brasileira, e, tendo em vista o não atendimento no prazo de 
trinta dias do pedido de informações contido no Requerimento de 
Informações n° 94, de 1994, dirigido ao :Ministro da Agricultura, 
Dr. Sinval Guazelli, solicito à Mesa Diretora do Senado Federal 
que inicie o processo por crime de responsabilidade a referida au
toridade. 

À oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de es
tima e consideração.- Senador Irapuan Costa Junior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência to
mará as providências necessárias, nos termos do art. 50, § 2°, da 
Constituição Federal, combinado com o ãrt. 216, § 1 o, do Regi-
mento Interno. ----- -----

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência co
munica ao Plenário que, atendendo a requerimeTito de iniciativa do 
Senador Iram Saraiva, Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, a adtuinistração da Ca8a detertuinmi a prepa
ração de uma galeria de fotos dos ex-Presidentes daquela Comis
são, a ser oportunamente instalada na respectiva Sala das Reuniões. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Passa-se à lista de 
oradores. 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre Sena
dor Lourival Baptista, por cessão do Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores, nos últimos dias 10 e 11 do corrente, Sergj.pe rece
beu a homosa visita do Ministro RubCns Ricupero, da F~nda, 
ocasião em que viajou pelo interior,_ esteve em Propriá, -visitou ~ão 
Cristóvão e proferiU importante palestra perantê ·um grupo de 200 
pessoas, principalmente empresários sergipanos que atuam nos di
versos setores da economia do Estado. 

A visita do :Ministro Rubens Ricupero foi extraordinaria
mente oportuna e aguardada com muita expectativa pela imprensa, 
pelo Governo e pelo empresariado, despertando grande interesse 
junto à população, especiitlmente pelas circunstâncias em que nos 
encontramos, às vésperas de consideráveis mudanças na economia 
com a vigência de nova moeda a partir de 1 o de julho. 

A palestra do Ministro, ao final pontilhada de perguntas e 
movimentada com debate muito participativo, foi muito esclarece
dora e convincente, despertando no público ouvinte entusiasmo e 
confiança. 

Reconhecendo, corajosamente, que a situação da maior par
te do povo brasileiro é realmente humilhante e que não há empresa 
sem trabalho e nem trabalho sem empresa. af:i.nnou que não é sim
patizante da política de juros altos e que, para conter a prática de 
preços abusivas, o Governo está tomando todas as medidas e pre
cauções necessárias para conter a onda de ~cações especulati
vas, e para isso já existe a nova Lei Antitruste, pois a inflação é o 
flagelo que tem o maior potencial destrutivo da sociedade, e oBra
sil está às vésperas de uma grande muda.Dça. 

Nessa reunião. ocorrida no auditóiio do Banco do Esta.do de 
Sergipe, à qual também compareci, esteve presente o Governador 
João Alves Filho, que presidiu a reunião; o Senador Albano Fran
co, e ainda o ex-Governador de Sergipe, Dr. SCíxas Dória; Õ V ice
Governador José Carlos Teixeira; o Vice-Presidente da Assem
bléia Legislativa. Deputado Ivan Leite; o Deputado Carlos Magno, 
Secretário de Estado da Fazenda"; Dr. Antônio Manod D8ntas, 

Presidente da Federação das Indústrias de Sergipe, ldalito Oliveira 
e o Presidente da Federação do Comércio e Januário Conceição, 
que compuseram a mesa dos trabalhos. 

Em nome do empresariado, o Senador Albano Franco~-can
didato à sucessão estadual, que, com o seu prestígio de conceitua
do Líder e representante das indústrias do País, foi o principal artí
fice e organizador dessa visita. Fez o agradecimento ao Ministro. 
afumando que os empresários e a sociedade sergipana confiam na 
aplicação do Plano, especialmente por causa da seriedade e da 
competência do Ministro Rubens R.i.cupero, que possui visão em
presarial em âmbito internacional e reiterou que o "Plano Real é 
transparente e tem todas as condições para dar certo e eliminar de 
uma vez por todas a inflação.11 

Durante o período em que ficou em Sergipe, o Ministro Ru
bens Ricupero demonstrou ao GOvernador JOão Alves Filho inte
resse-em conhecer São Cristóvão e tive o prazei- de acompanhá-lo 
em suá. visita aos templos centenários, aos conventos e museus, 
demonstrando S. Ex• grande sensibilidade e conhecimento sobre a 
importância daquele valioso patrimônio histórico de Sergipe e do 

-Brasil, lá existente como testemunha do esplendor de wna época 
de nossa História. da cultura e da religiosidade de nosso povo. Em 
São Cristóvão, tive a satisfação de também recebê-lo em nossa 
casa, em companhia do Governador João Alves Filho e do Sena
dor Albano Franco, de onde retornamos a Aracaju. 

Sr. Presidente, para mim, foi um privilégio a oportunidade 
de acompanhar o Ministro Rubens Ricupero de Propriá a Aracaju 
e também em sua visita a São Cristóvão, porqUe, já o conhecendo 
formalmente e observando, de longa data, a sua prestigiosa e com
petente atuação no- âinbito do Itamaraty e do Executivo, conheci o 
diplomata e homem público, e agora, tive a oportunidade, em nos
sa longa conversa informai, de conhecer um pouco da extraordiná
ria figura hUmana que é Rubens Ricupero, homem sério, edUCado, 
sensível, culto e profundamente religioso, voltado para o penna
nente aperfeiçoamento da inteligência e do espírito hwnano. 

Este acontecimento foi muito importante para Sergipe, con
forme acentuou o Governador João Alves Filho, que deu todo o 
apoio e prestígio à realização dO evento; também para São Cristó
vão foi um destaque a presença do ilustre visitante. 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transtris:ãt?. com o meu 
pronunciamento, das notícias publicadas na imprensa sergipana 
sobre o evento: "Ricupero fala sobre o Plano Econô.mico", Jornal 
da M:anhã; "Ricupero diz que as taxas de j~os tendem a baixar " 
e "Ministro garante queda da inflação com Real em julho", Jornal 
da Cidade, edição de 12 e 13 de junho do corrente ano. 

Era essa a comunicação que eu desejava fazer à Casa, Sr. 
Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

RICUPERO FALA SOBRE O 
PLANO ECONÓMICO 

l\f:inistro da Fazenda confessa a sua preocupação 
com a estabilidade econômica 

JOÃO ACREDITA NO SUCESSO 
DO PLANO ECONÓMICO 

O Governador João Alves Filho ao dar as boas-vindas ao 
Ministro da Fazen_da Rubens Ricupero, ontem durante a palestra 
sobre o plano FHC e ã. implantação do Real no Brasil, no auditório 
do Banese, disse que o povo_ sergipano está de mãos dadas, numa 
força conjunta, acreditando no sucesso do plano. Segundo ele, 
"este é um momento decisivo para a economia brasileira". 
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Já o candidato a sucessão estadual, Senador Albano Franco 
(PSDB), agradeceu a presença do Ministto em nome d<i-classe em
presarial. De acordo com o Senador, os empresários sergipanos 
acreditam e confiam no plano por causa da seriedade e competên
cia do I\.finistro que possui uma visão empresarial no âmbito inter
nacional. "O Plano Real é transparente e tem todas as condições 
para dar certo e eliminar de uma vez por todas a inflação", disse. 

O Senador Albano Franco disse que o Brasil precisa de con
sumidores, e a partir da implantação da moeda forte, "não s6 tere
mos bons consumidores mas também bons salários porque esta é a 
esperança do empresariado sergipano. Ele elogioU o plano dizendo 
que o mesmo é reconhecido internacionahnente, completando que 
"não há empresa sem trabalho, nem trabalho sem empresa". 

Após a palestra, o Ministro Rubens RiCupero respondeu a 
inúmeras perguntas dos empresários sobre o plano. Além das pre
senças do Governador João Alves Filho e o Senador Albano Fran
co, a mesa ficou assim constituída: Seixas Dória, ex-Governador 
do Estado; o Senador Lourival Baptista; Antônio Manoel de Car
valho Dantas, Secretário de Estado da Fazenda; os Deputados Car
los Magno e Ivan Leite; o presidente da Federação da Indústria 
ldalito Oliveira; o presidente da Federação do Comércio, Januário 
Conceição, além de empresários do Comércio da capital. Depois da 
palestra, o Ministro visitou São Cristóvão e inaugurou a duplica-
ção da adutora do alto sertão em Porto da Follia. - · 

Jornal da Cidade 

Aracaju, domingo, 12-6-1994 

Palestra a empresários 

RICUPERO DIZ QUE AS TAXAS 
DE JUROS TENDEM A BAIXAR 

O Ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, ass-egurou ontem 
que dentro de poucos dias Governo sinalizará para o mercado de 
taxas de juros módicas" para julho, mês de imPlantação do real. O 
:Ministro reafirmou que a política monetária continuará garantindo 
juros reais (acima da inflação) aos populares, mas sem exageros. 
"Não sou entusiasta de juros_ altos". afirmou em palestra a empre-
sários sergipanos. _ ---_-

Os empresários explicaram a Ricupero Cj_Ue- CStao tendO difi
culdades para calcular os juros das duplicatas que têm prazo de 
vencimento em julho. Isso tem dificultado o fechamento de negó
cios. O Ministro ressaltou que o Governo não po~ fotçà:r' o merca
do artificialmente com o objetivo 4e provocar a redução das taxas. 
"Ado taremos uma política prudente, cautelosa, visando a volta dos 
financiamentos a produção", adiantou. 

Ricupero reafmnou não esperar uma explosão do consumo 
com a chegada do real e que, por isso, não será necessário elevar 
muito as taxas de juros para conter a demanda. O aumento de_con
surn.o~ lembrou, é esperado apenas nos setores de a.J.irn.el].tos, medi
camentos e de vestuários. "Esse aumento de consumo ocorrerá por 
parte da população de baixa renda e, por isso, é-deSejáVe1. "Portan
to, não pretendemos evitá-lo", assinalou. "O problema será enfren
tado pela garantia do abastecimento e com o aumento da produ
ção". 

O MiniStro da Fazenda, Rubens Ricupero, disse ainda que a 
questão do reajuste do funcionalismo dependerá do comportamen
to da Receita Federal a partir da implantação do real, "não defmi
mos nada ainda a respeito desse assm1to". enfatizou. Ricupero re
cebeu orientação do Presidente Itamar Franco para que~ na próxi
ma semana debata com o :Ministro-Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas (EMFA), Brigadeiro Arnaldo Leite, as propostas 
da área sobre isonomia salarial entre os Poderes Legislativo, Judi-

ciário e Executivo. 
Os assessores do :Ministro da Fazenda alegam que qualquer 

reajuste para os servidores públicos civis e militares. diferenciados 
ou não, terá de ter correspondência absoluta com a capacidade de 
pagamento do tesouro. Quer dizer, sem uma receita tributária ca
paz de garantir aumentos adicionais de salários para o fm1cionalis- -
mo, qualquer aumento simplesmente provocaria o retorno do défi
cit público e inviabilizaria o sucesso do plano de estabilização eco
nôrrúca. 

MlNISTRO SE IRRITA COM INTRIGAS 

O Ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, mostrou-se irrita
do ontem com as constantes declarações do assessor especial do 
ministério, José Milton Dallari, sobre a política de preços. "Esse 
assunto já está me irritando. A imprensa precisa acabar com essas 
coisas de promover intrigas com meus assessores, quem fala pelo 
Governo sou eu, enfatiiõu, ao responder a indagações dando conta 
do que Dallari teria dito que os índices do Dieese e o Procon de 
São Paulo, acusando uma alta de 22% nos preços acima da URV, 
não merecem credibilidade e também que "os preços dos super
mercado realmente precisam ser ajustados à realidade". 

Após mostrar sua irritação, diante de um grupo de jornalis
tas que participavam da entrevista coletiva. num dos salões do au
ditório do Banese, aqui em Aracaju, Ricupero disse que não co
nhecia o assunto enfocado pela imprensa ontem. 

"Vou me informar e depois falarei sobre ele". e voltou a 
rea:fllll1ar que "quem fala pelo Governo sobre economia sou eu", 
reiterou. 

Antes da coletiva à imprensa, o :Ministro faz uma c;xposi
ção, por mais de duas horas, para cerca de 200 empresários sergi
panos,- no auditório do Banese e garantiu que a manutenção da 
UFIR, como um dos indexadores, não atrapalhará em nada a nova 
política econôrnica, especialmente, com a chegada do "Real, disse. 
Ele deixou claro que o Governo não está trabalhando com a possi
bilidade de inflação zero. "Isso não existe. Estamos trabalhando 
com a possibilidade de Uma inflação entre um e três por cento ao 
mês, depois da implantação do Real", adiantou. 

Ricupero disse não acreditar que após o "Real" haja remar
cações de preços. "Essa é uma possibilidade remota, até mesmo 
porque o Governo está adotando todas as medidas necessárias para 
penalizar os abusos de preços". lembrou, citando como exemplo a 
~_ção da lei antitruste. Embora não tenha revelado o montante, o 
Ministro Ricupero asSegurou aciS empresários que o país dispõe de 
reservas suficientes para assegurar o equilíbrio da balança comer
cial. 

Sobre o medo dos salários sofrerem perdas significativas 
após a implantação do "Real", Rubens Ricupero foi objetivo. "Não 
há porque temer. A nova legislação diz que se os preços subiram 
os salários também serão reajustados". 

MlNISTRO GARANTE QUEDA DA 
INFLAÇÃO COM REAL EM JULHO 

Em sua peregrinação pelo País, explicando aos empresários, 
políticos e demais segmentos da sociedade as vantagens do plano 
de estabilização econômica, o Ministro da Fazenda, Rubens Rico
pera, disse sábado, durante encontro com o empresariado no audi
tório do Banese (Aveoida Augusto Maynard), que a inflação vai 
cair dentro de 20 dias e teremos uma economia estáve_l Ricupei'o 
esteve acompanhado do Governador_ João Alves Filho (PFL - SE). 
do vice-Govemador José Carlos Teixeira (PJ\!IDB), dos SenadOres 
Albano Franco (PSD) e Louriva1 Baptista (PFL) e dos Deputados 
Estaduais Ivan Leite (PPR- Vice-Presidente da Assembléia Legis-
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lativa) e Carlos Magno. Antes de responder as perguntas dos em
presários, que foram transmitida pelo Secretário de Estado da Ad
ministração, Antônio Manoel de Carvalho Dantas, R.icupero con
cedeu entrevista c falou sobre sua fé no plano. Ricupero advertiu o 
consumidor para prestar atenção na conversão do cruzeiro para o 
real nas compras a prazo, a fim de que não se pague mais. 

Ricupero está crente no retomo de investimentos prOdutivos 
e juros mais baixos e descarta, uma explosão de consumo,_ com ex
ceção de alimentos, o que é muito bom. Quarito aO Conselho Inter
ministerial para controlar os preços, ele disse que ainda está em_ 
cogitação e foi uma idéia sua e serão grupos~ para avaliações sobre 
o impacto do plano e terá que haver uma adaptação das regras 
atuais em cada setor a nova situação que vai se criãr-:----

Rubens R.icupero acredita que a economia nordestina tem 
uma possibilidade de reagir melhor nos últimos anos e tem cresci
do mais do que a média nacional. Este ano, por exem:plo, a razão 
da grande safra brasileira foi porque tenninou a seca e o Nordeste 
voltou a produzir. Aqui há boas condições, sobretudo, em relação 
ao turismo; agricultura de fruta de exportação; a soja que se desen
volve em vários Estados e investimentos industriais. O Nordeste 
tem tudo para decolar e enquanto estiver no :Ministério da Fazenda 
vou dar uma atenção prioritária a essa política de diminuir essas 
disparidades regionais- disse Ricupero. 

ANTITRUSTE 

Indagado se o Governo usará a lei antitruste, impedindo o 
abuso na remarcação de preços, Rubens Ricupero disse que a lei já 
está pronta para ser utilizada e que haverá convênios com estados 
e municípios, porque o :Ministério não tem -gente no Brasil tcx:lo 
para fiScalizar os preços. - -

-O principal objeti.vo não é nem policiar e nem punitivo. E, 
sobretudo, levar todo o setor econômico a Cõlaborar e por isso 
mesmo a lei permite o que se chama o compromisso de cessação 
de prática abusiva. Isto é, quando há uma prática que se prova que 
é abusiva, o comerciante que não quiser que haja investigação e 
uma multa pesada, ele simplesmente assina o compromisso, se -
comprometendo a cessar essa prática. O no~so objetivo não é as
sustar e nem punir ningiiém, mas há preços baixo a população -
garantiu Rubens Rícupero. -

O Ministro também mostrõu preocupação coni o transporte 
e anunciou que está sendo estudada a diminuição- do preço do 
chassis dos ônibus, que entra no cálculo da tarifa e acrescentou 
que não quer interferir na fixação dos preços, porque é uma com
petência dos prefeitos, mas haverá uma orientação para que não se 
permita o abuso. 

Rubens Ricupero advertiu a população para o arredonda
mento dos preços quando houver a conversão do cruzeiro para o 
real. Ele advertiu que não se deve deixar que os comerciantes ex
plorem no crediário. E disse que cem mil cruzeiros não valerão 
cem reais em julho, pois haverá uma divisão e este preço valerá 
um terço em real, portanto, comprador deve ter cuidado com o cre-
diário. · · · • 

Ricupcro disse que s6 a partir de agosto e que se deve ter 
uma visão completa dos efeitos da nova moeda e _quanto aos rea
justes salariais, ele disse que a lei prevê que apenas na data-base, 
se houver alguma perda nos quatro últimos meses em relação a lei 
salarial anterior, ela será reposta. Ele disse ainda que a UFIR será 
mantida para quem atrasar imposto e para correção da tabela do 
Imposto de Renda na Fonte e do balanço da empresa, porque se 
não mantivesse nesse caso, seria uma punição para o contribuinte. 

O SR PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguin-

te discurso.)- Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, desejo, na tar
de de hoje, ferir um tema que diz respeito à economia do meu Es
tado - Pernambuco. 

Reporto-me à construção e funcionamentO do porto de Sua
pe. Como sabe V. Ex•, concebido nos fins da década de 60, ao 
tempo em que governava Pernambuco o ex-Senador Nilo Coellio, 
é reputado como um dos projetas prioritários para que Pernambu
co possa alavancar a sua economia, poiS cum:priria um papel muito 
acima de ser um mero porto para se converter em wn terminal por
tuário-industrial que propulsaria a economia do Estado. 

Entre muitos empreendimentos, naturalmente, cogita-se se
diar, no porto de Suape, _uma refinaria de petróleo, uma montadora 
de automóveis., uma planta de alumínio, sem contar uma série de 
outros projetas, não menos importantes que teriam indizíveis efei
tos para o desenvolvimento do Estado, quer no plano da sua eco
nomia, quer no plano social, posto que seriam geradores de empre
gos diretos e indiretos, ensejando, assim, maior assimilação de 
nossa mão-de-obra e a redução do nível de desemprego na região 
nordestina, que é muito elevado. 

Como Governador de Pernambuco, tive a ventura de iniciar 
a execução física desse projeto. FiZ uma série de obras, sobretudo 
aquelas indispensáveis ao projeto. Ao deixar o Governo de Per
nambuco, uma grande parte do projeto estava efetivamente reali
zada. 

Além dos empreendimentos de infra-estrutura física, in
cluindo-se não somente aqueles de natureza esttitamente portuária, 
mas também os de apoio, como, por exemplo, a ligação ferrovia -
fui o primeiro Governador de Pernambuco a fazer ferrovias -. con
seguimos negociar uma série de empreendimentos privados, den
tre os quais o início do Terminal de Granéis Líquidos, que foi 
construído pela Petrobrás e inaugurado em 1984. Em termos eco
nômicos, talvez este seja o mais importante, pois se localiza, hoje 
em Suape e tem permitido fazer com que, por intermédio do porto 
de Suape, recebamos não somente o combustível, sobretudo óleo 
diesel, gasolina, querosene etc -, mas também possamos exportar 
álcool, que é produzido em Pernambuco, em suas muitas usinas de 
açúcar e álcool e também em suas destilarias anexas ou autôno-
mas. 

Ocorre, todavia, Sr. Presideiit"e, qUe, em que pese a impor
tância que o porto de Suape tem para o desenvolvimento de Per
nambuco - e por que não dizer do Nordeste-, em que pese ser 
esse um projeto fundamental pari\ o próprio desenvolvimento por
tuário-do País - a respeito do assunto, inclusive, eu gostaria de es
clarecer que segundo declarou o Chefe da Divisão de Infra-estru
tura do Departamento de Portos e Hidrovias (DPH), Engenheiro 
Fernando Antônio Baldiotti, o Ministério dos Transportes conside
rou o referido porto integrado ao sistema portuário nacional, cre
denciando-o, assim. a investimentos federais~ tem sido muito mo
desta a participação financeira do Governo Federal no desenvolvi
mento do projeto. 

Apenas para dar um exemplo - e não vou alongar-me em 
considerações -, dos 137 milhões de dólares investidos no Termi
nal Industrial Portuário de Suape, apenas 6,~ r:niJh~s de dólares 
foram provenientes de recursos federais. Isso demonstra que, prati
caniente, o porto está tendo suas obras desenvolvidas por meio de 
investimentos do Governo Estadual. 

Ora, comO se sabe, Pernambuco é um Estado que, por se in
serir no Nordeste, tem baixo nível de desenvolvimento relativo e 
que, conseqüentemente, não tem condições de propelir empreendi
mentos de infra-estrutura dessa expressão. 

Por outro lado, no Terminal Industrial Portuário de Suape, 
está prevista uma Zona de Processamento de Exportação - ZPE -, 
que é um mecanismo extremamente importante, na medida em que 



Junho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 14 2981 

permite fazer com que consigamos atrair empreendimentos para a 
região, de modo especial, aqueles patrocinados por capitais estran
geiros-

Como toda zona de processamento de expOrtação, seu obje
tivo será justamente processar e beneficiar produtos que derilanda
rão exclusivamente os mercados estrangeiros. Isso foi resultado de 
luta do Governador Joaquim Francisco, inclusive com a bancada 
federal entre cujos integrantes não posso deixar de mericioriar o 
trabalho que pessoalmente tenho f~ito, desde o início com telação 
ao tema. 

Como já dizia, Sr. Presidente, a consecução dessa zona de 
processamento de exportação pode ser um outro fator que venha a 
contribuir para a consolidação de Suape e, mais do que isso, gerar 
em nosso País novas opções de crescimento que venham a atrair 
investimentos estrangeiros, posto que, como se sabe, a Nação se 
encontra, neste momento, impossibilitada, por restrições financei
ras que vem sofrendo, de aplicar maciços re~:UTSOS _em empreendi-
mentos dessa natureza. - - - -

Nesta tarde, Sr. Presidente, dirijo um apelo ao Governo Fe
deral, para que seja dada uma atenção maior ao referido complexo 
industrial portuário. O GoVernei Federal vem tratando de forma ex
tremamente avara o esforço que o Governo de Pernambuco tem 
feito. que, em última análise, reverte-se em favor da União, pois a 
política portuária é da competência da União e, conseqüentemente, 
cabe à União não somente gerir esse setor mas também fazer os 
melhoramentos, como o faz em outras Unidades da Federação, 
com relação à infra-estrutura portuária. 

No ano passado. no Orçamento Geral da União, estavam 
previstos investimentos do Governo Federal no valor de 28 milhõ
es de dólares. Desses, Sr. Presidente, apenas 1,2 milhão de dólares 
foi efetivamente liberados, o que significa uma parcela ínfima -
insignificante podemos dizer-, em relação aos já limitaOOs e mo
destos recursos previstos. 

Portanto, a razão do meu apelo ao Presidente Itamar Franco 
e ao Ministro dos Transportes, General Rubens Bayma Denys, é 
no sentido de que, este ano, o Gõverno-Federal venha a alocar 
mais recursos para a continuação das obras de Sriape. Suape já está 
operando, já está gerando receitas não somente para o Estado, mas 
também para o Governo Federal; é e pode Ser, cada véZ)nais:. um 
dos grandes corredores de exportação do nosso País, sobretudo se 
consideramos a localização geográfica de Suape, próxima dos por-
tos europeus e americanos. -

Em virtude dessa função estratégica qu_e_ Suape tem e, prin
cipahnente, do fato de o Governo do Estado de Pernambuco estar 
bancando praticamente sozirll:k) os investimentos que lá se reali
zam, espero que o Governo Federal este ano aloque recursoS mais 
expressivos para a continuação das obras. 

Segundo o Presidente da empresa que administra o Comple
xo Industrial Portuário de Suape, Dr. Celso Batistela, s_erão neces
sários este ano pelo menos 85 milhões de dólares, recursos relati
vamente altos para um Estado como Pernambuco, mas de pequena 
monta para o Governo Federal. 

Daí por que, Sr. Presidente, faço este apelo ao Governo Fe
deral, mormente às autoridades do Ministério dos Transportes, 
para que venham a alocar os recursos mínimos indispensáveis à 
continuação das obras, inclusive porque, como já me referi, lá vai 
sediar uma ZPE - Zona de Processamento de Exportação, cujas 
obras já se iniciaram" e não se desenvolveram maiS porque estamos 
pendentes da aprovação de um projeto, aliás, de minha autoria, 
que se encontra. na Câmara, prorrogando o prazo para a implafita
ção das ZPE. Concomitantemente - desejo registrar com a minha 
iniciativa-, o Presidente Itamar Franco encaminhou projeto seme
lhante ao Congresso Nacional, que se encontra também na Câmara 

dos Deputados, e que tem os mesmos objeti.vos, ou seja, fazer com 
que se prorrogue o prazo para a sua implantação, para que, então, 
a ZPE de Pernambuco se consolide ao lado de outras que estão em 
processo de implantação em nosso País. 

Então, Sr. Presidente, concluo minhas palavras fazendo, na 
tarde de hoje, um apelo dramático e veemente ao Governo Federal 
para que contemple o porto de Suape., pela sua importância estraté
gica, pelo seu papel propulsor para o desenvolvimento não apenas 
de Pernambuco mas da região, com recursos mais significativos; 
sobretudo se considerarmos - e isso se pode mostrar olhando-se a 
série histórica de investimentos do Orçamento Geral da União nes
se projeto - o quanto têm sido limitadas as dotações que vêm sen
do destinadas pelo Governo Federal à realização das obras do por
to de Suape. 

Concluo as minhas palavras esperando que o Governo Fe
deral, atento às dificuldades que vivemos, nos ajude a viabilizar a 
continuidade das obras do porto de Suape. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Senador Marco Maciel, V. Ex• me 
concederia um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço com muito prazer o no
bre Senador Jonas Pinheiro, Uder do PI'B nesta Casa. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Marco Maciel, esta 
Casa por inteiro é testemunha da luta de V. Ex•, do trabalho que V. 
Ex"" vem realizando em favor não s6 do Estado de Pernambuco, 
mas do Nordeste e do País. O apelo que V. Ex• formula a esta altu
ra ao Presidente da República para que faça consignar no Orça
mento Geral da União os recursos necessários à únplantação da 
ZPE no Estado de Pernambuco, no porto de Suape mais precisa
mente, é muito oportuno e pertinente: oportuno porque se examina 
no Congresso Nacional o Orçamento de 1994 - que devia estar 
aprovado desde dezembro de 1993 - e também já se el'!-bora, no 
:Ministério do Planejamento, o Orçamento para 1995. O Presidente 
Itamai Franco deve estar sensibilizado por esse apelo que V. Ex• 
faz-e-que eu, modesta e humildemente, referendo por compreender 
que o Estado de Pernambuco é um pólo de desenvolvimento, é um 
Estado dos mais importantes do Nordeste, pois é ponto central da 
área mais desenvolvida e de maior importâiicia geoeconômica do 
Nordeste. Este apelo que V. E~ faz deverá sensibilizar o Presiden
te -da -República Itamar Franco, que, nesta hora, volta os seus olhos 
p_ara o Nordeste, já pensando em fatores de desenvolvimento 
como, por exemplo, a transposição das águas do São Francisco -
que não sabemos ainda se seria a medida adequada mais correta, 
se não está havendo pressa, se não é necessário cautela, se não é 
necessário um exame mais aprofundado da questão, se os projetas 
estão realmente bem elaborados. amadurecidos, de forma que, se 
isso se concretizar. seja rima grande contnDuição para o desenvol
vimento do Nordeste. O porto de Suape, frisado por V. Exa no seu 
pronunciamento, deve ser um dos componentes necessários para 
exacerbar, por assim dizer, o desenvolvimento de Pernambuco e 
do--Nordeste. Congratulo-me ç:om V. Ex• nesta oportunidade em 
que-· formula esse apelo ao Presidente da República e também em
presto o meu modesto apoio a essa iniciativa de V. Ex a. Peço a 
Deus que esse apelo chegue ao Presidente Itamar Franco e, em o 
sensibilizando, transforme-se em uma ação concreta em favor de 
Pernambuco e do Nordeste. Muito atrigado. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Jonas Pinhei
ro, agradeço, muito sensibilizado, o aparte de V. Ex•, sobretudo 
porque, além de Líder do PfB nesta Casa, V. Ex• é um Parlamen
tar que tem sua origem no Nordeste, conhece os problemas da re
gião nordestina e sabe como são importantes para a nossa região 
investimentos - sobretudo na infra-estrutura física - que, conse
qüentemente, venham a assegurar um crescimento rriais acentuado 
do Nordeste brasileiro. 
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A meu ver, o porto de Suape cumpre um papel muito impor
tante, não apenas porque será wn complexo industrial, mas, ao mes
mo tempo - como salientou V. :exa -, porque será sede de wna das 
Zonas de Processamento de Exponação mais importantes do País. 

Não podemos imaginar empreendimentos desse porte sem a 
participação do Governo Federal. sobretudo se considefarmos qUe 
ele tem feito maciços investimentos em portos como os de Santos, 
Paranaguá, Rio de 1 aneiro, para citar apenas alguns que foram ob
jeto agora de alocação considerável de recursos, e tem sido extre
mamente parcimonioso com relação ao porto de Suape, que tem 
recebido praticamente todos os investimentos de recursos esta
duais, ou seja, dos minguados rectrrsos dos cofres do Estado de 
Pernambuco. 

Por isso, agradeço a V. Ex"', Senador Jonas Pinheiro, o apar
te e o apoio que V. Ex• e a sua bancada trazem a esta minha colo
cação. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL - Ouço, com muito prazer, o · 

nobre Líder do PMDB, Senador Mauro Benevides. 
O Sr .. :Mauro Benevides - Senador Marco Maciel, no mo

mento em que V. Ex•, nesse seu pronunciamento, se reporta ao 
Complexo de Suape, que é fundamental para o desenvolvimento 
do seu Estado e, de certa forma também, para o Nordeste brasilei
ro, permito-me lembrar a V. Ex• que, há cerca de três anos, com o 
seu apoio, o Senado, inicialmente, e depois o Congresso, as duas 
Casas, Câmara e Senado, aprovaram o chamado adicional de tarifa 
portuária Foi um projeto de minha iniciativa que contou com o 
apoio unânime desta Casa, e O de V. Ex•, pennitindo que se arre
cadasse wn percentual signifiCativo - não tão significativo como 
desejávamos-, que valesse como aparte de recufsos para melhorar 
a estrutura portuária brasileira Esse projeto foi sancionado pelo 
Presidente José Sarney e transformado em lei, mas, durante o Go
verno Collor, pretendeu-se sobrestar a cobrança ou, se não me en
gano, a aplicação do A 1P, que passou a ser recolhido pelo 
BNDES. Até hoje, Senador Marco Maciel, não sabemos qual foi o 
destino desses recursos. V. Ex"' levanta exatamente a tese de mod
ernização, apontando como indispensável o funcionamento, em 
termos exemplares, do Complexo de Suape, e permito-me lembrar 
este fato: devemos cobrar do Governo a aplicação correta do cha
mado ATP- Adicional de Tarifa Portuária No meu Estado, por 
exemplo, o porto de Mucuripe se defronta também com dificulda
des. Até mesmo nessa fase de conteinerização, que é indispensável -
para atender a uma imposição da atual conjuntura, o porto ainda 
não dispõe de condições, em termos de ancoradouro, para pennitir 
que os navios de maior calado possam chegar a Fortaleza e trans
portar, através de containers, aquela mercadoria, aqueles produtos 
decorrentes da própria atividade econômica do Estado. Portanto, 
V. Ex• pode transformar o seu pronunciamento, no que tange ao 
Complexo de Suape, para alertar o Governo quanto à necessidade 
de dar a conhecer a esta Casa a aplicação dos recursos chamados 
ATP. Não há sentido no fato de V. Ex• ver a estrutura portuária 
defiCiente por falta de um aprimoramento modernizador, se sabe
mos que recursos estão sendo recolhidos para permitir exatamente 
isto: tirar outros portos - já que Suape é. obviamente, um porto 
moderno - dessa estrutura obsoleta e conseqüentemente contri
buirmos para que o escoamento da produção ocorra sem esses em
bargos que até aqui muito mal situam alguns Estados brasileiros e
os seus respectivos portos. Receba V. Ex- essa minha intervenção 
ao seu discurso como um lembrete para que assistamos à aplicação 
absolutamente exata e correta desses recursos do Adicional de Ta
rifa Portuária. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Mauro Bene
vides, agradeço o aparte de V. Ex• e dele retiro duas observações 

que me parecem muito procedentes. Em primeiro lugar, o proble
ma do A1P. V. Exa situa muito bem que esse adicional de tarifa de 
frete gera uma receita significativa. E aí cabe-me talvez, aprovei
tando a observação que V. Ex- faz, sugerir endereçarmos um pedi
do de informação ao Governo Federal para sabermos como está 
sendo aplicado esse adicional, como estão sendo distribuídos esses 
recursos. 

O que estamos vendo freqüentemente nos jornais é que in
vestimentos em valores significativos estão sendo feitos nos portos 
brasileiros. Em torno do porto de Santos. inclusive, recentemente o 
Governo Federal celebrou wn acordo com o Governo japonês que 
vai pennitir investir naquele porto, se não estou enganado, perto 
de uma centena de milhões de dólares. 

Não quero com isso criticar esses investimentoS. Ao contrá
rio, sei que são portos importantes. Mas é fundamental também 
que, ao mesmo tempo em que investimentos estão sendo feitos 
nesses ancoradouros, nesses portos, que se cogite também de in
vestimentos na área nordeStina. 

O Sr. :Mauro Benevides - Permite-me um aparte, nobre 
Senador Marco Maciel? 

O SR. :MARCO :MACIEL - Ouço, mais uma vez, com 
prazer V. Ex•. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre_ Senador, em tennos de 
grandeza. no ano subseqUente em que ÍOi iniciada a vigência da 
chamada Adicional de Tarifa Porruária, -o orçamento preparado 
pela finada Portobrás era da ordem de trezentos milhões de dóla
res. Atente V. Ex• para o fato de que, já naquele momento, nos 
empenhávamos no sentido de modernizar o porto de Mucuripe em 
Fortaleza O Dr. Carlos Te6ftlo, Presidente da Portobrás, deu-me a 
explicação de que naquele ano seriam consignados apenas vinte e 
oito milhões de dólares para o porto de Fortaleza, já que o espaço 
de tempo de que dispúnhamos s6 permitiria a elaboração do proje
to. Mas, no exercício seguinte, haveria a alocação de recursos pon
deráveis que permitissem o início dessas obras de modernização. 
Veja V. Ex• que, em 1990, o orçamento era de trezentos milhões 
de dólares. Uma importância relativamente expressiva que, se apli
cada corretamente, teria que trazer um melhoramento substancial à 
estrutura portuária do nosso País. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador, em face da 
lembrança de V. Ex•, retomo a idéia de que devemos cogitar ou fa
zer um pedido ao Governo Federal para que ofereça informações e 
dados sobre a arrecadação desse adicional, sobretudo se conside
rannos que se trata de um adicional de vida curta, pois, conforme 
ficou estabelecido, na chamada "Lei de Modernização dos Portos", 
esse adicional terá alíquotas decrescentes até que desapareça total
mente. 

Ê importante que aproveitemos esses recursos enquanto 
esse adicional ainda existe, para que ele também possa ser direcio-
nado a regiões mais carentes. -

Por fim. nobre Senador Mauro Benevides, é importante 
lembrar que nem sequer d_otações orçamentárias previstas para es
sas obras estão sendo liberadas. Fiz questão de recordar aqui que o 
porto de Suape tinha recursos no orçamento do ano passado, no 
exercício de 1993, no valor de 28 milhões de d6lares. Foram libe
rados apenas 1,2 milhão de dólares, o que significa dizer que foi 
um quantia insignificante. -

Por isso, agradeço o aparte de V. Ex• e desejo dizer que pre
cisamos, quem sabe, fazer um esfoi:ço conjunto para examinar essa 
questão portuária, posto que é fundamental para o Nordeste, sobre
rodo quando se sabe nessa época de globalização de mercados, que 
tudo passa pela existência de portos modernos, bem apetrechados, 
que tenham competitividade, que sejam capazes conseqüentemen
te de oferecer serviços portuários básicos que venham a ensejar in-



Junho de 1994 DIÁR!O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Terça-feira 14 2983 

clusive a colocação dos produtos em tempo hábil e em adequadas 
condições de manipulação. 

Agradecendo o aparte de V. Ex•, protesto por, quem sabe, 
fazermos no futuro um pedido de informações que ofereça dados 
mais adequados., mais consistentes, sobre a distribuição de verbas 
para reforma, recuperação e construção de portos em nosso País. 

Concluindo minhas palavras, eu gostaria de fazer mais uma 
vez o meu apelo ao Governo Federal, de modo especial às autori
dades do Ministério dos Transportes, para que considerem a ques
tão do tenninal de Suape e sobrerudo que se cogite de alocar recur
sos ainda no exercício financeiro de 1994, para prosseguir na exe
cução de suas obras e para que, afinal, possamos implantar. como 
deseja todo o povo pernambucano, uma ZPE que ajudará a censo~ 
lidar o porto e. por sua vez, aux.11iará também o País a ter uma 
maior presença nos mercados internacionais. 

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

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. 
Nabor Júnior, 2" Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Aureo Mello - César Dias - Coutinho Jorge_- Guilherme 

Palmeira- Henrique Almeida- Jarbas Passarinho- JoãO FrãDÇa
Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Paulo Bisol - Moisés 
Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s-r-se Srs. 
Senadores, a imprensa brasileira divulgou a iiotfcià da brusca in
tervenção nas empresas estatais ligadas ao Ministério dos Trans
portes, sob a alegação de que os salários doS seus funcionátíõs-- ~
dessas que foram intervindas- foram pagos em URV, o que é uma 
forma irregular, alcançando amnentos que confrontam com o esta
belecido na Medida ProV(s.6ria n° 842, o que. por conseqüência, 
resultou em aumentos de 5~9 a 8,1% ~ fo1h-as de pagamento das 
estatais, adicionando ain:da as despesas de 8,2 milhões de UJ{V, o 
que conduz à conclusão de que deterrninadãS empresas praticaram 
seus aumentos pelo pico e não pela média dos quatro últinioS me
ses, como delimita a Medida Provisória. 

Lá na Amazônia foi inCluída a Empresa de Navegação da 
Amazônia S.A., a ENASA, em listagem diStribuída pelo Ministé
rio dos Transportes. Não sei quero- é o interventor, mas a verdade é 
que esse fato causou uma reação muito grande nos 6rgãÕs de clas
se, que consideraram a ostensividade da medida prejudicial à em
presa no seu desenvolvimento comercial, abalando sobremaneira a 
execução de seus serviços gerais. 

Documento flllll3.do por vários representantes de sindicatos, 
geralmente fluviais, lacustres e de trabalhadores em transportes 
marítimos, foi encaminhado ao Presidente Itamar Franco, para que 
Sua Excelência apoiasse a direção da Empresa de Navegação da 
Amazônia S.A., que estava exercendo suas atividades no mo-mento 
na região, isto é, em Belém, capital do Estado do Pará. Esse docu
mento foi firmado pelo Presidente em exercício da Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais dos Estados 
do Pará e Amapá; pelo Presidente em exercício do Sindicato dos 
Oficiais de Náutica e Práticos ein Transportes Fluvials do Estado 
do Pará; pelo presidente do Sindicato dos Mestres ern Transportes 
Marítimos., Fluviais Lacustres no Estado do Pará; pelo Presidente 
em exercício do sindicato dos Contramestres, marinheiros e Mo
ços em Transportes Marítimos e Fluviais do Estado do Pará; pelo 
Presidente do sindicato dos Taifeiros, Culinários e Panificadoras 
em Transportes Marítimos e Fluviais; pelo Presidente do Sindicato 

dos Foguistas e Carvoeiros em TrãnSportes Marítimos e Fluviais; 
pela Associação dos FunciOnários da Enasa etc. 

Ainda, Sr. Presidente, além desse documento, veio uma ex
posição, enviada pelo Diretor-Prcsidente da própria empresa, diri
gida ao meu gabinete, contendo o histórico da_el}lptesa e procuran
do evidenciar a lisura e a isenção com _que a atual diretoria exerce 
as suas atividades. 

Tenho sido até maçante, fastidioso, recalcitrante eril enfati
zar aqui neste plenário, aos meus eminentes Pares, a importância 
da navegação fluvial no Amazonas. O Amazonas é cortado de es
tradas largas e estreitas, estradas lisas, escoimadas de tocos ou de 
buracos, estradas que conduzem a todos os recantos do Estado. Es
sas são as estradas do Amazonas. Somente que essas estradas não 
são de barro, não são de terra, não são de pedra. Essas estradas são 
de água. As estradas do Amazonas são líquidas, esperando os ca
minhões que devem transportar os produtos, as riquezas regionais, 
ou seja, os caminhões fluviais. 

Há pouco tempo, Sr. Presidente, futuro Governador do 
AI_n~pá, tive oportunidade de ver em Belém um barco que hoje em 
dia faz a linha de Belém até o Amapá, construído nos estaleiros de 
Cor_acj, antiga cidade de Pinheiro, coisa de muito aplaudir, coisa 
de muito achar bonito, coisa de muito nos orgulhar, porque os es
taleiros não somente de Manaus, como de Belém, estão capacita
dos hoj~ em dia a produzir uma quantidade fantástica de embarca
ções, que são os nossos caminhões, que são os nossos veículos 
para as estradas líquidas que estão lá abertas, como que mostrando 
os Seus braços para recolher as riquezas de toda a região. 

Não é a via terrestre que vái constituir o futuro econôrnico 
satisfatório da Amazônia; é a via fluvial, porque sai mais barato. A 
terra amazônica é uma terra visc6idea, é um terreno aluviônico, 
que não se presta à abertura de estradas e, inclusive, é entremeada 

-por milhares e milhares de afluentes, de suba-fluentes, igarapés, pa
ranás, igap6s, furos e toda a sorte de veios líquidos, que não facili
ta, de maneira nenhwna, a construção de estradas naquela região. 

A realidade Amazônica pede mesmo é o barco, o incentivo 
aos estaleiros, a construção de navios de todo porte, porque os rios 
da Amazônia aceitam navios desde os gigantescos transatlânticos, 
de cubagem descomunal, até a mais simples lanchinha, que vai, no 
seu puc-puc, caminhando como se fosse umã verdadeira lambreta 
das águas, conduzindo coisas da nossa região. 

Então, esse Ministro dos Transportes, General Rubens Bay
ma Denys, em quem coloco tanta çsperança e confiança. mais uma 
vez, far-nos-á a gentileza de apreciar, com muito cuidado e zelo, 
esse problema da intervenção na Enasa. Se esta pagou seus funcio
nários em URV, o general há de apreciar a situação dentro do es
quema, pois está sendo enviado, a S. Ex. a, pelo pessoal da Empresa 
de Navegação S.A, um documento onde explicam por que: assim 
fizeram, se é que o fizeram, e dão to~os os detalhes para clarear 
esse assunto de uma vez por todas. 

Ao -que parece, a administração atual da Enasa, não seguin
do o exemplo da administração anterior, está dando lucro e conse
guindo recuperar aquela empresa de navegação. 

De modo que, Sr. Presidente, vou dar como lido, adjudicar 
às minhas _palavras, esse explicativo que é finnado pelos econo
mistas da empresa, pelos auditores, pelos representantes dos fun
cionários, pelo chefe da seção de recursos, pelo responsável pela 
diferença administrativo-finariceiia. Em SUil'lR, por urna plêiade de 
cidadãos responsáveis pela situação financeira da Empresa de Na
vegação do Amazonas S. A., almejando que o Sr. Ministro dos 
Transportes aprecie bem esse assunto. 

Sr. Presidente, é reahnente mna obrigação patriótica que te
mos de resolver, de uma vez por todas, o assunto da navegação na 
Amazônia, de municiar aquela região com toda sorte de meios 
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para que, não somente o transporte de carga, como também o 
transporte de passageiros venha a se constituir em uma realidade 
capaz de tomar dispensáveis as rodovias que são impratiCáveis, 
como a Manaus- Porto Velho c alguns outros trechos de rodovias 
também impraticáVeis. Trilta-se· de uma região molhada, viscosa, 
difícil de ser transitada por caminhões. Esperamos que S. Ex-, o 
General Bayma Denys, venha a corresponder à tradição de cultura, 
inteligência e brilhantismo de seu genitor, o Marechal Odilo De
nys, a quem o Brasil deve a sustentação da sua democracia, que 
conheci pessoalmente, amigo que sou da família Denys, porque 
colega do meu dileto Omair Denys Catete, Procurador Autárquico 

no Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, filho de Juiz e de uma irmã 
do Marechal Denys, uma das brilhantes inteligências com quem 
convivi durante o meu exercício de atividade judiciária e jurídica 
na repartição por onde sou aposentado. 

Sr. Presidente, formulo essas considerações e as encaminho, 
considerando como lida a página que fornece a média aritmética 
da situação das URV que foram pagas aos funcionários da Enasa. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AU
REO MELLO EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

M~-stc~~ -17.7 I 9.1 

Pa. : SfCII!f"H 
P«:t.a. : ll'IJ:AH/,~ES!tiEHCIA 

"-

"-

Div.u.üt•.u .. o va.tf!l.lt. AQ!II.CM.t v-4!~11tl!. tm c~dct um dc4 q~.z.tJto MUU a.l'l
.(:e.t~a.lt.U a.e- da. Ccnl."t.lt4ito, pf.tq va.l.c4 tm c.,::::~.C:..'t"-4 ~$a..t.l t-'!:,__U~V, ~~~ 
da~~ do ~~r..Uvc pagnt.t:tc. 7a.6.tt.tio.U.trttt ~"Z t:t.tlc.aZd.z ~ ~r.i.d~ M..:. 
Ume..t.ic.« tla.o va.tc.\.1!.4 E.llC.Oil..tt:.a.da-6 i'«U c.a.da mu, c::tut6D.I!..ttt .vtU.gc rT 
.zntlo ! e ri da UP "~ 4l4. 

·ê~t.tJtrp.to : 

P~v~c pela URV 
do d~ de p:tgu tllb 

SaJII& do Süii-t.{.o 
tDI' URV túl «ê.S 

.. sa.l~.i.o K<JI1/ U 

-Sa.ti.t.C.a dc.z/9J 
-SILl:ii.oi4D }a.n./ 94 

·S4.l4.t.4" 6t.V/94 

CR:~ divi.d.Uc UR:V 

CR$ d.(;v.ididc tliV 
Cltt tU.vJ..dUo URV 

Cit$ • .á.lv.ld.id.D URV 

-So~~ta.tã.w A .,. ! .,. c + ti 
-SoMatÕ4io ~ URV 

KCIIUtb.'f.o-: A 

duenob-tc• ê 

i«Jtei .. :;.o • C 
ó e.vt~tt..i..tc .. D 

No que á.Cz l!.upeitc ~:o d..i.tz. do 1!:6tUuo pagar;ento doo& ..l4lM.ü4 dt 
nrw/U* d:u/U, jttr./94 t 6w/94. ilt,OJtllaJto.& r 
-Str..t.i.t..ico tr.cov/fJ3 'D.l,z d:J t.bt..t.l..vo J14$a.te.ltto U.12. U divl.dio 

t41.45 lttda.t C.O.tJr.Upolldttr..tt tlli U~V) 
Pia d~ c3ttivo pa,~e~ 04.01.94 dividido 
l.U.:H' (vdo"t c.o.uu:pondcn.tt. em URVl 

~S4LM..(;o Ja.n/94 tl.la. do ''t.ttvo ll'«gMu.to U.02.U di:vUi.ilc 
_ - 4U,iJ {vlttoA. e.e.rv.,upudutc ur UR"I 

-Sa.l:v....lo ,l.v/94 TJI.a. d~ dt.U'-'b P"SDIC.IItD 03. b3. 94 t!iv.ldJ.d.o 
.. &61.H {ttltl.olt t.Oo':'II.Uportd~t ut Ullt'). 

Apoa ~~t. p~~e~~&~a~ ~a~ ex~~~« W!Pr~·~RtT~trrcA. 

... 
... 



Junho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) T.;ça-fefra 14 2985. 

O SR. PRESIDEN1E (Jonas Pinheiro)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do omdor.)- Sr. Presidente, S.r"s e 
Srs. Senadores, por duas vezes. na semana finda, ocupei esta tribu
na para defender a economia popular contra a extorsão geral do 
mercado. 

Na primeira oportunidade, analisei o problema em caráter 
genérico, demonstrando, com a indicação de valores, os preços ex
cessivos que estavam sendo seguidamente fixados pelos detentores 
do poder econômico. 

Na outra oportunidade, fixei a matéria terido em vista a 
aprovação da chamada lei antitruste. Em ambas as vezes, minha 
preocupação foi defender a economia popular. 

Li, entretanto, nos últimos jornais, algumas notícfu~_que fa
riam estremecer essas cadeiras que nos cercam, mesmo se estives
sem ocupadas. Em um jornal da Bahia li declaração colhida em 
entrevista do Sr. Maílson da Nóbrega Nela, S. Ex• teria declarado 
que "a lei antitruste tem a cara de Brasilia, a irrespoD.Sãbilidade do 
Congresso e o intervencionismo dos burocratas. u 

É evidente que o ex~Ministro s-e equivocou. Essa lei tenl a 
"anticara" dos exploradores da economia popular. Essa é a realida~ 
de. Essa lei pode não ser perfeita, como-não o ê- nenhuma lei, mas 
foi elaborada e aprovada com o propósito de estabelecer limites e 
graus de responsabilidade maiores para os que estão, desabrida
mente, explorando a economia popular. 

Cresce a swpresa porqUe em jóffia1, também do dia 11, saiu 
declaração atribuída ao Sr. Milton Dallari, segundo a qual a distor
ção de preços ocorre no varejo. Por si s6, essa declaração já seria 
surpreendente, porque se trata de manifestação feita por quem ocu
pa cargo de Assessor Especial para preços no :Ministério da Fazen
da. 

Dada como foi publicada, parece que, ao invés de preocu
par-se com o bolso do povo, o assessor para preços do Ministério 
da Fazenda está buscando uma forma de justificar os awtientos, 
atribuindo-os apenas a wn dos setores do comércio, o do varejo. 

Tanto mais surpreendente é a declaração porque ela se des
dobrou em outra mais ampla, publicada no Correio Brazi1iense 
de 13 de junho. Entre outros pontos dessa entrevista, salienta o Sr. 
Milton Dallari: 

As margens de ganho dos supermercados subirão com a 
chegada do real, porque eles não poderão mais sobreviVer com os 
18% que tinham antes, graças às aplicações financeiras e diferen
ças no prazo de recolhimento de impostos ... 

Adiante, declara: 
É difícil explicar à população o que está acontecendo com o 

varejo. Eles tinham urna margem de 3%, mais 5 a 6 de floati.ng 
fiscal- porque s6 recolhem aos cofres públicOs dez dias após a ar
recadação- e mais de 9 a 12% de floating financeiro ... 

E acrescenta: 
Essas margens vão subir com a estabilização da economia, 

porque com aqueles 3% a empresa não vive num regime de infla
ção baixa. Então, eles estão vivendo uma fase de reajuste de custos 
internos, de reajustes nos estoques. para se adaptarem. 

Disse ele ao jornalista: 
Portanto, se você deflacionar os preços dos supennercados 

a coisa fica pequena, salvo no caso de alguns exageros. 
Não quero fazer nenhum juízo precipitado sObre o assessor, 

sobretudo porque na mesma entrevista, noutra passagem, ele de~ 
clara com relação aos empresários: -

Terão que voltar atrás nos aumentos que promoveram. Te~ 
mos um bom acompanhamento de preços feito pela SUNAB nas 
capitais e estamos recomendando aos município_s que críem comis-

sões de combate à inflação nas Câmaras de Vereadores, que nós 
daremos o know-how. _Se a população tiver oportunidáde de ter 
acesso às informações encontrará muitas ofertas, mesfiio após a 
implantação do real, pois aí haverá competição para valer:-=--

Assim, mesmo no instante em que declara que queriFabusou -
tem que recuar, o 6rgão do Ministério da Fazenda justifica os au
mentos. E a população que fique especulando de casa em casa 
para apurar qual a que vende mais b~o._ Enquanto isso, o comér
cio, a indústria, os produtores elevam os seus preços. 

Terá sido criado um órgão no Ministério da Fazenda desti
nado à fixação e Ílscalii:ação de pfeços com essa finaiidadê_?_ 

Sobe de surpresa o que foi dito pelo assessor do- Ministério 
da Fazenda, quando se lê que "até entre economistas e empresários 
a estupefação já não pôde seilnantida _el!l silêncio".-O ecoiromista 
Ernesto Gnedes Filho disse em declaração publicada no Jornal do 
Brasil de ontem: "As empresáS, e em particular os oligop6lios, 
acumularam gordura para enfrentar a passage':ll pata o real". En
gordam os empresários, emagrece o povo. Engordam os empresá
rios aumentando excessivamente os preços - digo melhor, elevan
do-os ilegalmente, criminosamente. Eles engordam, o povo ema-
grece, o que é reconhecido até por empresários. -

No mesmo jornal vem uma declaração atribuída ao empre
sário Boris Tabacof. Disse ele: "Hoje, há uffia grande disparidade 
entre os preços dos produtos cobrados no comércio. Essas variaçõ
es já chegam a 100%". Quem o diz é um empresário. 

O que fará o Governo? Tomará coilhecimento das declara
ções do economista e do empresário, ou considerará apenas as ar
güições do assessor para preços do Ministério da Fazenda? 

Venho pôr em debate esses dados_ como contribuição ao 
Governo. Não o quero acusar. Não vou acusá-lo. Ponho em_ relevo 
os fatos;- os dados, as cifras, para que o Presidente Itamar Franco 
exerça o poder que tem. Lembro que agora esse poder é revestido 
de amplo instrumental legislativo. 

Certo é que a sociedade já não tolera o que está ocorreD.do. 
Não se trata de luta entre direita e esquerda Trata~se de luta entre 
os que têm a propriedade e o poder econômico e os que dispõem 
apenas da sua capacidade de trabalho. 

O Governo é que deve atentar para essa disparidade de si~ 
mação. Sugeri, aqui, ao Presidente da República que, em face des
ses abusos not6rios e reconhecidos pelo próprio Governo, fosse 
adotada uma providência corretiva_ Não basta. quero repetir, que 

- venhãm as multas mais severas decorrentes da Lei Antitroste. Es
sas multas punirão os que estão abusando do poder econômico, 
mas pouco valerão para o economicamente carente. O importante 
é que o Governo adote uma -providência que atenue o impacto des-
ses _excessos sobre o bolso do homem comum. _ 

O jornal Folha- de S. Paulo traduziu muito bem essa ques
tão, usando a expressão que não me ocorreu naquele momento. O 
que eu havia proposto era que o Governo fizesse nos preços o ex~ 
purgo devido. Não fiz nenhuma proposta de congelamento de pre
ços- em verdade, disse~o com propriedade o jornal citado. O que 
sugeri foi um expurgo nos preços. Sugeri que o Governo ·exami
.nasse os preços e, verificando os excessoS oCõrridós, adotasse um 
preço médio entre os que estavam em vigor quando entrou em prá
tica a URV e os que estão agora em curso, ou fixasse um preço de
terminado, considerando o que era cobrado há 40 ou 50 dias, para 
que sejam esses valores os que correspondam à entrada em vigor 
do real. 

Essa foi a minha proposta. O que agora· saliento é a necessi~ 
dade de atentar o Governo em que o mercado, de modo geral, não 
o está levando em conta, sobretudo, quando encontra dentro do 
próprio poder público quem justifique os excessos. 

De uma coisa, entretanto, o Governo deve ficar advertido. 
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Não sou terrorista, não prego a Violência, mas, Sr. Presidente, cos
tumo lembrar sempre nas horas mais graves aquela advertência 
que, embora partida de doutrinadores do marxismo-leniniSmo, 
vale para todas as oportunidades de grave crise social. 

O Sr .. Meira Filho- V. Ex• permite-me wn aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O Sr. Meira Filho- Vou apartear V. Ex•, para que não fi

que falando num plenário vazio, corri-a prescilça de apenas quatro 
Senadores. Tenho tido um contato permanente com o povo desta 
cidade pelo rádio. Faz seis meses ou, mais precisamente, sete me
ses, que voltei ao rádio. Tenho conversado bastante com os ouvin
tes. Na verdade, Senador, o povo tem sensibilidade, o povo tem 
qualquer coisa de Deus. Nessas conversas há manifeStações-de po
pulares- gente simples do povo- que dizem que é preciso rezar, é 
preciso pedir a Deus que ajude o Brasil e dê coragem aos homens 
de bem, governantes e governados, que trabalham por este País 
ainda. Estou um pouco preocupado com essas observações do 
povo feitas pelo rádio, porque elas refletem a situação atual que vi
vemos e o estado de espírito de cada um. Ainda outro dia, disse 
neste plenário que estamos viVendo uma guerra civil não declara
da. Ontem em São Paulo - somente em São Paulo - assassinaram 
cinqüenta pessoas. Esse é um dado impressionante. Bloqueiam-se 
estradas a toda hora. Os sem-terra estão invadindo fazendas e mais 
fazendas. Há uma insatisfação terrível. Nesta hora, é preciso que 
nós- especialmente esta Casa. que é a caixa de ressonância nacio
nal - despertemos para a realidade brasileira. A tarefa está sendo 
mais grandiosa a cada dia, e apenas -o Governo não conseguirá do
miná-la. É preciso que a sociedade se conscientize do estado de 
expectativa, de ansiedade e de desejo de que as coisas melhorem. 
Esse estado é refletido nas manifestações das pessoas mais sim
ples. Outro dia, participando de uma brincadeira. de um concmso 
que fizemos na rádio, um menino de quatorze anos de idade se dis
se preocupado. Perguntei-lhe, então, por que estava preocupado, 
afinal, tinha apenas quatorze anos de idade, e pai e mãe que dele 
cuidavam. E ele disse; "Não, Senador, é que estou observando o 
seguinte: o Brasil continua sendo um país rico dos ricos e um país 
muito pobre dos pobres." Creió ter chegado exatamente no ponto 
que V. E~ ainda há pouco abordava. É preciso que as forças deste 
País, como instituição, despertem para a realidade brasileira. Isso 
não é pessimismo, mas, sim, uin alerta para que a Nação busque 
urgentemente o seu verdadeiro caminho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço o socorro da 
presença e do aparte, nobre Senador Meira Filho. Como nos inte
ressa a defesa da economia popular, é para o Governo- que deve
mos nos dirigir. 

Enquanto V. Ex• dava o aparte, eu via no Jornal do Brasil, 
a que já me referi, a nota muito eXpressiva da jornalista Cristina 
Alves, nestes tennos: 

Com o objetivo de recuperar margens de lucro do passado e 
se preparando para viver sem o lucro fácil das aplicações financei
ras, as empresas do varejo e os oligop61ios (não são, portanto, 
como pareceu ao Sr. Milton Dallari, apenas-as do varejo) aumen
tam preços, eliminam descontos e infernizam a Vida do consumi
dor com aumentos de até 60% ein Wna semana. Alguns produtos 
como carne, creme dental e óleo de soja entram na linha dos cha
mados produtos "desalinhados", que poderão ter aumento nos pró
ximos dias. A "gordura" nos preços aparece porque algumas pou
cas empresas controlam o mercado e têm condições de manter 
margens de lucro elevadas, que alcançam até 52%, segundo esrudo 
da Fundação Getúlio V argas. 

Tem assim V. Ex• inteira razão, quando fãl~úiCJS-ricos e _nos 
pobres. Só que os ricos viVerii com a expansão própria do seu po
der, e os pobres, a esta altura, já vivem morrendo, pelas dificulda-

des com que enfrentam o custo de vida. 
O Sr. Meira Filho- No que diz respeito a ricos e pobres, 

Abraham Lincoln deixou um ensinamento eternO pari-os que -gos
tam de aprender com a experiência dos mais vividos: "O rico não 
pode viver sem o pobre, e o pobre não pode viver sem o rico". O 
impr6sciridível, o necessário é que exiSta o equilíbrio entre os dois. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Desgraçadamente, na 
sociedade capitalista. o rico pouco depende do pobre porque ele 
explora o trabalho, mas o pobre vive sem a proteção do rico, vive 
por seu trabalho, por seu esforço, vive sofrendo a sua penúria. 

Essa situação não pode prosperar, Sr. Presidente, porque 
não deve chegar àquele ponto da tese dos marxistas-leninistas. 
Nem por ser de revolucionários -é menOs eXala, -pãra todos os mo
mentos de crise, mesmo nos regimes capitalistas. aquela observa
ção, segundo a qual há um momento, na vida de todos os povos, 
em ·que wts já não podem e outros já não querem manter a ordem 
vigente. Mas essa, diziam eles, é a hora da revolução. 

Adote o Presidente Itamar Franco as medidas que estão ao 
seu alcance e no poder de sua autoridade, dentro da lei, para evitar 
que se alcance esse ponto crítico. 

O SR. PRESIDENTE Jonas Pinheiro) -Sobre a mesa, re
querimento_ qUe será lido pelo Sr. 1° SeCretário: 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 446, DE 1994 

Nos termos do disposto no art 13, § lo, do Regimento In
terno, requeiro sejam considerados como licença autorizada os 
dias 1°, 3, 6, 7 e 10 do corrente mês, quando estive afiistado dos 
tl:'"abalhos da Casa, atendendo a_ compromissos partidárioS no Esta
do de Sergipe. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1994.- Senador Lourival 
Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - A votação fica 
adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, ofícios que serãó lidos pelo Sr. lo Secretário. 
São lidos os seguintes 

Of. Lid. PP n• 272/94 

Brasília, 8 de junho de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vo-ssa Excelência 

para indicar, em substituição aosjá indicados, como representantes 
do Partido Progressista, juntO à Cqmissãõ Mista destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provisória n° 517/94, o Deputado Luiz 
Carlos Hauly, na qualidade de Titular, e o Deputado_ Odehno 
Leão, na qualidade de Suplente. 

COlho o- ensejo para renovai a V OsSã-EXcelêncía expressões 
de alta consideração. - Deputado Raul Belém, Líder do Partido 
Progressista- PP. 

Ot: Lid. PP n• 273/94 

Brasília, 8 de junho de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a graia satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como representantes 
do Partido Progressista, junto à Comissã_O :Mista destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provisória no 518/94, o Deputado Jo
fran Fn;ijat; nil qualidade de Titular, e o Deputado V aldenor Gue
des, na qualidade de Suplente. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência expressões 
de alta consideração.- Deputado Raul Belém, Líder do Partido 
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Progressista- PP. 
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)_- Serão Teitis as 

substituições solicitadas. 
Nos termos do art. 174 do Regimento Interno, a Presidência 

dispensa, na sessão de boje, o períoclo corresp:mdente à Ordem do 
Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas PinheirÕ) _:-N-;;:da mais-ha
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, desígnando · 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte -

ORDEM DO DIA 

I 
JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

l"1duído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

que aprova Õ ato que renoVa ã /:)e~issão outtJrgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifúsão 
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras. Estcuio de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário. em substituiçâo à 
Comissão de Eduaç:lo: 

• t• pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

· z• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposiçao. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(loduído em Ordem do Dia, DOS termos do art. 375, vm, do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250193 na C4mara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar sen~lço de radiodijúsão Votaçao, em turno único, do Projeto de Decreto 
sOIIOI'a emJWiüjncia modulada na cidade de Lojeado, Estado do Legislativo n' 48, de 1993 (n' 264/93, na C&nara ~Deputados), 
Rio Grande do Sul, tendo que aprova o alo qw rerwva a perm/s$àO da RADIO JORNAL 

Pam:eres, proferidos em Plenário em substilüiç!o . à DO BRASIL LTDA.~ para explorar sen~iço de radlodifosão 
C . sl! d Ed 

1 
, ' sonora em freqfliinci4 modulada na Cidade do Rio de Jam.lra 

. onus O oe ucaç ?· Estado do Rio de Janeiro, tendo ' 
- I pr?nunaamento: Relator: Senador Amir limdo, · Pareceres, proferidos cm Plenário, Relator: Senador Áureo 

favorável ~ projeto; . Mello, em substituiçao à Comissl!o de Edacaçlo: 
- 2 pronunciamento: Relator: Senador Áureo MeUo, 1• . ~. nl 1 · 

1 · dad d rocccr concernentes à - pronuacrameato: 1a.vo ve ao proJeto; 
pela ~gu an c os atos c P unentos • 2• proauaciameato: pela regularidade dos atos e 
propostçao. procedimentos concernentes à proposiç!o. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 37!, VIII, do 
Regimento loterno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 (n' 253/93, na Cimara dos Deputados), 
que apruva o ato que. renova a concessdo ouiorgada à RÁDIO 
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora 
em onda média na Cidatk de Capinza/, Estado de Santa 
Catariluz, tendo 

Pare<:eres, proferidos em Plenário, em substituiçao à 
Comissl!o de Educ:açlo. 

- t• pronaac:iamento: Relator; Senador Amir Lando, 
làvorável ao projeto; 

- 2• pronanciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regulatidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VID, do 
Regimento Iateroo) 

Votação~ em turno único, do Projeto de Decreto 
-!-egislativo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na C4mara dos Deputados), 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(loduldo em Ordem: do Dia nos termos do art. 375, VID, do 
Regime.oto laterno) 

Votaç!o, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 49, de 1993 (n' 273/93, na C&nara dos Deputados), 
que aprova o ato que ,..,.a a permtss/Io da RÁDIO LITORAL 
LTDA.. para exp/OI'tlT serviço de radiodifosão sonora em 
.freqilAncia modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pam:eres, proferidoo cm Plenário, em substituiçao à 
Comissl!ode Ed ... çlo.. 

• .J• pronuaeiameato: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2" proaoadamento: Relator: Senador Ncy Manulhlo, 
pela IegU!aridade doo atos e proccdimento5 concernentes à 
proposiçio. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Iacluldo em Ordem do Dia, aos termos do art. 375, vm, do 
Recimeato laterao) 

Votaçao, em turno único, do Projeto de Decteto 
Legislativo n' 52, de 1993 (n' 246/93, na C4mara dos Deputados), _ 

I 
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que aprqva o alo que reTU1tla a- concéssdo" outorgãiiil d RADIO 
GRANDE LAGO LTDA. para expldrar serviço de radiodifúsilo 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena. Estado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos cm Plenário. cm 
substituição à Comiss!o de Edu.,çlo: 

~ t• pronunciamento: Relator: ScnadorNr:y Maranhão; 
- 1• pronuaciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e procedinientos 
concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" !!, DE 1993 

(Incluldo em Ordem do Dia DOI termos do art. 375, VDI, do 
RegimeatoiDtemo) 

V otaçllo. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo rt' 55, de 1993 (n' 267/93, na <:amam dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão OUUJrgada à PAQUETÁ 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ondiJ midia na Cidade de Floriano, 
Estado do Piau~ tcrulo 

Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissao de Educaçlo. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(lneluldo •m Ordem do Dbo •• -· do •rt.. 375, vrn. do 
Rqlmeoto laterao) 

Votação. cm turno único, do Projeto de·. Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n' 308193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renava a outorga deferida à RÁDIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTD/1., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média no cidade de Timbó, &tado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator. Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educ•çlo. 

9. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON" 9, DE 1994 

(IDduldo ... Onle• ... Dia-........ do•~ 375, ym, do 
RqiOIHiaJ.ane)' " . 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1994 (n' 301/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E 
TV TAP ..UÓS LTD/1., para explorar serviço de rodiodifúsi!.o tk 
sons e imagens (televtslJo) np Cidat:/e de Santarém. Estado do 
Pará, tenda · 

Parecer tàvoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituiçllo à Comissao de Educoçlo. · 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Di• nos termos do •rt. 375, VDI, do 
Reaimento Interno) 

Votaçao, cm turno único, do Projeto de Decreto 
-~gislativo n•1o, de 1994 (n' 297/93, na Câmara dos Depu_!ados), 

que aprova o ato qwt outorga permissfJo à FUNDAÇÃO Pe. 
UIIJJANO THIESEN para eucutar serviço de radiodifosilo 
sonora em freqUência modulada. com fins e::clusivamenle 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres favorãvei~ proferidos cm Plenário, cm 
substituição à ComissiO de Educ•çto. 

~ t• pronunci•meato: Relator: Senador João França,. 
favorável ao projeto; 

• 2• pronuncbimeato: Relator: Senador Meim Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Ioclufdo em Ordem do Dia aos termos do •rt. 375, VDI, do 
Regimeato IDterao) 

V otaçao, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 11, de 1994 (n• 265/93, na Clmara dos Deputados), 
~ aprova o ato ~ renova a JNnnissão outorgada à S.Ã. 
illDIO VERDES MARES, para explorar serviço de rodiodifosilo 
so~ emfr<qtiência modulada na Cidade de Fortaleza. Estado 
do C.ará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
. Dirceu Carneiro, em SubstituiÇao à Comiss!o de Educaçlo. 

12 

PROJÊTO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(llldaldo ta 0n1 .. do Dia..,....,,. do ort.. 375, vm, do 
Rqlaoeoto loterao) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que apruva o alo que outorga permissiio à FUNDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqiiência modulada no _cidade de 
Sorocaba. Estado de São Paulo. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comiss!o de Edu.,çlo: 

• t• pronunciameato: favorável ao projeto; 
• 2• pronunciam.~to: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposiçlo . 
. 13 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"18, DE 1994 

(Ioclufdo em Ordem do Dia nu tenaos do art. 375, vm, do 
Regimealo IDtemo) 

Votaçllo, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 18, de 1994 (n' 252193, oa Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de rodiodifosilo sonora 
em on<ÚI midia na Cidade rk Arllgllalna. &todo do Tocantins, 
tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educaç:lo. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 

(lnc:luido em Ordem do Di:a, nos tergaos do .rt. 375, VID, do 
Regimento Interno) 
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. Votação, em turno único, do Projeto de Decieto 
Legislativo n• I 9, de 1994 (n' 2S4193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para exploi'Ql' serviço de radiodifosao de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer tàvorá.vcl, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comisslo de Edaeaçlo. 

IS 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termo:~ do art. 37!, VIII, do 
Regimeoto Interno) 

Votaç!o, em turno 6nico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 24, de 1994 {n' 328193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissifo à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCA[ para executar 
serviço de raJi«Jjfosão sonora em~qüência modulada. com .fins 
exclusivanumle educatlvo.J, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

P-= favorável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Luc!dio Portelo, em substituiçlo à Comissio de Educaçlo. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1!194 

{Em regime de UI'J~Dtia_ DOS termos dO art.JJ6, "b", do 
RelPmento Interno) 

V otaçi!o, em turno (mico, do Projeto de Lei da Câmara n' 
16, de 1994 {n' 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituiç6o Federal, dispondo sobre serviços 
noiarlais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n• 132, de 1994, da Comissão de Coostltuiçlo, 

justiça e Cidadaui' favorável ao Projeto com Emendas n°s l e 2 
• CCJ, de redeçi!o, que apresenta; 

w de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substituição à Comisslio de Coastltuiçlo, Justiça e Cidadan!., 
pela rejeição das emendas n's 3 a 26, de Plenário. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 239, DE 1!193 

(Em rea:ime de urglnda, a01 termos do art. 336, "b", do 
Rezjm .. to ,lntenao) 

Discussao, em turno imico, do Projeto de Lei dn Câmara 
n• 239, de 1993 {o' 1.791/91, na Casa de origem), de iniciativa do 
Pn:sidente dn Rep6bllca, que dispiJe sob,.. o &gistro Público de 
Elnpnsas Mercanlls • Alividada 4/iM e dá oul1'as provldêncilu 
tendo • 

Parecer sob n° 85. de 1994. da Comissão 
- de Assuntos Ecoa6mieos, favorável,. com a emenda 0° 1 

- CAE. que apresenta. 

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 1994 

(Em rq:ime de urgênc:i~ nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento loterao) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
n' 91, de 1994 (n' 3.343/92, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a 
redistribuir os cargos criados pela Lei n° 8.433, de 16 de junho 
de 1992. (Dependendo de Parecer da Comissão de Constituiç.io, 
Justiça o Cidadaaia) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 38, DE 1!194 

(Em regime de urgfa:eia. DOS termos do art.336, "b", do 
Regimento lllterao) 

Di~ em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 38, de 1994 {n' 420/94, na Câmara dos Deputados), 
que disciplina os at03 praticados na 11igincia das Medidas 
Prtwutirlas n"s 38/, de 6 de dezembro de 1993, 408. de 6 de 
janeiro de 1994, 42J, de 4 de f.vereiro de /994 e 446, de 9 de 
março de 1994. (Dependendo de parecer dn Comissão de 
Constituiçlo, Justiça e Cidadania) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1!194 

(Em recime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussao. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 43, de 1994 {n' 406/94, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga a permissdo à RADIO .P ANORA.AIA 
DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão em freqüência moth"ada na cidade de Cato/é do 
Rocha. Estado da Paraíba. (Dep ndo de parecer dn ComissJlo 
de Educaçlo) 

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" >U, DE 1993 

(1M reei .. de •ratada, a01 cenaos do art. 336,. "bu, .do 
Roai-tobtono.) 

Oiscussao, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de I 994 (n' 407/94, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da COIJVenç/W sobre a Eliminaçlio de Todas as 
Fo1'11UJ3 tk Discriminaç8o Contra a Mulher. assinado pela 
llqnlblica Federativa da Brasil, em Nova Iorque. em 31 de março 
de /98}, bem como revoga o D<cnto Legislativo n' 93, de 1983. 
(Dependendo de perecer da Comissão de Conotituiçlo, Jutiça o 
Cidaduia) 

22 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N' 62, DE 1990 
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 

Económicos sobre as Emendas R0 S 2 a 7, apresentadas perante a 
_Mesa) 

Votação~ em turno suplementar. do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 (n' 3.516/89, _ 
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na Casa de origem), que tkfi1W cnine organizado e dispõe sobre- regimentais, a trãiiscriç!O~ nos ·Anais do Senado Federal,. de 
meios especiais de imestigaçao e prova nos inquériros e matéria. publicada na revista Vejat ediçlo de 23 de fevereiro 
prOcessos que sobre ele versem, tendo último, sob o titulo O Sindicalismo faliu, de autoria do Assessor 

Pareceres do Sindicato dos Qubnicos do Belo Horizonte, Antônio 8lll'llC8Í . 
• sob n° 432, de 1994, da Comissão Diretora, ofcrecendq 

a redação do vencido; e --
- de Plenário, em substituição à Comissão de 

Constitaiçlo, Justiça e Cidadania (sobre as emendas}, Relator: 
Senador Amir Lando, favorável as emendas n°s l e 3, na forma de 
subemendas que apresenta; pela rejeiçi!o da n' 2; e apresentando, 
ain~ as emendas D0

S 4 e S. 

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 12, DE 1994 

Votaçlo, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
12, de 1994 (n' 3.174/92, na Casa de origem), que determina que 
o modelo t:k fiirdamento escolar adotado nas escolas públicas e 
privadas ndo possa ser alterado antes de transcorridos cinco 
anDS; tendo 

Pnrcccrfavoráve~ sobn' 128, do 1994, daComissi!o 
- de Educaçllo. 

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 

28 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 242, DE 1993 

Discussi!o, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 242, de 1993 (n' 3.002/92, na Casa do origem), que dispõe 
sobre o exercício da profiss/Jo de Deteriw e dá outras 
providências, tendo 

Pnrcccr favorável, sob n' !53, do 1994, da Comissão 
- de Assuntos SociaiJ. 

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO N"'l32, DE 1991 

Disoussi!o, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n• ·132, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que 
dispiJc sobrt! o depoimento tk autoridades ou cidi:uimJ perante as 
comiss!Ju da Cdmara d011 Depumdos, da Setu11Ú1 Federal e da 
Congresso Nacional, tendo 

Pareceres: 
- de Plenário, em substituiçi!o à Comissi!o de Constituiçi!o, 

Votaçi!o, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n' Justiça e Cidadania. Relator: Senador lutahy Magalhães, favorável 
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de ao Projeto com Emcndasn's I a3, de Plenário, que apresenta; e 
Lavor, que regu/amenJa o § 3' do art. 192 da Constituição - n' 316, do 1993, da Comisdo de Constltuiçio, Justiço 
Federal. que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e e Cidadania, favorável ao Substirutivo apresentado perante a 
dá outras providências, tendo Mesa, com Subemenda. 

Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: Scn1 dor 
Ney Maranh!o, en o;ubstítuiçlo à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

25 
REQUERIM,;NTO N•t.054, DE 199! 

VotaÇ!o, em turno ímico, do Requerimento n° 1.054~ de 
1993, do Senador Bello Parga. solicitando, nos tennos 
regimentais, a transcriçi!o, nos Anais do Senado Federal, da 
matéria Desordem dos advogados do Brastl, de: autoria do 
jornalista Mauro Chaves, publicada no jornal O Estado de São 
Paulo, ediçi!o del4 de outubro do 1993. 

26 
REQUERIMENTO N" 1.233, DE 1993 

Votaçi!o, cm turno único, do Requerimento n' 1.233, de 
1993, do Senador Mauro Bcncvidcs, solicitando, nos termos 
regimentais, a trans<riçi!o, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Ode à delfP;ãd, de autoria do Ministro César Asfor Rocha, 
publicado no IJ{ário do Nordeste, cdiçi!o de 14 de novembro de 
1993. . 

27 
REQUERIMENTO N" 92, DE 1994 

Votaçl.o, em turno único, do Requerimento D0 92,. de 
~!994, do Senador Esperidii!o Amin. solicitando, nos tcnnos 

O SR. PRESIDENTE (Jouas Pinheiro)- Está encerrada a 
se:,-são. 

(Levanra-se a sessão às 15h56min.) 

ATOS DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE N" 224, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições 
regimentais e regulamentares, de conformidade com a delegação 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comi_ss_ão Díre
tora n° 2, de 1973, de acordo com o disposto no art. 243, § Z'. da 
Lei n° 8.112, de 1990, e do Ato da Comissão Diretora n° 1, de 
1991, e tendo em vista o que consta do Processo n°009.067/94-9, 
resolve rescindir, a partir de 23 de maio de 1994, o contrato de tra
balho. sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho 
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de ll..MA DA 
COSTA PINTO MODESTO do emprego de Assessor Técnico, do 
Gabinete do Senador Carlos De 'Carli. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 225, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro- _ 

I 
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cesso n° 007.45SJ94-0, resolve ~entar voluntariamente, 9 servi
dor LUIZ MA.RREffi.OS JULIAO. Técnico Legislativo, Area de 
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ll, Padrão 30. do 
Quadro de Pessoal do Senado Federal. nos termos do art. 40, inci
so ll. alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os arts. 186, inciso m. alínea a, e 67 da Lei 0° 

8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2<>: 317 e 41 da Reso
lução (SF) n° 42, de 1993, com proventos integrã.ls, observado o 
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Fedcrã.l. 

Senado Federal 13 de junho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 226, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformid~ com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dir~tora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 008.248/94-0, resolve aposentar. por invalidez, A.NNET-
1E MARIA BAHIA DE MENb"ZES, Analista Legislativo. Área 
de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível ID, Padrão 45, 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos t~os do arL 40, 
inciso I. da Constituição da República Federativa do Brasil, com
binado com os arts. 186, inciso I, § 1°, 193; e 67 da Lei D0 8.112, 
de 1990. bem assim com os arts. 34. § 2". e 37 da ResoJuçãP (SF) 
n° 42, de 1993, com proventos inregrais, observado o disposto no 
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 227, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamenLar, de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DUetora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 008.796/94-7, resolve aposentar, voluntariamente, CA
TARINA DE SOUZA, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técni· 
co ao Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pes
soal do Senado Federal, nos termos do art. 40. inciso m . .ilínea d, 
da Constituíção da República Federativa do Brasil, combinado 
com os arts. 186, inciso ill, alínea d, e 67, da Lei n° 8.112, de 
1990. bem assim com os arts. 34, § § 2~ 37; e 41, da Resolução 
(SF) n° 42, de 1993, com proventos prop:>rcionais ao tempo de 
serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI. da Constitui
ção Federal. 

Senado Federal; 13 de junho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 228, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regim.ent.al 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 I 973, e tendo em vis{4- O que consta do Pro
cesso n° 008.491/94-1, resolve aposentar, voluntariamente, LECI 
GABRIEL DA ROCHA, Técnico-Legislativo, Área de Apoio Téc· 
nico ao Processo Legislativo, Nível ll, Padrão 30, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso ID, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil. combinado 
com os arts. 186, incisolll. alínea C, e 67 da Lei n° 8.112,de 1990, 
bem assim com os arts. 34, § 2°, 37 e 41 da Resolução (SF) n<~ 42, 

- l 

de 1993, com provéntos proporcionais ao tempo de serviço, obser
vado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO Í>O PRESIDENTE N" 229, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência 
regimental e ~~gula.mentar, _ge cc;mformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
n_0 2., de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 909 .188194!:0, resolve aposentar, vohmtariamente, o ser
'::idor JOAO FLORENCIO CA VAI.CANlE. Analista Legislativo, 
Area de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível Ill. Padrão 
45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 
40, inciso ill, alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os arts. 186, incisoiD. alínea a; 193~ c 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 integrais, observa
do o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 230, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar. de conformidade com a delegação de 
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
D0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso no 008.319/94-4, resolve aposentar, voluntariamente, o ser
vidor JOAQUIM PINrO, Técnico Legislativo, Área de Apoio 
Técnico ao Processo Legislativo, NíVel II, Padrão 30, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso IU, alí
nea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os arts. 186, inciso m, aHnea a, 193 e 67 da Lei n° 
8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2°, e 37 da Resolu
ção (SF) n° 42, de 1993, com proventos integrais, observado o dis
posto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federai. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994. - Senador Humberto 
Lucena, Presidente._ 

ATO DO PRESIDENTE N"231,DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 
competência que llie foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora 
D0 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n° 008.669/94-S. resolve aposentar, voluntariamente, a servi
dora. VERA REGINA TORRES FALLEIROS. Analista Legislati
vo, Arca de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível III. Pa
drão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. nos termos do 
art. 40, inciso fi, alínea c, da Constib.lição da República Federati
va do Brasil, combinado com os arts. 186. incíso m. alinea c. e 67 
da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2°. 37 e 41 
da Resolução (SF) n° 42. de 1993, com proventos proporcionais ao
tempo de serviço, observado o disposto no art. 37. inciso XI. da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994. --Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 232, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de 

I 
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competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão DirClora 
n° 2, de 4 de abril de 1973, e Lendo em vista O que consta do Pro; 
cesso n° 007.463/94~4, resol~e aposenta.x;. voluntariamente, JOSE 
JESUS CAMPOS, TécnicO-Legislatívo, Area de Polícia, Seguran
ça e Transporte, Nível ll. Padrão 30, do Qtladro de _Pessoal do Se
nado Federal, nos termos do art. 40. inciso m. alínea c, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. combinado com os arts. 
186, inciso lll, alínea c, e 67 da Lei D 0 8.112. de 1990, bem assim 
com os arts. 34, § 2°, 37 e 41, da Resolução (SF) n° 42, de 1993. 
corn proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado o 
disposto no art. 37, inciso XL da Ccnstituição Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 233, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência 
regimental e regulamentar, de conformidade coin 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 Pro
cesso n° 009.508/94-S, resolve ap<?Sentar, voluntariamente. Gll..
DA GOMES RODRIGUES, Analista Legisla'!_':o, Áiei. de Apoio 

T~~-ao .Process~'l..ê~lativo,-NÍvel IÍI, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal. nos termos do art. 40, inciso m. alí
nea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, Combi
nado com os arts. 186, inciso IIl alínea a, e 67 da Lei n° 8.112. de 
1990, bem assim cOm õs aru:. 34. § 2°, 37 e 41 da Resolução (SF) 
i:i0 42. de 1993, coro proventos integrais. observado o disposto nO 
árt. 37. inciso XL da Constituição Federal. 

Senado Federal. 13 de junho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 234, DE 1994 
O Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência 

regímenW e reguiamentar, 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 Pro
cesso no 008.806/94-2, resolve tomar sem efeito o Ato desta Presi
dência n° 207/94, que~ aposentou, voluntar~ente. por Lempo de 
serviço,, o servidor JOAO RIBEIRO DE ARAUJO. Técnico Legis
lativo, Area de Polícia, Segurança e Transporte, Nível ll, Padrão 
30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Senado Federal, 13 de junho de 1994.- Senador Humberto 
Lucena. Presidente. 
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ANO XLIX - N' 65 QUARTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N° 73, DE 1994, QUE "INSTITUI o CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO" 

AUTOR 

Senador AFFONSO CAMARGO 

Senador AMIR LANDO 

Senador ÁUREO MELLO 

Sen~dor CID SABÓIA DE CARVALHO 

Senador COUTINHO JORGE 

Senador IRAM SARAIVA 

EMENDAS 

002, 005, 008, 015, 022, 
023, 025, 026, 029, 036, 
086, 088, 097, 100, 101, 
105, 106, 107, 108, 116, 
123, 125 e 126; 

128; 

007, 013, 014, 017, 019, 
024, 028, 031, 032, 038, 
039, 044, 045, 046, 058, 
059, 063, 074, 090, 113, 
120, 121 e 129; 

033;. 

079, 081, 082 e 130; 

027, 030, 034, 035, 077, 
078, 080, 083, ·084, 131, 
132, 133 e 137; 
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EXPEDIENTB 
CBliTRO GRÁFICO DO SENADO PBDBIIAL 

MANOEL VILillA DE MAOALHÁES OINuo DO OOifGIU!SIO lfACIOIIAL 
otn~a<.Oonldo Soudo Pedcal ra,.-.- ...,-llldU• da-do_.., P-
AOACIEL DA SILVA MAIA O---CARLOS HOMERO \llEIRA NINA ASS!NA'I'URAS 
DiNIIX ..W.imltn.tivo 
WIZ CARLOS 8AS1'0S --I CrS 10.00D,QII 
DfniOr :ract•lr'kl 
PLORIAN AUGUSTO OOUI1NHO MADRUGA 
OlniO< Adjuto ~ 1.3111_,.._ 

AUTOR 

Senador LUCiDIO PORTELLA 

Senador MAGNO BACELAR 

Senador MANSUETO DE LAVOR 

Senador MEIRA FILHO 

Senador MOISÉS ABRAO 

Senador RAIMUNDO LIRA 

SenadorVALMIR CAMPELO 

EMENDAS 

060, 061 e 062; 

003, 004, 006, 009, 010, 
012, 018, 042, 055, 056, 
065, 070, 071' 072, 073, 
076, 085, 11 o, 111, 115 e 
117; 

040; 

037, 135 e 136; 

001, 016, 020, 021, 041, 
043, 047, 048, 049, 050, 
051, 052, 053, 057, 087, 
089, 091' 092, 093, 094, 
095, 096, 098, 099, 102, 
103, 104, 112, 114, 118, 
119, 122, 124 e 127; 

054, 064, 066, 067, 068, 
069, 075, 109 e 134; 

011. 
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Acre~cente-ç~ o Parágrago único no Art. 32: 

PLC N" 73, de 1114 

001 

Unico - NoS artigO$ que apar~cem a palavra veículo, co• 
eKctç~o do arti~o r~f~r~nte a classificaç~o, deve-~e entend~r 
-vei.c~lo autQIIIotor. 

JUSTIFICATIVA: São inúmeros os artigos que se utilizaM da 
palavra veículo , para se ref~rir ao v~ículo autoMotor e todas 
as v~zes, qoe ao longo do código, há referência aoç outro~ tipos 
de veículo, rst~s ~stão bem caracterizados co•o biciclo~, 
triciclos, v~ículos ~~ tração e Etc . 

·(/~ 
"'-"s.::\ (rr!fl..'io 

Alterar o Artig~ 7g: 

Canccl•-•• os inciso• IJl • v : 

• '> . 
. ' 

.. l,fSTIFICATIVA: Nos incisos VII e VIII já slo cont.·•plados os 
6rgros ewccutivos de Trlnsito • Rodoviário da Unilo. ficando 
portanto rcp•tidos nos incisos III • v, o• ••••os órolos 
WwCrito• .no VII e VIII. 

<· 

Quaria'feira IS ~99S 

' ' • + ••• " •• . ' . ' ~ ' .. _, ' 
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r=;"-·~---:J LC ___ -_7_;_,::::::::::_-_Q_. ~_,::::::::::~::-;.;.·_· __ ___. ___ ~_·•_u_=--:1 __ ..~ 
~-----------------------~--------------~~--~---, 

0!-se ao inciso. IX, do art.. 7;, a seguinte redação: 

Art. 7g ••• 

IX - "Os Órglos de pol!cia ostensiva de trAnsito dos Estp~s., , do Dis-

trito federal t:1 das Guardas r.t.Jnlclpals de Trânsito." ' 

~USTIFICATIVA 

O grande objet!vo do novo C6digo Nacional de Trânsito é aperfeiçoar 
o Sistema Nacional de Trânsito, conforme alude a própria Mensagem Presidencial 
que acompanhou o anteprojeto. Dentro desse propósito está a ampliaç§o da CDmP,! 
t~la dos munlcfplos nesse sistema. A tendência é cada vez mais o Município 
cuidar das quest&ts de trAnsito na lirea de sua ,clrc;unsqriçl!lo, da!, a _necessidade 

-dê .se prever nessa lei a possibUid&de da cifaçDo d&s' Cuardás.MI.J'tt'clpa!s de 

Trlnsl to, naqueles lfl.nicJ:plos onde elas se fizerem necessáriaS: 

--PLC l3Í'94. ' 

.. ·. 
',','·'"·' .. 

,. SENADOR MAGNO MCELAR .: •• - ., ' C .. '";;'t" ] 
1~.:. ==:.:,:,o~-= .. = ... == .. =o~·=-=.=~=._:. :.o~.:..:..::-:_:_ .=.::; .• ~1[]~--~-~-:_ ;,;·CJ~: ,~-~~:~ .. ~·~."'-~--...... ~::-::-::-=:-::-:-::J ..... 

Acrescente-se ao Art. 7D, o seguinte parágrafo, cpm ~ transformaçlo 
do Pardgraro Onicoeft Parágrafo Primeiro. 

Art .~ 7•:, •• , 
5 ,. 
§ 20 As ~essaes de todos os 6rglos colegiados que compae• o Si~ 
tema Nacional de trlnsito seria p~blicas. 

Junho de 1994 
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.JUST IF"ICA T IVA 

O Contran, para exemplificar, recebeu por de!egaçDo legislativa co~ 
petência para complementar a lei através de resoluçaes do _órg::lo. V.!, 
rios artigos do projeto remetem a este órgão, poderes para baixar 
normas. No Congresso desde as comissaes até o plenário todas as a~ 

ticulações tendentes a criar ou modificar as leis sao produzidas às 
vistas dos c:;idadftos, destinatário delas. No minimo, pode-se esperar 
que as sessOes do~ coleg~ados que i'ntegram o sistema nacional de tra!! 
sltn possam ser assistidas, isto se não se abrir espaço para suste!! 
taçlJes escritas e/ou .orais de uma tribuna pUblica, reguladas pelos 
seus próprios regimes internos. 

·Convénl, permitir tal procedimento em favor da "tranSparência" e per 
mi ti r a· f!s.ca!izaçllo di reta dos representantes, pr !nc!pa!mente os 
nlo governamentais·, que compõem os co!egiados r assumidos com caráter 
honorifico por muitos, qu~ acabam dando tristes demonstraçOes de d~ 
s!dla~ 

. ' 
PLÇ N" 73, de 111114 

.. Ú<ÜJ!fA- ~ ,_ 001 

SÜ.bstitufr -tffõtittriõ- da f•JuSfiCai• por do'§ ,.-TranSpcirtêS" nos 
--Artigos 9!il, t•Sil, 1112 parágrafo 22-, 12!il III, 13!il pàri9rãfo 

12, 192 XXVIII e_ XXIX e aonde •:ais for •encionado o 
Ministério-da -JustlÇa.-

JUSTIFICATIVA: O trinsita é assunto afeto à área de 
transportes, sendo u• despropósito sua vincula~lo ao 
'Htnietirio da Jus ti c; a. Os aspectos dt! segurança pública 
representa• u•a parcela •enor, •ustentada pelas deMais 
'l•g~i1llaC:iSes vigentes. 
A éirculaclo de pessoas e Mercadorias configura o sisteMa de 
tra·nsportes de u•a naclo e dil'pendendo do ••to utilizado, ele 
se dar• por terra. ••r ou ar. 

- -N07 

ca•o do siste•a de transport.es terrestres, ele se 
subdivide no rodoviário e ferroviário. 
O Htnistério de Transportes é responsável pela 
estabeleci•ento de regras de u•a política nacional relativa 
aos transportes. Dessa forMa, p~r~ que consiga u•a 
nacess,ria interaclo dos •eios u_ti_l~:zados_!_ __ sc obte!lt-• 1.!-11!• •• 
•aKi•iaa~lo da infra-cstrutur~ construída, i i•portante que 
a opera~~;lo do siste•a de c:iréul:aç:lo por estradas, rodovias 'e 
via• urbanas esteja ~r• c:.onf_orMidade co• a Política Na.cional 
de _Tran•por_t_es. __ , _.. _ _ ___ _ . _ "= ~ _ 
O estabeleci•ento dessa política e o aco•panh~•ento da sua 
•ficilncia e suficiincia so•ente poderá ocorrer no •o•ento 
•• que o Hinistirio dos Tran,portes for responsável pelo 
siste•a co•o u• todo. 
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l PLCN"73,de1-

/f:Ué-AQ/A N ~ 001 --PLC 7J/94 

·r~----------~S~E~N~A~D~O~R~M~A~G~N~;-~BA~C~E~L~A~R~---------------'' r==~~ 
r 10-...... tO·~ a() . .:..":- •O· .. - •0·......,_,....-

J 

c~~ r~ ____ -,:.;..:•c_ __ _._ ___ -_-_·:~~~~:_-_-_-_,x,.,'7.:r:.::::~::::_·_··_·_·==:l __ ..J 

~------------------------mm--------------------------, 

Dar-se ao inciso XVI, do artigo 9D a seguinte redaçlo: 

XVI - UM representante coordenador dos Câmaras TeM,tlcas. 

JUSTIFICATIVA 

o projeto prev& um coordenador de cada Clmara Tem,tica 
Nlo h' Just1t1cat1va para aumentar, ainda mais a compos!çlo do Co~ 
tran que est• passando de 12 para 25 membros. t superestl•ar a pa~ 
ticlpaçlo de algo completamente novo, portanto desconhecido, ~onr! 
,rindo-lhe tr8s votos superqualificados, de u•a s6 vez. 

Por sinal, a mesmo deveria acontecer com os inciSos X • 
XI. 

PLC Nó 73, ·1-
-~~.;._.:--::;.:::;;. é.<iiN~A.N! oW 

8upr1••-•e no artigo 1•~nci~o VII 

Excluir. 

Junho_do 1994 
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PLC N" 73, ele 1814 

E>ecluir o inciso V.II do Art. teQ c alterar o inciso X de "tris 
Para dois••. 

JUSTIFICATIVA: O DENATRAN á de~arta•ento do SENATRAN, nlo se 
justificando sua per•anincia no CONTRAN, •l)tivo da C')(Cluslo do 
inciso VII. 
No inciso X, o objetivo é que o nú~•ro de reprrsentant~s do~ 
Estados seja equivalentr ao dos representante~ dos •unicípios e 
CoMo no inciso XII já te• u• representante dos Estados, hi de se 
diMinuir de tris para dois a rePresentaç~o disposta no inciso X. 

--

Quarta-feira 15 2999: 

I}Ô7Õ6J!i'] LI' ________ .:..;PL:.:;-~-7:..:;";:__;;:_!)4====-----_·-_.-_-·_-·_::~-~-~---l 

ON·--=---=-----···l 10-..... &0·~ ~i]-- •0--- tQ--"wr•VCI-.... _ 

C7:::JC L----.,;1:.:Õ:,_ __ ._ __ ,._ .. _~R_._'====:====X=I:..:i:..:i:..... _________ .J~~~~=-~-··_ .. _==:l __ .J 

~--------------------------~---------------------------, 

Passa a ter a seguinte redaçlo: 
Art. 10 •••• 

XIII - "Um representante da entidade m'xlma sindical de grau sup~ 
rior nacional do transporte rodoviário de carga." 

JUSTIFICATIVA 

Canv'• ao sisteMa que as entidades representativas tenham 
u• reconhecimento oficial. 

rac111d•de coMo surgem entidades civis,-"auto-denominadas" 
e com ambiçCes de possuirem abrangencia nacional, vai gerar confl! 
toa·por ocasila de •últiplas lndicaçaes do setor ao CONTRAN. O ví~ 

culo sindical dada ao te~ta sugerido, além de assegurar d plena r~ 

presentaçla dos e~pres4rios do transporte rodoviário de carga bras! 



3000 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

lei r o, valoriza a importância dos sindicatos, federaçtles e a sua CO.Q. _ 

federaçlo. 
NO Setor de transporte de cargas existem várias entidades 

nacionais, e podem gerar outras, como a dos transportes de cargas 
líquidas; de mudanças; carga siderúrgica; de transporte de montad2 
ras - fabricantes de veículos novos (cegonheiros), etc ... 

PLC N" 73, de 18M 

e.Mék:#/1- N; 010 

-------··--- PN~os,çio-. ------ -·----··--\ 
PlC 73/94 

r:~ONA -:J r .... · __ -_-.;.,.;;:_··---'---·~_Q_' ·-U-0 ========xr~v=_·~_··-·===========--~--_··_:=l __ ....J 

~----------------------------~-----------------------------, 
De-Se ao inciso XIV, do art. 10, a seguinte redaç§o: 
Art. 10 
XIV - "lm representante da entidade máxima sindical de grau superior 

nacioanl do transporte rodoviário de passageiros." 

;JUSTIFICATIVA 

COnvém ao sistema que as entidades representativas ten~am reconheci
mento oficial. A facilidade como surgem entidades civis, "auto-dehOI'IIinadas" e 

com ambiç~esde possuírem abragência nacional, vai gerar conflitos por ocasião 
de múltiplas indicações do setor ao CONTRAN. O vínculo sindical dado ao texto 
~~ além de assegurar a plena representação dos empresários do transporte 
rodoviário brasileiro, valoriza a importância dos sindicatos, federaç~es e a 
sua confederaçlo. 

A ConfederaçRo Nacional dos Transportes é a entidade máxima das empr~ 
sas do transporte rodoviário e urbano de passageiros. Os dois segmentos do 
transporte de passageiros por.Onibus no País, est~o ligados a uma única entida
de, por isso, dispensa d distinç§o feita pelo inciso alterado, que mencionava 
o transporte como sendo o rodoviário e o urbano. 

No âmbito sindical existem a ROOONAL (transporte interes
tadual) a NTR e a NTU. 

Junho de 1294 
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éM.>IV!f/11- AI! 011 

i' 

Quarta-feira 15 300T 

J 

J 
.. ------------,=-------,=--,"~~~---,.,----------------. 

1 C] ~ ! C: ,~.,-n..:.,m.:,...,- 3 O IIODN'oeanot. _ 4(!l- •c!Trv... 

Qs"' -"] LL' ----_-.:.10::...•====~=~~-·-au-· "_u·--~~-~:_-~_-_ . .::m.::"~~---·_~i ___ "_·"_'~----l 
r.---------------------m=--------------. 

Acrescente-se ao art. 10 do Projeto de Lei da Câmara n9 73, novo 
XVI, mantendo-se o constante no Projeto. renumerando-o para XVII e os 
subsequentemente, com a seguinte redação: 

inciso 
demais 

"XVI-I.Uil representante da entidade nacional máxima dos distribuidores de 
veículos automotores ; " 

JUSTIFICATIVA 

A presente Emenda Aditiva tem como objetivo acrescentar ao Projeto de Lei, 
no que diz respeito ã composição do Conselho Nacional de Trânsito - dJNI'RAN -. um 
representante da entidade máx.ima dos distribuidores de veículos autolootores. 

A inclusão da referida Emenda é- necessária, -haja vista ter a Emticlade o 
mais íntimo contato can a ccm.m.ida.de. consumidora de serviços técnicos e de veículos 
automotores. 

Assim, por serem agentes orientadores desses consunidores, cam portador. 
em geral, da assistência técnica, 1.l'na vez mezrbro do conslho. darão ao -CONTRAN sua 
particip~ mais realista do que ocorre no nercado vaTejista e da melhor utiliza -
ção dos veículos autcrnotores. 

Por outro lado. de fama recíproca, eles poderão ser o canaJ. útil- para vf! 
bilizar medidas de interesse do OON'l'RAN junto aS montadoras e indústrias de autope
ças nacionais. 

I PLC ~ 73, ele 18114 l 
~.4- AI~ 012 

fY706kU I._' ---'PL-"C7=3'.:..:94:_.._·==--_--:=-_-_ ... _-_·-==---_-_-_-__ ·--=_--=_--_··_-~___, 

[;;;;::::._:..;._;;.c;.-~-:..::.-=--=-;:.;__-_-_-_----=============~~ r-006·-·""'·- ·1 _ senador MAI:NO BACaAR . L_ _ 

wl' ---.o=-----==-----==--·~--r----==---· ----·--l . 1 ·- 10·-.m..,..,. 3(i] -~ .•4t:J·-·v. tO·_,."~~""ovo- _ _ 

C~:J c ... · __ · _-..:1..:;_· ___ .... __ ·_u_ .. _-_·_-_ -_ -_-.1 ... _-_-:_-_-:_-:_-_b_ -_ -_ -_ -_ -_ .,;_ -_ -_ -_ -_~_·_· .. _·-~--..J 

;;::==~===~==~.-----------. 
D&-8e ao coput do art. 1 1 a seguinte ~çDo: 

Art. 11 - ~o CONTRAN reóne-se, ordinariamente, uma vez per mês e, ex
tr~ordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente,p! 
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Vice-Presidente ou um terço dos conselheiros e as decis~es 
seria tomadas com o QUOIUIII mínimo de treze de seus membros. 11 

.JUSTIFICATIVA 

o CONTRAN foi aYmentado de 12 para 25 membros. O QUOruM mínimo do pro
jeto fixado em 9 membros é inferior ao da metade da sua composiçrJo plena e isso 
é insuficiente e até desestimulante a lSllB maior participaçrJo dos conselheiros_.em 
suas sess~es. Conselhos dessa importância nDo poderiam funcionar com um quo~ 
de metade mais um de sua compos1çDo. ~s faltas injustificadas das representaçOes 
por três sessoes consecutivas ou cinco intercaladas, deveriam prever perda, não 
só dos mandatos, como também da representação da entidade. 

o quoruM mínimo de nove membros não condiz com a seriedade do Órgão. 

PLC N" 73, de 1114 

E,<fétU<"/1. AiS 013 

AltRrar a reda~lo do artigo 11 parágrafo 29 

Das de c i sei as do ConsRlho caberá 
co•pctente. 

Justificativa: 
Trânsito e Transportes •lo ac:~e-s qu~~t 
urbanas, assi111 co110 nas ·rodovias e a'S 
nec~ssaria•ente. te• conscquincias par 

recurso ao Ministério 

- '- -
stt comp eilctnta• nas \,das ' 
ac:5 PTevist'a<i para.· uM. 

outro . 

. ·~· · .... ·r(;____ 
v-k' t .{j_l { . 

enador AURID ~ 

'InCluir no parágrafo -.-g -do- artigo13d 

PsiCologia e Medicina de Tráfego 

PLCN"73, de 1114 

~M&<Jhf Att 014 

Just:Lf:Lcatlva, ~ . 
A criaçlo da Clilara Te•ática de Psicologia c Medicina de Tráfego; 
s• justifica• p,lena•enta. Seja Pelo fato de que est"• Código 
propl!e a cria~lo de Cursos d«- PriMeiro'lt Socorros _dtt•onstrando o 
cuidado para atendi•ento doç i\cidentados de trin1a.i to, seja pela. 
nece<ss.á.rta preocJ,lpac;lo de •• agir pr~~tventi\l'a•ente na for•aco:lo 
dos condutores. Aliás este é u• dos principais cuidados que está 

Junho de 1994 
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smnd~--to•ado: a formacio dow condutores, e ,rt inegável que o 

!iPS~'ttaforliot\"'lla•Yr\~e•E\'I:cJ~~d'/.';.\.:lRtea•ton•'ie r'if.';,i.%~';. ~~1 M."Till!l! 
seja para orientar a proposic;:~o de nonta.s e- rl!'gula•ento,;, seja 
para elaborá-las. Afinal o~ 50 mil mortos e os 350 mil 
acidentados :anuais $5o resu 1 tante~, maJor i tariaMII!ntll', -do 

co•portaunto huuno. ./· • ' // 

~,2~,srJ 

Alteraclo Artigo 1ag 

PLC N" 73, de 1884 

S' ~ÚJ.?~ NS. 011 

Ilt - ua representante da COHUNID4DE <e• sub•tituicio a dos 
CONDUTORES AUTON6HOS) 

32- O repre$entante da COMUNIDADE~ no•eaoo pelo Chefe do. 
EKecUtivo ao qual o órg~o ou entidade e~ecutiva estiver. 
"Subordinado, .... _. _· 

JUStiFICATIVA: U• n!Pr~~tsenh.nt~~r d·a COMUNIDADE •• vez dos 
condutor•• autanolltos <noni:al111ente do• taKi-atas) ~ u•a 11an~ira 
mais dll'lltOCrática de ouvir· a -aoc i e 'ela de e• geral, dando por outro 
la~o, chance ao-a interessados na •atiria de trinsitc, inclusive 
aos aposentados, de participar ••is ativa•~nte dos Julga•ento~ . 

PLC N" 73, de 1814 

Quarta-feira 15 .3003 

~,·------------~--·-~~.~~~----------~ . PROJETO OE LEI DA CAM ARA NO 73, OE 1994 

....,,,_ C* en 1$ :r:;• 

Lr-=~~N~A~O~OR~M~O~==S~A~B~R~K~O----------------------~~ L 
1~·-·- fn ... ...,,....,. ... ![j·-,. 40· .......... vo- ....... 11~1' ............ 

c:'"•~ =J Lc __ ....:,T;;:,•_•_·• :::_-_-;,_ --.----~-·-u_.:._,_ .. _-_-_-_-_-_;-_-_-_-_-_-_;'7::,.:X!;IV!,__..J ___ ._~_·_"'_':=-l __ _j 

..---,. ------------. 
supri•a-se o iaeilo XXIV, elo artigo 19. 
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JT1STIFICATIV A: 

o presente PL não trata de trbsi to ferroviário, conforme disp~ 

seus artigos 1~ e 2g. 

Suprt•a-~R no artigo 19 inci$0 XXIV 

PLC N" 73, de 111M 

IEMé#,!JA. /.1 , 017 

Ju•tificativa: Este: Código trata dos desloca~~tentos e11 vias 
rodoviárias e urbanas~ nlo ferroviárias. 

/ 

··'·:' 

PLC N" 73, de 111M L b<túvYA ..,; 018 

fF:':"-:--:-:.-:-1 nr------------- -·•-: 
110(06 ~ r PLC/94 

I' 
I' 

SENADOR MAGNO BACELAR 

10-..-- 2Q·...i.mtmoa_ ~I!J·- 40·,_,..,. _10-~~vo--.-.. 

r------------------~------------------~ 
Pa·ssa a ter o seguinte redaçlo: 

Art. 19.... \.. 
xxiV - "coorderi~~ e executar o policiamento e a t"íscBÍlzaçi-o daS 
rodovias federa~~' aplicar penalidades e as demais medidas cab! 
veis e arrecada; as multas impostas, na forma que dispuser 1 lei;". 

Junho de 1994 
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JUSTIFICATIVA 

A presente emenda visa corrigir o texto original, vez 
que u objetivo da lei é estabelecer as competências do SENATRAN, 
e no caso especifico, relativamente às rodovias federais e nla 
ferrovias, como está proposto. 

PLC N" 73, de 111M 

Artigo 19 iriciso XXVIII 

Instruir os recursos inh·rpostos ao Ministério co•Ptttente das 
d~tcis~•• do CONTRAN. 

Justificativa: 
Tr:insi to e Transpor t.rs sS:o aça-es quEr se collplementa11 
urbanas • •••i• co•o n.._s rodovias e as aç:lSes previstas 
necessariallttnte, te• consequincias para 0 outro. 

nas vias 
Para u11, 

PLC N" 73, de 111M 

020 

Acr•sclfnh.r, no P~rágrafO 12 do Arti_go 199 1' ~das ativtda-deS -do 
órglo ou entidade• ex~_cutivo, de tr&nsito federat, estadu.a,l, pu. 
•';lnictpal 11 

• 

.~USTIFICATIVA ·. NIO h,~-p;;:;.,q~a--~ .. --;.><cluir as enti.dadcs e o• ór glos 
fed•rais do disposto nest• artigo. 
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PLC N• 1'3, de 111114 

021 

...-:-;07/ o'"5" /;-:-,94 "1·-----------·~·"'•" I ~71 t ~4 I . PROJETO DE LEI DA CAMARA NO 73, DE 1994 

~r_.....;S::;E~N;.:A;.:D::,O::..:,:R_· ,::M;.:O::;IS::;~:;.S::...,:A::;B:;.R:.;,::A.::O~-w-•-M-------------.J·, r-~;;'Mt:J 

c~;·~=J Lc ___ .. =;::·•_-::::s::::_~_"_·_u•_-_-_-:_-,J..-_-_-_-_-n~·~_ .. _,:::::~~:·::::_·_ . .-11(_·_-_-_-_-_ --~J 

~-------------------------•m.--------------------------~ 

substitua-se no artigo 20, inciso II, a expressão "coa exclusiv1 

dade o policiamento", por "privativaMente, o patrulhamento•. 

"II - exercer, privativamente, o patrulhaaento • 

a tiscalização " 

Jl!STUICATlV A: 

Visa adequação ao texto da consti tu.içio Federal, artigo 144, 

§ 21, e pe>'lli tir aaior lUxibilidade da co-t&neia do 6r;io que 

assia poderá detegi-la l polícia estaduaa, aediante coBVfnio, ~ 

de não tiver condições aateriais e huM!las de exeref-la, o que 

j! ocorre ea alguns sstadoo da ,..,deração, a e-plo de Minas Ge-

rai•• 

PLC N" 73, de 19114 

022 

Altera~lo Artigo 202# inciso II: 

II - eM~rcer co• exclusividad~ o policiaM~nto ostensivo c 
IR><~Rcutar a fit~cali:zad(o de tri.nttito l"odoviário, autuou c aPlicar 
as Medidas administrativa~ cabívci§ pela• infra~aes previ§ta• 
nc•t• código, i•Powtas no eKercício regular do Poder de Polícia 
Rodoviárh. 

JUSTIFICATIVA: A arrecada~~o de Multas nlo•deve ser destinada a u• órgio C§Pecífico de Polícia sendo que no ór;io ~xecutivo da 
Uni lo coMpete ~laborar Projetas, inrple•~~rntar lli!'lhorh.s, 
i•ple•entar a •fnaliza~~o. c><~cutar a Manutençio e ~~rtc 
A arrecadaçlo d•vcrá ir para o or~a•ento fedaral que deveri dar 
o dastino adequado a •elhoria das rodovias federais . O 
policia•ento a a fiscaliza~lo se restring•• às Rodovias, dtvendo 
ser distinguido do Trlnsito Urbano 

Junho de 1994 
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PLC N" 73, de 1894 

/.023 

Alterar o Artigo 202, inci•o II para~ 

II - ~xercer co• exclusividade o policiamento ostensivo e 
executar a fiscaliza~ão de trânsito, autuar ~ aplicar as medidas 
ad~ini~trativas cabivei~ pelas infraç5es previstas ne~te Código, 
no ft'Xercicio r~~rgular do Poi:htr dC' Polícia de Tri.n~ito. --- -

Incluir no Artigo 202, inci•o XI: "aferir atrav4-~ der vistoria o 
nível de.ctmiss~o d~ fumaça, g:asl!!'s ou partículas produzidoas 
pelos veículos automotore~ de acordo com o estabelecido no 
Artigo 672". 

JUSTIFICATIVA: O Policia•~nto ostensivo deve 5crr exclusivo, 
por~• a fisc:alizaçlo deve ser co•partilhada com o órg5o 
executivo rodoviário federal, a•bos buscando um único objetivo, 
o d~ •aior s~guran'a ao trânsito, bu~cando diminuir o número de 
acidentes, mortos e feridos. 
A i~clução do inciso XI partilha do m«smo espírito de somar 
esfor~os para Melhoria do meio aabiente. 

PLC N" 73, de 1894 

/024 
Incluir no artigo 2e Inci•o II a seguinte redacio 

Acrescentar - exercer coM exclusividade o po~_ic_;amento osten•ivo 

.JustificatiYa: 
A ~xclusiYkdadc 4 r tritiva . na m~dida de 

del .. ar. \\ ~ 
---.:~(1,.. / 

Senador AUREO MELLO 

nlo que 

PLC N" 73, de 1184 

(·0211 

SupriMir do inci-so III do Artigo 209 "be11 co•c ncti.,icar e 
arrecadar as 111ul tas que aplicar". 

JUSTIFICATIVA: A notifica~lo e arrecadaclo deYe ser collpetincia 
do órg~o executivo federal que custeia os Meios de fiscaliza~lo 
e que ex~cuta a 11anuten~lo tanto da sinaliza~lo quanto da 
PaviMenta~io das rodovias, arcando co111 s~u• custos. 
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PLC N" 73, de 111M 

028 

Excluir o Parágrafo 12 do_Arti~o ~19 

~USTIFICATIVA: O nú~Rro de Mortos em nossas 
nRce$Sidadr de um esfor~o conjunto entre os 
compartilhando a fiscalização ~e trânsito e 
mElhoria da segurança no trâns1t0-. 

e"Stra.das in~p:Se a. 
órgio~ fcrderais, 
PO!isibilitando a 

PLC N" 73, de 111M J 
L:E.~~~~=~~~~N~"-·--0_27 ________ __ 

,. .r-------------•~o-os•~J.o-------------, W ~·~ ?;] LI' __ P"-R~o~J._E._,_T ol!.-o,_E,_L._E...._I -º""'A_c..,_AM=AR,_A_N=• _._z.._,_o"'F'----'-' ._ • ._ • ._. ______ _, 

,..-----------------'CITO--------~----__,-.,.,-_,--, 

Suprimir os parágrafos 2~ e ~nico dos artigos 21 e 22 respeE 

tivamente: 

JUSTIFICATIVA 

Esses -dispositivos já se encontram contemplados no 

artigo 23 que é o lugar mais apropriado. 

Junho de 1994 
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PLC N" 73, de 111M 

[~ ;;;7;;1 r PROJETO- DE LEI DA CAMARA~~:·~3 DE 1994 

[-;~~APOR ~~BfQ MÇ! O 
j-,-,...,.o·.r..W.o~ 

Cê-se ao§ zg, do artigo 21, a seguinte redação: 

" § 2Q - As etividades de policia ostensiva de trânsito 
serão exercidas pelas Polícias Militares, preferencialmente 
por meio de frações especializadas em trânsito, podendo ser
lhes delegadas, também, d.tivldades de fiscalização especial." 

JUSTIFICATIVA 

Visa simplificar o texto, retirando-lhe a forma proli
xa, sendo desnecessário a menção a perfil vocacional e form! 
ção técnica, pois, são atributos inerentes à especialização 
das frações. O acréscimo do adjedvo "especial" visa restrin
gir a fiscalizaçao delegada e apl1ca-se a casos particulares 
como a flscalizaçlo de tax1s, ônious clandestinos, etc. 

PLC N" 73, dtl11184 

/021 

EKcluir o Parágrafo 251 do Artigo 21g c o Par~grafo único da 
Artigo 2251, 

.JUSTIFICATIVA: 'A-s Pol íciaw H i litartt-s slo tratadas no Artigo 23, 
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L 
PLC N" 73, de 1H4 

!.JM&<J f)/r /V E 030 

~·::v:,-e.i.~ ·~--------I' PROJETO O€ LEI DA CAMARA Ng 73 OE 1994 

J 
I' 

~----------------- •u•o-------------------, 

Incluir no Artigo 21 o se~uinte _Parágrafo 3g 

§ ;• _A execuç~o da fiscal1zaç~o e do Polic1amento Osten 
sivo de Trânsito nas rodovias estaduals serão~exercida~, ·com ex~ 

clus1v1~ade~ pelas Pol!c1as Militares. 

JUSTIFICATIVA 

Define o órgão do estado como respon~áv~l pela f1scalização 
e ~aliciamento das rodov1as estaduais~ 

PLC N" 73, de 1H4 

031 

----.,....----.------· ----
3 [iJ "'l''I.r><;.>r""' 4 ~=:; · .oa.-;;;·- 9 [j · •~•~··•v•"•v<le,;:, .... , 

Dê--se nova redação ao artigo 22: 

I
,--, ----~•m 

I Artigo 22 - c·ômpete ao órgão ou entidade executivos de trânsito 
dos Estados e' do· Distrito redEftal, no âmbito ti-e sua circunscri
çilo: 

-Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas' 
de trâns1to; 

J 

Junho de 1994 
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II- Reallzar, fiscalizar e controlar o processo de for 
mação, aperfeiçoamento e reciclagem de condutores e exped1r Li
cença de Aprendizagem, permtssão para dirigir e Carteira Nacio
nal de Habilitação, mediante delegaç~o da SENATRAN: 

III- Vistoriar, registrar, ernplacar, selar a placa e 
licenciar veículos, expedindo o Certificado de Regi~tro e o de 
Licenctamento Anual, mediante delegaçao da SENATRAN; 

IV --Planejar as ações de poltciamento_de trânsito, 
efetuar a fiscalização de trânsito, autuar e apÍicar penalida
des, impor medidas adminisxratl~as, pelas 1nfraçOes previstas' 
neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trâ~ 

si to: 
V - Aplicar as penalidades por !nfrações previstas ' 

neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas 
aplicadas; 

VI - Comunicar à SENATRAN a suspensão e a cassação do 
direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Ha
bilitação; 

VII-- Implantar, manter e operar o sistema de sinal!. 
zação, os dispositivos e os equ1pamentos de controle viário: 

VIII - Coletar ~adas estatist1cos e elaborar estudos 
sobre acidentes de trânsito e suas causas: 

IX - Credenciar órgãos ou entidades para a execuç§o' 
de atividades prev1stas na legislação de trânsito, na forma e~ 
tabelecida em norma do CONTRAN; 

X - Implantar as medidas da Política Nacional de Trâ~ 
sito e do Programa Nacional de Trânsito; 

XI - Promover e partic1par de projetas e programas de 
educaç~o e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes e~ 
tabelecidas pelo CONTRAN; 

XII - Integrar-se a outros órg§os e entidades do Sis
tema Nacional de trâns1to para fins de arrecadação e compensa -
ção de multas impostas na área de sua competência, visando à u
niflcaç~o do licenciamento, à simplificação e à agilização das' 
transferências de veículos e do prontuário de condutores de uma 
para outra unidade da Federação; 

XIII - Fornecer suporte técnico, administrativo e fi
nanceiro às respectivas JARI; 

XlV - Aferir, através de vistoria, o nivel de emiss§o 
de fumaça, gases ou partículas produzidos pelos veículos autom~ 
tores, de acordo com o estabelecido no art. 67: 

XV - Articular-se com os demais prgãos dó S1stema Na
cional de trânsito, no Estado, sob coordenação ~o respectivo ' 

CETRAN. 
XVI - Planejar, projetar, regulamentar e operar o trAnsi

to de veiculas, de pedestres e de animais: 
XVII - Executar a fiscalizaçfto de trânsito, autuar ~ apl! 

car as medidas administrativas cabíveis, por iofrações de circul! 
ç§o, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício 

regular do Poder de Policia de Trânsito; 
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XVIII - Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e me
didas adm1nistrativas cab!ve1s relativas a lnfracOes por excesso' 

de peso, dimens~es e lotaçdo dos veíc~los, bem_co~o notificar e 
arrecadar as multas que aplicar: 

XIX - Planejar e implantar medidas para reduç~o da circu

lação de veículos e reorientaçiio do tráfego, com _o objl!!_t_ivo de dl 
minulr a emiss§Q global de poluentes: 

XX - Aplicar as penalldades d_e adv_ert_ên_çia_po!_ ~scrlto e 

multa, por infrações de circulação, estacionamento e_ p~rdda pre -
vistas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as' 

multas que aplicar: 
Parágra.fo Llnico - O órgão ou entidade executivo de ~rlns.! 

to do Estado, mediante convênio, poderá delegar parte de su~ com
petência aos órgãos ou entidades de trânsito dos Munic!plos, ~ue 
preencham requisitos técnicos, a serem fixados pela SENATRAN. 

JUSTIFICATIVA 

Esta emenda vis_a es~abelecer a l_~gica e ~ac~on_alidade"1ag_ 
minlstrativa para perfeita implementação deste c~~igo~-deflnlrido 
perfeitamente as competências dos Estado~ e _d~_plsttlto Federal' 

nas questões de Trânsito. Tecnicamente, o EstadO é o 'detentor do 
cadastro nacional de veiculas e de ~ondutore~,- pox:tanto' di!ve 'S'er 
o real ·capacitado para as competênciaS est:a:b;Tec"id8s ·na; noSS'â

4
e 

menda. Abra-se ainda a possib~lldade de delegaç'ilo ao·s inUnTcTPTõ; 
' 

sob a supervis§.o dos Esta·dos e do-Dis~rlto FedeJ:al._ .,.;.-~~~; 

l. . PLC N" 73, de 1114 : 

P'<iii.i]0/1- lf ~ . "'õ3i 
-.- -- -

rr L ,:::J . .-- 20·_.....,. ... 

~NICO 

"; _,_' ' f-~.. ' 1.'1 
'""''J• .. ~ ,"':·\~ .. ~ 

i .... ,. .~ .. 

Dê-se ao Parágrafo único, do artigO 22, a ·segUinte redá.çlo: 

"Parágrafo único. As atividades de pol!ci_a ostensivl. 
de trAnsit~ serão exercidas pelas Polícias Militares, pret~ 

rencialment~" -por meio de frações especializadas em trAnsi
to, podendo._s<er-lhes delegadas, também, atividades de fis
calizaçlo especial." 

Junho de L994 
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JUSTIFICATIVA: 

Visa simpliflcar o texto, ~etirando-lhe a forma pro* 
~1xa, sendo desne~essário a menção a perfil vocac1onal e 

-~- formaçãb técn1Ca-~ Pois, silo atr1butos inerentes. às especia-

' .J 

~-., '- -

'• 

-l-1-zaçi5es ·das frações. O acréscimo do adjetivo "especial" v.!, 

sa restrlngli_"a· fiséalização delegada e· aplica-se a casos 
Pa~ti"CulB_reS Co{llo á fiscalização de táx1s, ônibus clandes

tt!n"ps, ·-ft_tc.-.-
' •• ' ,_ • + 

. 'J..:,:c-"-···. 

'j ,.,. ··';•c c., .. ,,.,,_" 

• ·-l'_ •-f ·' ~ 

PLC N" 73, ele 111M 

J:: 

ro;7 -~· 7971 I' ~""""'~ 
._2!L06~· PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 73, DE 1994 

Quarta-feira IS 3013 

;. -~· 
-.~ I' 2~2~ I 

" 
.. ' SENADOR .CIO. .SA~OIA DE ·.-.LHO 

' 

10 .__ f:n ... , ... m..o.~ 3\JC _Oil .... 4Q·AIIor• .. 90·•-....,,,,urr..O~-

I a VIU 

:DI-• ao uíti!;O 2) _ã. ~·guinte redação: 
. '-.'. 

•ut .. 2J.,,-Caa:Jlete lu Folioiaa llUitarea dos .istados e do Dia
~i.to r.c:i~;;.;i~--~---.~--

II ... exercer, oca e.xclLJ.si.vidade, a ppl!cia. ostensiva para o 

.~~.r t:N.ó.•i:to Ma rodo11aa • atadu.ais e vias u.rbaaae~; 

,;.~;t.;-i ·$-~ ;;, , .• ~, f }-.P: . ..; l'iecU1sar, au.ta.:.ar e aplicar as .a:edidas'adm.iaiatratl.vaa 

. ,cabh~ie lle i.n.traçÕtls de eircl.llação, estacionamento, parada, ez.c•.!" 

so de peso, d.i.ae.a.eões • lotação dos ve!cu.los, previstas ne~te Có

digo, podendo notl . .:ficar cs i:::L.tra. tores; 
IV - exeou.tar :tiac&l.ização e apecial por deled;açílo do órgão ou. 

entidade ex,eutivoa de trânsito ou rodoYiário, coneomitantemente 

00: OS des&i.• a&entiS crede!l.Oiadoe; 

V .... e.:filitll&r levantaaento dos locais de acidente de uâ.-:.~ito, 

bla ocmo elaborar e encuinhar aos Órgãos compe_tedtes os boleti.Qe 

di o·corrlnoiaiJ relativos aos acidentes d.e trânsito; 

VI-- côl_eta:r ~ tab~lar oa dad'?a estatisticoa.ti.~ aoidec.tes de 

_.., ~uan'stto ... ,' ~l~boZ.Wld~ ea-tUdôs sobre- au.as ca~sa!!l, ··v~do a adoção 

~~~~~:-~.~ ~ -d~ _--~J.id:~., p·;.v;~t-iv&a; .lJ .. , .. :.- •'\:•:', ',.._, . -. ·~ ,, - •: -. _- ' 

vri .;..-ap~em.entar !:iS. !18-.l.ida.s da I=ol!tica ria.oional de segurança 
' ,.i> ' - - .. , •.• ' • -. -, ~ - ·- . 
- · • idi.J.o_i.ç"l.~ jil ~ânai to, promovendo e _pa.rticiplíá.do ~do pro~e tos & 

'·lr·-1-;;: 

J ·~r:.r·::\~;.'i ..,_(!l ~-.f~~:;.'h __ .,, 
' ~.. .,;(~~,.,._._!; ~:..;·· ... > .. 

. !"-:·· 
·-' 
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:programas; 

V!II - al'tJ.eular-ae eco. os d.~.11tll.B Órgãos e entJ.clades do 3ista.r.a 

Na.cioL.al. d.e 'l!r~sito nc Estado, sob a. e:ooru.enaçã.o do VETR1i.[1 da re_§ 

~ect-iva Lmidade da. ]ederaçãc. 

J;JS:IPIC.i.TI"o/A. __ ..,.,=="'=a=::.,.:;; 

.rrata-se de aperfeiçoar o texto vindo da o1tnara dos lf8fU::;iW.Cãt 

supri.'ldo li com.petência retirada ci..oa Estados t10 artigo 2.::!:, v, (le:r:;

bre-se ~ue as Policias ltilitares são :::::orporaçõea estaduais), e::t_uip!! 

ra_::d.o _as atribuições desta.s com as cia Fol:Í.cia Rodoviária Federal, 

bem como concordando com a Lei Fe~aral ~i 5-97C/73, ~ue trata de 

acidentes de trâc .. Sito. 

PLC N" 73, de 19M 

~, la'"•" C !"'------------""'"'" 
I JD' __ ~ . fiBOJ&ro DE 1 ;r pA GAMARA Ng 73 DE 1994 

~ I_ , o.,_.,..... 2: o ""''"''.,...~ 

r;;····· :=1 Lc _ _;? .. ·; .. ·_· _____ ··_~_ .. ·_·===~====------'--_ .. _ ... _.:=1 __ -J 

~----------------------m=----------------------~-----, 

Dar nova redação ao inciso III do art1go 23. 

Art, 23 

ll ................. _ ... , .................... - ........ .. 

III EX:etU_tar--a fiscal1zaçao, 1nclusive de clr_culaç!lo, es~ 

tacionamento e parada, operando como agentes da órgão ou en

tidade executivo de trânsito ou rodoviário, através convênio, 

cocomitantemente com demais agentes credenciados. 

JUSTIFICATIVA 

Explicita melhor a competência como agente da autorl 

dade, a forma supletiva ~ através de convên1o. 

Junho de ]994 
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l 
PLC N" 73, ele 1994 

&.«€."<!7~ -<t'- 035 

-----~-

Cii·; =:1 c._·-~.-';'"';~·"-----'----··~--~,---===-·-=-;-=-~·----·~~~--_ ... _·.,_.=:l __ ...J 
~--------------------------------"~fD--------------------------------~ 

Dar nova redaçáo ao inciso IV do artig~ 23: 

Art. 23 

I 
....... ······-···-·--··························~············ 

•••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o • 

II ............................. - ........................... . 
III o ••••••••••••••••••••••• ·-. ~- .............................. .. 

IV - Efetuar levantamento dos locais de acidentes de t~ãnsi
~o, bem como elaborar e encaminhar aos 6rg~os competen
tes os boletins de ocorrências relativos aos acidentes 
de trânsito. 

_____ ----JUSTIFICATIVA 

rentam·ó~S- S_üPi'Il:- uma --f-ãtha do -projeto, que náo e_specifi

cou quem faria a pericia de acidentes. 

PLC N" 73, ele 19N 

EHENDA N!l 
< oo PLC 73/941 

COHISS~O ESPECIAL TEMPORÁRIA DO CóDIGO DE_TRANSITO BRASILEIRO 

Incluir Parágrafo único no Artigo 23. 

"Parágrafo único: As atividad«s de policia ost .. nsiva p~ra o 
trin~ito serlo exercidas pelas Polícias Hilitares, por Meio de 
frac~es especializadas •• •at~ria de trlnsito, exigindo-se de 
~aus inte4rantes, perfil vocacional a for•aclo t•cnica ad•quada, 
podando sa-lhas deferida, tasb••· às atividadRs de 
fi.scalizaclo 11

• 
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JUSTIFICATIVA: Para·mElhor aclarar o assunto, e$ta parág~afo foi 
excluído dos Artigos 21 e 22 e incluído no Artigo 23 que trata 
das Polícias Militares. 

~Otn·· .. ,_· 
·-

PLC N• 73, de 1994 

r;:z~·~·iJ!J 
-,.-----------------------------~tiWQloÇJ.o ---------------------, I' ? L C nQ73 de 1994 

n~----------------------------~·M ltj 
SE~A.Dnrt 1-fltl'P.A FltHO 

....... u.=-:-1 
w-------------------------------,mo------------------------------~ 

Ac'reSC"ente-se ao artigo 23, o seguinte parãgrafo úni=o: 

''Pa.rágrat"o llnico - Os policiais mi 1 i tares, para o exe!'Ci'cio __ c!e 

saas funções, estão investidos da a1,1tortdade policial de trãnsito, obeoecidos 

os limites do grau hierárquico.'' 

JUSTIFICATIVA 

Para o exerc1'cio pleno de suas carpetências faz-se necessâr1o deixar 

claro~ condição de au~.r~dade dos policiais militares em matéria de tr&"isito, 

e1 s que são e:fet'~vamente agentes públicos na apl kação da lei , conforme determina 

o pr6pr1 o CÓd1 go e d.emaJ ~ normas existentes. Assim, não agem ~'' :-.ane - de t.ma 

autoridade, mas sjm, exercem-na cem a autoncmia que o respectivo grau hierárquiC"o 

lhes reserva~ 

Junho de 1994 
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':7 ·o·;~ "1'-~~~=-~~=- .. ~ .. ..,~~------~-, 
~-~~ . PROJETO DE LEI DA CAMARA NQ 73 

~r;-""~"'N"'A"'D"'~"~--,A,.UR"'·E,-~,_ --'M:E:L:O==--·-----------------·-·=· _-------~-----' r~'"~'"''"-] 

•...:·•~ ---,---••:"n:=J 

.-------------~~~-TU1'0 

Inserir o seguinte parágrafo único ao artigo 23: 
Artigo 23: .................................... . 

I - ..................................... ' ..... . 

II-··········································· 
III- ......................................... . 
IV - •••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••• 

v - ••.................... - ..........•......• ' •• 
VI - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VII- •..•...•....••••.••..••••••••••••••••••••• 

Parágrafo Unico - As atividades de policia ostensiva 
para o trânsito ser~o exercidas pelas Polícias Militares, prefe
rencialmente, por meio de frações especializadas em matéria de 
trânsito, exigindo-se, de seus integrantes, perfil vocacional e 
formação técnica adequada, podendo ser-lhes deferidas, também, as 
atividades de f1scalizaç§o. 

lativa. 

JUSTIFICATIVA 

Essa mudança visa adequar o texto à boa Técnica Legi! 

L .. 
PLC N" 73, de 111M 

I!Jt<~AJ.hl- _,... 031 

G92 ,.~,6[9!J r PROJETO OE LEI DA CAM ARA '~'~"';, QE 1994 I 
Al/1'011 ""•-ru&..o 

~LJ~S~EN~~~O~OR~AU~·;~E~O~M~E~LO~------------------------~' ~~·--------~"1 
,....1, ---=:----=----=:-'"---=---::---------, 
. 1 O· _...._ e O · """''T"'"'... 3 00 -oe.o·... 4 C · •01"'... _9 O· ,,..,.,"",...~ ·~ 

G~~'•::J Lr= ___ -:_2;:.;_• __ _.1. ___ ~_~_·_u_•====·=~=====-·~_·•_·~~--::;_-_-_-_-_~_,;,_"_=-:l __ ...J 
.....---,. ___ ..,.~ 

Dê-se neva redaçlo ao artigo 24: 
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Artigo 24 - Compete ao~ órgãos e entidades executivos de trâhsi
to dos Municfpios, no âmbito de sua circun~criç§o: 

I - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas' 
de trânsito; 

II - Implantar, man~er e operar ststemas de estacion~ 
menta rotativo pago nas vias~ 

III ---Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sis
tema Nacional de trânsito para fins de arrecadação e compens~ção 
de multas tmpostas na área de sua competência: 

IV - Implantar as me'dlctas ·da Pul!ti·ca Nacional de Trân 
sito e do Programa Nacional de trânsito: 

V - Promover e particlpar de projetas e programas de !· 
ducação e segurança de trânsito de a·cordo com as d!ret~izes est! 
belecidas pelo CONTRAt'4: --- · ~ · · 

VI -Registrar e licenciar, na forma Ca legislação, ~l 
clo.rnotores, veículos de_ traç§o e propulsão humana e de traçilo a
n1mal, fi scaiizando, autuarídÔ ;··àp-ficalido ·pena:lida~es ·é arrecada!! 
do multas decorrentes de infrações: 

VII - Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nac1~ 
na!. de trânsito, no Estado,. sob coqrdenação da respectiva CETRAt--1: 

VIII -Regulamentar o serviço de automóvel de aluguel, 
limi~Jndo seu nómero e~Q utilização do taxímetro, se o Município 
tiver mais de 100 (ce~) ~ú: habi.t~~te;: .-. """" · - '' 

IX- Aut_orJ,za:;,_pe.r.m..itir O\J c.an.celar.a exploraçlo.de 
~erviço ae t'r_ansporte ~~l.-e\:.i'vo. p_Bra_ ás 'l'i'nha~ nlUrliéfp'als. . _ · 

p-~rágr~fo '~·n·l~~l- ·Para '·e~'etcer 'aS ·co'mpetênéías esta~ 
belecldas neste artigÓ-, as MÚn-lc!p'i.oS· deverão+ integrár-se· ao Si! 
tema Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 321 deste ' 
Código e mediante convênio de delegação do órgão executivo de trã 
sito das Est~uos -e do Distrito Federal. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto estabelece com~etências aos órgãos munici
pais a serem C'riados e pecou em dar-lhes atrlbulçtses para o ~:~ual 

não estão aparelhadas tecnicamente . Todavia a nossa. proposta en
gaja os ~·u~iclpios nas ~:~uesttses de trãnsit~ porém, dentro da rea
lldade brasileira e c-om uma função sistemica·· ?oerente. _·o Estado ' 
detem a cumpetência e poderá delegá-la ao muni~!p16 ~~e alcançar' 
o aprimo&amento técnico e de investimentos compatível e o Estado' 
ficará como fiscalizador da objeto da delegação. Assim procuramos 
estabelecer uma função sistemica viável e que atenda de fOrma efl 
caz a aperfeiçomento do trânsito no Brasil. 

Junho de 1994 
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R-~ ... ;~q j' Projeto de Lei da Ct·.mara ~~"~~'~t; de 1994 

r ~~=S~E=N:A:D:o:·~~~·=·:s:u:E:T:O::D~E::L:A:v:o:;:·~==~~~::::::::::::::::::::l L 
1 fXI ... -~- 2 n. "'"'m··'"- 3 c -·.... 4 o . ...,,._ 9 o._ ....... - .. '*"'-

C'~''~:J LG_.u_ -·-·•_•·•_•_·~~~~~~~~~-·~_"_"_u,_._-~~-"T:~~~"~~e_,~l(~Hli~====J=====·-·_.,'"'-'-~--..J 
..-----------------Tt1Cl01-----------------~ 

jtTSTI!'!CATIV A: 

matéria de segurança pública, porta~~to, nio c:a~ aos 

pies. co:a.eor. assevera José Af'ouo da Silva: •os HWI.icipios nio 

tic:arw.a cca ue-a espec:i!ic:a respOIISabil!dade pela seguraaça 

J>Úblic:a• (CUrso de Direito Coi'IStituc:iOJYl. POsitivo, pág. 653). 

s/" ~"fc ... 73, de 1tll4 

/041 
E)(cluir do Artigo 2~. os ~nc:tsos XVI R XVII_, __ 

JUSTIFICATIVA: São inciso~ r~ferentes a transporte ~ não ~ 
trSnçito, não d~v~ndo. portanto, constar d~~te Código. 
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l :·· .'~. "• "" ~.,. ~ •' • 

. I ~~ 

''1" .,, .. ;,: 

~- ~A~<I 

PI,C N'o ?3, de 1tiN , 

•., ... 
: '~+>J 

, Juuhode 1994 

c[_s;:ce;:cn:,:::.ad;:co=r_M:;:A:;.G;:cN:;:O::....;B:::.A::.C::.E::cL:::.A::.R:,:__m_-_-___________ ._-.---J.l r::•O-;;~ 1. ·j 

~rim-se o inciso XVII, do art. 24. 

JUSTIFICATIVA 
Este dispositivo nfto só confunde lei dé ·transito com lei de-·trw\SpO'tte, 

como pretensamente definha a competência constltucionâl · dQ Mteípio' l.o 4Ué~ di 

tBt-lhe quem deve aóninistrar o regime das autoriz$çliE,~~ pérm1~:$lSeS -," ~···
elo serviço de transporte coletivo para_ as linhas IIU'licipais .. o:u. siJ• _-',' ~- 1 
competência é dos "órg§os e entidades executivos dé _trAtlsito dos lllt.t11cJplos . no 
Ãmbrto d~ s~~ circunscriçflo". (Art. 24, ~). . . .. , 

Ignora, inclusive, a essência daS a:tribulÇ(Ie~~das $e(:retar1as-•,_.,.IIU\1ç:1-, 

pais de Transportes. 
· .11 redaçllo dO c6digo em vigor é diferente; O_iz, s"""'to, .que.~te • 

Unilo, EstadOs e Municípios autorizar, permitir ou corceder o nlo,,·q~~e as'~ 
E. ENTIDADES DE TRANsiTO serRo os ~tentos. , 

Parece, inclusive, ~v~~·~ lap~ç de redaçao, ••• "ÚútÓri~lr~;PerMtilr :~ 
cancelar .. a expresslo cancelar dev~ estàr ocupando o ·espaço de/palavr• CONC:e:cat. 
Pois é lógico que quem autoriza OJ, permite, -Po~sa cRélã.r~·'-Ademãí~~ ·C~J$10 ~ 

,. ' , - -. r• 

~ una das formas de delegaçlo do serviço de transporto polblico de transporte de 
' . ". ·- .A •• ~ . ., 

passageiros. · " · T: ·"' 

A previslo do inciso que se prop!le a aupresslo j6 ••t' ~11!0r '!"!'"! ... 
nas constitui~s Federal, dos Estados e Leis Orgênicas dos Nunic!pios e diz.fll• 

peito a t;prjporte e. pode ser perfeitamente dispensad~ num proj~Ó de la~ di t~ 
d~- . - . 

Evftará conflitos interpretativos. 

·r __ yea . 
.. ~/ ' ., .... '·--~~ 

Alterar o Ar~igo_-.'ê42 - Acr•scentar o inc:i~o : 

XV ti I -. re;ula_lftE~t;'flT' o strviç;o dR tran~por te· de-' eseoi.are•i --.~~j.t.i-r-~- t 
as autorizaç:C!Ses c controlar o "Sctrviç:o ofereei·do".. -"+. ~ , 

~.... • • ~- ~--·· '. ~-!.~ -~-- --:--·:r-~ "::_,. 
JUSTIF~CATIVA: AléM das exiglncias quanto ao tipo de-Ye(culo e 
às condtç;~es para habilitaç;lo para o •atori•ta de T~ansporte 
Escalar, é nctc~ss<lrio que o Município et~tab~lec;a a fo"r•;a.' d•··•· ··.f.. .• • 
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.c::onl:_r_ol~r' o SEli"Yi~o Prestado, da mesma forma 
táHis, por ser"~• assuntos de intere••• que o sistema de local. 

Incluir artigo 26 parágrafo 12 e 2Q a seguinte reda~So 

Parágrafo Ull! - fÍ obrigatório o uso de cinto dt scgur-anc::a de 3 
pontos para todos' os oCupiJ.nh·s do~ - viiculo-s conforae 

~ ' ·' • 1"'CIU.la•entaclo do CONTR:AN .. 

<~~-js~r''"g;·~~~·.'2sf-~ 'é Obl-igatórf;, a -fnstalacão d~ encostos de c::abec;;:• 
' ~,; ', 'llilr'a 't'O"dbs o, ,ocu,pantts dos Vll'iculos confor•e rcgula•entaç;lo do 

• !:ON~~'1· . :. . . . , ' , . . . ... 

·.Justificativa~ , 
o cinto d• 3 · pont·os é o mais -.eguro que o-s de•ais « sua aclo ',f 
COIIPl•tada co• a disponibilidade dos enc:o"3tos dt cabec;:a para 

' 1 ' .. au.ul\t•n~os· ~ .Pr.o.h·~~C? -~~c:.e;s'l.:ária._ ao11 ocupantes elos veículos. 

\-~-~···--,~ 114t~ 
enador ·~tnr.!X> • . -

... ~. ~ 

,· ~- ! ~'. -
' . . . - - - . 

... ~- ' . - -.. -. ' . . ~ ' . 

.. -~ 
' ' 

- . ~ ' . 
• • ~ " ' •• l " ' ' 

- I I ·• 

'\ ·•••• ••. - •• ". l", ,-.-~i '/~·-. . 
Incluir no Artigo 21 parágrafo 1; e 2g a •eguinte recla,lo 

Par,'lrafa 11 - o condutar ao ;se apro)(iaa.- da• ....,ai)(aS de•t i nadas 
ao• pedestres deve reduzir a velocidade. : 

;. ... ,.rafa' ea - o condutor deve parar o ...,.iculo quando houver 
pedewtre na faiMa a ele destinada, devidaaente sinalizada. 

-P•r.•it,indo a ••t• a traves•ia •egura e prioritária. 

Quarta-feira 15 3021 
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PLC N" 73, de 1994 

Incluir artigo 28 

Ac\"escentar - o seu estado físico e psicológico. 

.Ju-atific.ativa: 
Nlo basta a boa condic:lo física para o el'Cercício da direç:ão 
veicular, I! tio iMporh.nt« quanto a boa cont!).ç:ãc psicol6gic:a., 
par :a que o condutor e5t!lfja atento às reac;:í:'i~-s doS pedestres, dos 

-"o• oo"'•'~~~(~ ~ 

Arti9o 29, inciso IV ... , " IZ 
ultrapa~sa;em, a transpasiç:ão 
maior v~locidade, 

PLC N• 73, da 1994 

/047 
as da esquerda, destinadas a 

e ao deslocamento dos veículo~ de 

JUSTIFICATIVA: A ultrapassage• deve ser feita se•pre pelas 
faixas da esqu~Zrda. 

PLC N" 73, de 1984 

AL TERA-9E NO 
Art. 29, inciso VIII, alinea b ... sé poderá ocorrer quando e• 
circulaçlo, na efetiva pre•tac;:io de serviço de uigencia 

Junho de 1994 
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JUSTIFICATIVA, 

O dispositivo de alarMe sonoro só deve ser acionado quando em 
e:trc:ula-.:io, pat·a garantir ace"'iso llljliS r<(pido ~o local de 
atendimento. 

t!'?z-. ~ç;,_ 
,;.,, .... 

Quarta-feira IS 3023 

PLC N" 73, de 1884 

048 

ALTERA-SE NO 
Art. 29 inciso XII alínra a.: ... acionando a luz indicadora de 
direçlo do 11eículo .. -. 

JUSTIFICATIVA, 

Este dispositivo~ denominado, no Anexo I, como luz indicadora 
de direç:S:o. 

ALTERA-SE NO 
Art. 29, inciso XII alínea C 

PLC N" 73, de 11184 

010 

... " ;u:ionando a luz indicadora de dirl!l~;ão do veiculo ou".,_, 

JUSTIFICATIVA, 

Este dispo~itivo é d~nominado, no anexo I, como luz indicadora 
de diretio. 

·---· ------·---=-=-'----
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ALTERA-SE NO 

PLC H" 73, ele 11184 

/051 

Ar t. 29 Paragrafo 1 ~ 
••• 11 prevtstas mas alíneas "a" e "b" do inci'!lo XI " . " de 
faiKa~. que pode çer realizada tanto pela faixa da esquerd~ como 
pela faixa da dir~ita." 

JUSTIFICATIVA, 

A alínia C do inciso XI só ~• aplica a ultra passagem e n~o à 
tran'lPooaiçlo 11!', por este: n~otivo, 'deve ser súprimido do patagn~ofo 
i. 

Há ntc@ssidade de ~e afirmar que a tran~posi;ão pode ser 
l"llalizada tanta pela e:squer'Clà c01110 pela direita do veiculo ·qu€ 
segue à frente. 

Art. 3~. acresentar~ 

PLC N" 73, ele 11184 

'OS2 

Paragrafo único - Entende-'!ie. po1·- deSlocamento lateral a 
trantaposiclo de faixas, .OVisieritos' dt! !=onver'!ião à direJh., à 
esquerda e retorno•. 

JUSTIFICATIVA, 

O objetivo do acré.scl11o' deste parágrafo é ac.hu·ar o te>< to, 
definindo o que .. e c-ntfli-ldll!- por' -desloc;).mento lateral. 

Junho de 1994 
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PLC NO 73, de18N 

/053 

ALTERA-SE NO 
Art. 38 inci<so II ... , a.p1·oximar--se c mát<hlo possível da linha 
divisória de fluxos opostos, caso se trate_._ . 

.JUSTIFICATIVA, 

Nem seMpre o eixo da Pi~ta coincide com a divisão de fluxoG 
opostos. 

~. 

I 
PLCN"73,de18N 

l.-téAIAf IV:O. OS4 

RAIMUNDO LIRA~~l911·-- ··----------,, r=•,~~,~-] 

''.. ---
, 0 · ......,.. I CJ · ......,.,u,.w. J iU · ...,.: ...... ,_,.;.•.;0:_·_-_-__ •-=:0:::_· '-~-·-·--·~,.;.',.;._...;_-____ .-Jl 

··;:.----:] 

Art. 40. 

r- o conduto~ m•nter6 aowwuM o• tar6i•. 4o ve~culo, u~il1zando luz 

baixtu 
&) durante a noit•l 
b) de dia noa tdneia, me•mc oa provido• de ilumine9l0 pQbliea~ 

A •ltera91u 6 n•o•••4ria para que o tekto tique •• 
conrorrniclad.e c::om o c11•po•to no Al"t. 252, evitando·•• a erronea 
!nterpretaÇao no ••n~ido do redaçlo conetante do PL 
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PLC N" 73, de 1814 

E.;l!/.1#11- N ~ 055 
J 

jÇ;~T~·g C~~-----"P-"LC>C'-'7-'3'-</'-'~"-·4:~~--------·~----"-'_"_'_'~_'_··-----------·~~----------'~ 
~r ____ s_E_N_A_n_o_a_M_A_G..,N_o_s_A_c_E_L_A_R ______________ _,L ~hu~~M~o- -~ 

c;;·--:Jc "--~-~--··_· ___ .J._ ___ ·_u_··_·_u_·============-·~_··-·~~~~~~::~~~~=-··_ .... _._·_~---' 
«----------------------------~-----------------------------, 

INCLUA-SE no Artiao 61, inciso I, a seguinte alinea: 

e) via segregada para transporte coletivo. 

JUSTIFICATIVA 

O moderno tratamento do tr1nsito urDano, priorizando o 
transporte coletivo, vem recomendando a instituiçãO de faixas' 
de trânsito segregadas, que não se confudem com as vias de 
trinsito r~pido, previstas no artigo 61, inciso I, do Projeto. 

Da!, a proposta para que se inclua no artigo 61 a ''via 
seareaada para transporte coletivo'', bem como para que se acre! 
cente onde couber a atribuição a autoridade para instituir a 
via·aezrezada e a competência para fixar velocidade máximã e 
m!nima no seu interior. 

!';? ~~ZJ4] 11"1'-~--------P-L-C ;-;-;9":-----------,--, 

r ~·~ 
SENADOR MAGNO BACELAR 

.... ,. ---, o=----=---_...,=- .. ··--::::-----=c------------, . ~- z o·...,..,..,.UITI'A 30·-- 4 [] .......... , o_ ...... ..,, ..... ,-.(1 .... ~.. 1 

w----------------------~--------------------------~ 

Acrescente-se, ~o Art. 62, Inc. II a seguinte alínea: 

c) cem quilOmetraS por hora, nas rodovias de trAnsito rápido a do 
~ipo auto-estfada. 

Junho de 1994 
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JUSTIFICATIVA 

Há muitos anos, por ocasião da inauguraç~o de rodovias do 
tipo auto-estradas, ou_ "free-way" elas foram entregues com a sina 
lização de velocidade máxima de 100 Km/h. 

Mais tarde, por razões de economia de combust!ve! imposta 
no Pais, reduziram-nas para ao Km/h. Nfto foi por razOes de segura~_ 

ça no transito e, nunca mais se discutiu esta questão, nem mesmo 
no PL 2.196/91, qUe propOs o aumento da velocidade m'xima para 
100 quilOmetras nas rodovias e vias rápidas urbanas,,que acabou s~ 
do localizada tardiamente pela Comissão Especial da Câmara, co~ 

forme declara o seu relator às fls. 14, e por isso nao foi apreci!_ 
do. 

Observe-se, que a emenda está propondo o aument·o da velocJ_ 
dade apenas para as rodovias, ou, estradas, deixando, proposital 
mente, de contemplar as vias urbanas de trânsito rápido, para não 
provocar maiores debates. Desconhecer o avanço tecnológico dos ve.f 
cu los que estão sendo construídos e a qualidade de algumas rodovias 

modernas que já possulrnos, igualando-as a outras, rurais, que ll 
mitaram a velocidade máxima de 80 Km/h - é atraso, um contrasenso. 

ALTERA-SE NO 
Ar t. 69 

PLC N" 73, de 11M 

Paragrafo 1. Pelos bordo$ da pi~ta, e• fila única, eKceto 
~• locais proibidos pela sinaliza~~o e nas situações em que a 
5~gurança ficar compremetida. 

P•r.••r•fo 2e~c-eto' .. em seot~do cootrário1ao desloc••anto de ve1cu1os, ~ em locais proibidos pe a sina tza;ao e nas 
situa~3es e• que a segurança ficar comprometida . 

.JUSTIFICATIVA: 

O usuário da via n~m sempre te• condi~3es de identificar 
situaç3eB d~ perigo, cabendo ao orglo de trangito sinalizar 
.. sses locai•. 

Quarta-feira 15 3Ú27 
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PLC N" 73, ele 1114 

Incluir artigo 72 

Acrc•centar- ... higie~e, •eguran~~ e si~~liza~la 

.Justificativa: 
A incluslo da 4inalizac:la é necessária para a scguranc:a de» 
usuário. 

Alterar a rcdac:lo do ~rtiao 79 

Os Ministérios da Saúde, do Trabalho, -dos 
.Justica 1 através do CON·TRAN 1 desenvolveria 
Progr•••• Destinad_. à Prevenc:lo de Acidentes . 

WTransportes • .da 
e iMPle•entarlo 

.Justificativa: 
justifica-se a incluslo do 
ac:8c• se desenvolveria, 
federais. 

Hini•t~rio dos Transportes pai& estas 
inclusive, no i•bito das rodOvias 

PLC N" 73, ele 1114 

/010 
O Art. 92 passa a ter a seguinttt rcdaç:lo:Art. 82. .. Nos PrÓP'r"i~S · 
públicos e particulares é proibido instalar tuze--s, vegeta~~;lo, 
publicidade, inscriciSes, ~imbolos, lrzgendas e mobiliário que 
possa• gerar c:onfuslo ou interferir na visibilidade da 
sinaliza,lo de trinsitC, be• c:a•o prejudicar a 
intervtsib:Llidade entre veículos e entre veículos e p•destres, 
c011pro•etenda a sesura·n~;a do tr:lnsi to . 

.Justificativa: 
Os probl•••• decorrente• da mi visibilidade da <sinalizaç:lo ou 
que COMpro•cte• a seguranç:a ,do trinsito nlo slo so•~rntc aqueles 
g•rados. nas vias públicas ou i•óveis li•ítrofes, ••• ta•b4• 
d•c:orrentes de pontos visíveis da via pública. Tendo •• vista que 
a publicidade e• sua Maioria te• u• valor de alvo maior do q•!e a 
sinaliza~;lo devido às core• utilizadas, di•ens~es, ••nsasens 
apelativas, disRositivos lu11inoso~ e de•ai<S fatores, quando as 
111es•a• ••tio no-•, ca•po vi!u.l.al do ~totorista Provoca• a sua 
distraç:lo, podendo co• isso gerar acident~~r-s no trln•ito. 
Constata-se ainda a i•pl:antac:lo de painéis publicitário•, 
•obiliária urbano • vegetaç.lo interferindo na: int•rvisibilidacfe 

JUDho de 1994 
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ttntr!! veículo/veículo' e veículo/pedestre <Ex .. banca 
nas esquinas, vegetaçilo e• canteiro central junto a 
persnitida. etc: .. ).Portanto '"' c;oeguranç:a do tdlnsito 
garantida n.io -.6 para a visibilidade da. sinalização, 
para a circulaÇ.lo de ~~totoristas e p2destres. 

A,tW'ftfr: , . 
Senador LUC~ PORTELLA 

de .iornal 
conver~ão 
deve <J>er 

mas t:ambém 

Quarta-feira !5 3029 

PLC N" 73, de 1814 

O Art. 93 passa a ter a seguinte redaç~~: 
Art 93 .. é proibido afi~<ar sobre a ~analizac:ão de t\·ânsito e 
res~ectivo~ suportes quando houver, ou junto a a11bos, qualquer 
tipo de public.idadil!' , in!lcric::Ões, legendas € sír~bc)los que não -:;e 
rclac'ione: co• a •ensa;ell da sinalização. 

Justific:at iva: 
A redaç:lo procura abrangcrr toda a sin~l.izar;!lo, i.nclul!õive as 
legendas de '!iOlo . Ta~nbé• .o ten•o. publ1.c1da.de t~m .... sido muito 
polimico. c:ono;iderando-se alguns -s unbcl os P 1 nsct"lç:oes como não 
sendo de publicidade (tx.: logotiPO§ e siglas d€ e•pre'i<il.§ e 
órglos). Isto t~:• gerado ta•bé• u•a. ?oluição visual muito 
grande junto :a •inaliza.;lo viária e preJudicado e• muito ~eu 

· valo~· de a.l vo . 

>~:'!!!A~- I 
Senador L(-- ( .RTELLA 

PLC N" 73, de 1814 

----082 
/ 

No Art. a• substituir Cl termr.) propaga:nda c:omercial por 
publicidade : 
" Art. 84. A fi)(ação de publicidade ou de quaf1õ.quer. 

Justi-ficativa: 
• troca da palavra propaganda por publ ic:idade·' visa usat o mesmo 
termo tanto no artigo 83 c.omo nE>ste, já que ·~-\Ilibes te111 o mesmo 
<Signifi.cado. A ptJblicid<:l.dP. i ndE'P€ndente d<:: -r,;r-1· .-::1Jmercial r.)U 

n~o pode prejudicar a visibiltdad8 d~ ~inaliza~~a 8 ~ sequran~a 
do trânsito, motivo pelo qual é ne-cessál"io· que a instalação 
daquelas qu~~r n;(o são comerciais, t:ambém '!:->eJam <:\provadas pelo 
órstS:o ou ~ntidada c:oM jurisdição "Sobre a via. :;: 

i: 
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PLC N" 73, de 1884 

O Art. as passa a ter a seguinte redação: 
" Art. 88, A sinalizaç:io. de t:rânsito o::.lassi fica-se e111 ·1 -
ve1'tical 1 II horizontal_: II I dh.posit i voo;; e 'ã-il'la 1 izaç:í{o 
auxiliare'~.; IV - -s~•afórica;V. - obra.s;VI - gesto5 do agent~ de 
trlns1to e do condutor;VII -sinais sonorot>" 

Justificativa: 
Visa co•patibilizar a classificação deste artigo da lei com a do 
.. eu Anexo !I-Sinalizaçrlo .--

l 
' PLCN"73,~18M I 

E~<t&J./.!f?A- -v; 084 
·-··. ·~ .. -

BA!MUNQO LIRA... ·-----------

Art. l.OP • • • 
I 

ParA9ra~o OnJ.eo1 o COMTRAN d1apor6 aobt-• o praao • o• ot-+t6J:"1oa 
para o atendia.nto do eatabelecido neat• artigo 

o7V.'l'n'XCA'l'ZVA 
. auw•:rimo• ;aupri•ir •• exprea•O•• "lXI• como ~Ara a 
:.a4aptay&o doa d•••i•. veiculo• em ciroul&9IO ... Trata-•• do ap~icaçlo 
· ret.rgativa d.a l•i, nao admitida •• noa•o ai•tema ju.r14~oo, a 

v•1oulo• que rora.a ;p.rQduzidoa contoJ:"m• · a legiala9Ao u V~9'01" l 
6pOOA da •~• ~abr1C&91o. 

A l•9ialaçao atua1 aobre • tixaqlo Clc. a.:aentoa 
eatabo1ooa • pa~betroc pt~ra •valiaQio de autOJn6veia • ••u• 
4arivaclo•, ••nclo naç:eaa4rio, portanto, a c1eriniçl.o de cri~lrioa 
t4cniooa para as demai• cateijoria• de veiculo•. 

Por aua vea, ••••o que •• ·admita a aplicaçlo retr~ativa 
da l•i, a adapta9lo doa va1culoa .. circulaQio 6 proQiealtica, viato 
~ao exi•ti~ •oluçOea ••t~utu~aia aimpl•• e eficiente• p~ra a 
•1abor&9&o 4• "~~~~. da in~al&9&0· 

Junho de 1994 · 
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A••im, a nor~~ d•v~ uatabalecer a qarantia do tix•o&G ~· 
••••nto:s o• veiculoa. que v~nhta a aer prOdUZid.O& ou. comercialfzat;toa 

ap6s a •u• vigancia. 

ct7~ -:J Lr ___ í_,._, ___ ,L_ ___ 'M_~_•_»_o~~~~~~~~~~~-'~_··_·======~=====-"-'"_'"_=:=l __ _j 

r,----------------------------- mo•----------------------------~ 
O "CAPUT'' do Art. 111 passa a ter a seguinte redaçio: 

~ Art. 111. Sio equipamentos obrigatórios dos veÍculos: 

JUSTIFICATIVA 

O ''eaput" do Artiao 111 deveri ser especÍfico i 
regulamentada, face ao seu ânimus legal, e não permitir 
na L&i, que poderão gerar ~f.eeoiuçõe8 normati~as :fora da 
tência l~gal do óraão regulamentador. 

matéria 
lac:_unas 

compe-

l PLC N"73,de11M J 
b.itl.l/.l-41~ OH 

- --
pr.Ç ni·iJ/514 - c&cUgÕ ~inãJ.tõ-àiaãlla~<l ___ -_-_lJ 

r -RAI-MU-NDoLiR_A_ -- _.,,.. ··-·--- --J r-'~::.=_j 
r~=-~====·-=·-==,=-o~·=-=-==.=!J=-=-=-=~==.=[i!=' =. -~·:·=:~~===.==o==.= ... : .. ::::.:o::;:,_::":~ , __ J ~ 
r.__-·_,,.....:;_l _ ____.J) r -·-tn' - 1- t_,··---

!.' --· 
•1S.~•-•• a ~eda9Ao do ~~ 11~, iaoiao Z p&Zat 

I cinto de s~urança, çontorme r•qulam•ntaqlo ••pecitioa 

·------- ---- ___ ...., -·--·--· ... -·--· 
c-~"''-:::J 
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A imJtal:LOAo <1• ointoa d.a aequrança ora ' eat& 

re9ulamentada pelo CONTRAN para v~rios tipoa d.e veiculo•· D••~• que 
ae comprove a etici6ncia ~e uoo • viabilidade técnica ~· instalaçao 
em outro• tipos d.e va1culcl, a rtt'lu.lamentat;tlo •m vi;or pocS•r' ••r 
r•visada, eatendando-ee sua apl1eaçlo P•r• ••••• va!çuloa. 

Par~ a inat.mlo.Qio d.e cinto• de aegurança em Onibu.._ aeri 

nec••••rio eata~•lac:er aapacifiçaçOea t6cnicaa para oa cin-eo• a 
suas ancoragens neaae tipo de veiculo. 
1;.6cnioos ax.'iatental, no Brasil nilo , slo 

As no•maa • requi•itos 
aplio4v•i• l enibua, 

' 1 tampouco, tu•ae eonhacira.ento da re;u.lamanto• t6cnioo• • normal 
; ' internooionais rete:rentaa a inatalaç.lo d.e cinto da a.eguranya em 

-t:.c>do• oa asaentoa de P••••9airos de Onibue. 
Deviclo a a caracter1at.1oae paeuliarea Ooa · ·Onibue1 nAo 

e.;.riat.am e•tu.doa conclusivos quanto a eficilnc:ia da gint,io cSe 
sequrança em todOa'os aasentga na proto910 ~os P••••9•i~oa, am1 ca•o 
de aoidentea. 

l'or outro lado, obaervaaoa que jA foi oo:mP.zoovad• 
nace•sidade de proteç&o doa pacaaqeiroa agoaodadoa em alguna .looa1a 
d•••es ve!culoe coletivoa, bem co~o o aetabulecimento da roq~iaitoa 

A• 
rolativoa a resiattnoia 4a• poltrona• • auaa anoora9ena. Por 
d.ecisao do. CONTRAN, ene~ontra•ao am taae t.inal ce prcpara9&o \lllltl 

proposta 'de4 re(j1ulamontaqlo com todoa os roqu1o1toe d.e •o~uranqa 

para 6nibua, incluindo entra outros, requisito• de rasiattpcia e 
anco•Aqem daa poltronaa. 

·Aasia, parece conveniente deixar qua a rawulam~nta9&o 

venha a aar taita pelo CONTRAN, que maia :ecilmen~• podarA 
moditia&•1a conforma a evoluç&o teono16;ica. 

1 3 

__ ....,, 
•1 

,__ PLC N"73, de 11184 

('"foU:-n'i?"l/94 - ciSd.:Lijõõ:õ.rEl\lt bUut:lA- N; 067 

__ ....... ~-------

~------------------~---nm~------------------~----~ 

8llip~,_-•• o iaaJ.eo z:z 4o ert... a.a.a., •••:La re4J.ql4oi 
"Dispg,eitJ.vo qU• perraJ.ta o agenfo\lmen"to tl• lua cH·;~n4 •lftn.zl\tanea A 

1';Jniçlo. 8 • 

....... ooz:ae.q,Uinol&, •utJ:1aa·•• taab6a o ut.. SIO • ••u. 
par69rato &a.t.oo. • • 4e,.la19ao «• LUS D%uax. aoa.taac• 4o aq.x• I -
Doa Oo~eJ.t.~ • ~eci•190••· 

.......,..,_ ·""·· .c:c-•. o-7. ·=· ... -,----,--,..~-~--- - · .. 
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JU'.'I'%rSOA'I':lVIt. 

N&o •xiatem ••tudo• que eomp~ov•• • utili4üd~ 4•••• 

diapo•itivo em pa1••• trcpicala. IqH111U:!Inte, o••• tipo d.!i~ 

eq1.1ipamEtntg nl.o 6 vtilizcado noa pa1••• que o•tlo na v•n'if'uPr4• d.a 

s•c;~~\lrança veicu~•~", ta ia c:oao BUA, .Yaplo • Uniao Eu;ropú:ia. 
sua \lti11~a~~o occ;,rre atualmente •p•naa na ••oaqdinavia 

(Suécia e Noruega) • no canada. N••••• pai•••, devido • ~culi.-r 

aituaçao veQ9r,rica oa inverno• ri9oroaoa ~ lon9ua • ~ lumi~oeidad• 

~o ao~, mesao no ve~lo, 6 aQito ba~xa, com con4içeea a~mo~f6r!ga• 
de•t~vor,v•i• pa•a & viauali~ay&o doa veiouloa em circulaçio~ 

'l'aia condiQOea nao alo va:riticada• •• qu•lqu.,. p~rtu do 
te:rrJ.t..ório braailuiro, asai•, nlo aorecUta•o• qué SUa utillizaÇt4o 

ndiacri~ina~« em tud~ a trota tr&rl ben•t1oio da red~9lo 4e 
cidantaa. 

A4a1~1MQ• que con41qOo• ••pociai• 4• ci•culsql~, como 
qib~• em taixaa axçlvaivaa ou no oon~ra-tluxo ou outra• con4196•• 
6 previ•taa neata cód.i'iJO, 12 utilJ.aaÇiau 4• t'ial"6ia ele lul baixa 
urant• o dia deve:&.a•r r•com•nd~d•. 

o.ut• ~orma, t.ornar ol;lzoiqat6rio pozo lei a ut.t 1 t l!!il.t;Ao da 
ua equipamen~o ainda nlo avaliAdo nas condi90•• bra•iloira• par•o• 
uontrGriar o bom ••n•o e a oi~oia. 

&an~o o OONTRAN o 0r9ao raapona&vel para o•t•beloc•r 
equipaaan~os obri9at6rio• • auaa eapacitioaoO•• t6cnioa•, ·~qarimos 
qua aquere .6r;lo proaova eotudoa para v•rif.i.car •• na• ooncUç:aes 
brasileiras exiatJ.;o& vanta9cna i'onica ~ utU.izar a l"• dJ."lfl'• para 
a reduy&o de·&Oident••· 

comprovaa• a 5ua ot.i.çs:S.•noi• n•• c:ond.i90•• ba:"a•tloiraa, 
poder6 o COMTRAN ~ornar obri9•t6rio o equipamento, ~· o~o 

r•9Uloment~ o ••u uao, conforme ço.pet6noia que lbe 6 atributda ftO 

caput do Art 111. 

PLCNo73,de19M J 
L bf~ll-11'1- oes 

,--; ..... ·-1 
1 1 'f Db I lJ.l J 
t.';-------~~-A_I_M_U_N_I'_''_L_I_R_A ____ ·•_•_'•------------·:J I' ,...~..,, . ..,,. __ ., 
..... ,. ---=-----______:_,,.,_--=---·-------·· ·-l 
I.. _____ ,_;D:::_·_-_-_....::•.!C.:;'f:...·_~ __ "_'~ _ _:;_' Gq, ·-·-~-"-"-~-.. 4 O • ..,r,.,. e D · •"'"muor ..... .__. ' 

11ten-•• • ud&f&o 4o lnobo %~:·::~rt. U1 pua: -··] 

"P•"• oa ve1t.:ulo• de transporte de e•colare•, oa de tril.naportr~ do 
i pll~S49eiro• com mai• ct• dez luqar•• • o• 4e carg:a. oo:n1 peso bruto 

Quarta-feira !S 3033 
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total mAximo auperior 4 19 ton~ladas, equipamento ro9i•trador 

instantineo in~lL~r4v•l ~9 veloci~~d• • te~po;' 

ol'UI!UI'!CA'l'!YA 

O -.:ao dG equipa.ment:.o •m que•tllo, ClenCJm!nudo tao6grato, se 
JUGt.i.tica pela n~~:to•••idade d:e controlu t.~pttr&oional do v•1cl.llo, 

quanao do intera~sM ü~ ~~u propriee,riO ou po~ moti~o d~ ~o9uranya, 
o que, no co.ao doa caminhUt:S~, ocot-~o q~.tanr:!o aeu p•ao bruto total 

:t'OJ:' tal qua diticult• a1.1• rAplda frenagem, em e.•-•~ d.• mai_ot' 

·velocidade. 
N?• caminno•a, o dese_.t:av~lvimento. de vtdoeh1ad.• ala~~~a 1!116 

ae torna geralm~nta viAval el'!l ·~t.rad.,a e n•••es ~0111~u~a.rn trafa9.ar 

eu;l.lel.aa do peso brut.o total superior -o. 1i -tonalad~•la. ca:minh&ea .cort1 
capa·cid.ade de carga abaixo desse limite •4o ~n11.io froqUont•m~nt• 
empregados no ~ransito urbano. 

D•••• torma, n&o p•r•c• neo•••'~io qu• to4oa oo oa~~nh&a• 
<~• ,pes~ hruto ~otal int~f"iQ~ ~ Cl ... 1? . t<;tn~lsada• t•~ham q.u• ••L" 
obriqato~iamanto equipado• com tac69ratg, cujo ouatc onor4r!a 

desnecessariamente, o preço tinal do veiculo. 

c"r--·1 Lt_-·_-_._i_r_l·_· __ -~.1_. __ .. _ ... _ .. _ .... _·--~~~]C~~I~v~_-_··-·===~=r===~-~_-_=:=l __ J . 

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

JU8'1'ZI'% ... Un 

o equipuento •.angionado, •total11ador autonoao da 

OKceaao ele ••torço• hori•ontaia•, nlo 6 oonheo14o coao diapoai~ivo 
de segurcnqa pala lndO.tx"ia auto..ob1l1~~iaa •uncUal. Nla exiaU 
1Lterat~r• a ••u re•~ito nea •• aabe oo.o poder• con~ibY1~ para a 

••qu~•"9• veicular. · 
· Tera-ae, •pena.e, int'oraaqao d• haver no Br••J.l UJI c.\nico 

tabr-ic;:r;ante q1.1e anllnoia ••tar produzincto um equip•••nto c:apa1 da 
~egiat~a~ oa o•fo•~• hQri.ontai• q~• po•e.a reaultar da- ÇOhdUÇIO 

,.ic::n.&la:r- in•1laquada~ o que propiciaria CIOJ\'t:rol• elo coapo~t•••nto 

usual dia aot.cri•t•• po• pt'-1i'''i•t.A1'1o• de troca. 

Junho de 1994 
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Ettt~etanto, })ara •••• c:ontrole, ownpr• havtir u it)l..•&~••• 

do propriet&~io .- t~~l-lo, ... o que o oquip&mento n•o •P.r•••nt\ 
util146de, poi•, na apurayao de· r••pon•abili4ade ea o .. o de 
impagto, •cmpre encontrar-••~•o re9iat&u» d• ••tor9oa aQoraaia, 
qua:r:" o . l'lc:tt.orieta. . soja OUl.lJ•do ou nao. 

A••ia, ·nlo c• 'ju.•t.it'iCia • obri9at.oriedad. ele••• 
equipamento a p~at.1caaente to4oa os caainb~•• • Onibu•, ·~ ~6via 
oo•prova9ao.~~·tioe qeneraliZ&da ele seua ate~toa poaitivo•i •obre a 
aaqQtanQa veicula~ • 

. sua apl.ica9fO obrig.at6ria ixo' •9to•v•r -i• o euat.o elo 
vetculo, ._~re~u11o do uau,rio. 

A•ainalo que no· · cap~t. du &rt, 111 6 ~onfericta 

oo•petanoia · ao QONTkAN para eatQbelucer a obrlqatori-,dade d• 
qualquer · equipa•ento de · ee;lal'•nqa qu• , • experitnoif v•nh• 
zoecoJNndar. "••irrt~. •- qve ui•tam o•t.ucto• coçrova.clpr•• 4a 
•tiói•riçia ~•••• U"i,uip•~~~twnto, nlo &~:ve a lei orlar P"iivillt9io 
monopbli.•t• de. :rornec~Or o 'que, por a.i •6, jQat.i.tioa a •upraasl:o 

cS••t•·inoiao· lv. 

l 
PLC N" 73, de 1814 J 

~éP_?k H• 070 

R ;h;]· irj•'-' '--PCL'-'-'-7J-/-94 _______ ,_,..,.. 
I 

r=~·~~~n~aoo~r~~~~~~~~AA~~~~~~~~~~--------~~~ --~"--~-~--~-·· __ ~] • 
I' .. ~... ~· ,o ---·. ~.o·:-·.·."'.·'.· ...• ,...,_.··-· .... ·-·. ·.··o···-- o ........... --- . .,.._ ~ - ........ _ 1 __ ·.1ue' .. "'"''~-o~.-·~ _ __ _ _ 

nt~·:J ._C __ ._;_,_r ___ .._ __ ·u_._··_-'"·====:====="'~;'"·-"_·~-:_-:_-:_~~====-.. -~ ... _ .. _~_·_·_·_·.· 

O inciso IV oo art . 111 passa a ter a seguinte _redaçUo: 

Art. 111 
IV - "OS veículos de transporte de escolares, os de transporte de pas

sageiros com mais de 10 dez) lugares e os de carga com peso bru
to total superior a 3.500 KG (três mil e ·qui~bs quilogramas), 
serlo obrigatoriamente fabricados com o totalizador autOnomo de 
excesso de esforÇos horizontais na forma e condições a serem es
tabelectdBS ·ptüo CCNTRAN, a partir de 180 '(cento e oitenta) dias 

· "da proirulgai;!o deste Código. • 

JUSTIFICATIVA 

A alteraçlo do inciso IV deve-se ao fato que o ve!culo ao se~ .f~brica
do com o aludido equipamento estará revestido do ânimus do padrDo e qualidade, 
que caracterizam a indústria automot1va nacional, imune_ 8$ ralhas -a segurança do 
usuário. Sob outro prisma, a exigência do ~ipamento sob a frota nacipryal. atual, 
significaria em um aumento no custo operacional, que refletiriam automaticamente 
nas tarifas de transportes, e colocaria o setor à mercê de una especul,açrio come.r 
cial. 
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I' PLC 73/94 

L[_~----~---S~E~N~A~D~O~R~~-M--A~G-_N-_o _____ B~A~C~E~L~A_R_------------------l~ ~~·--~-~-·-'-"',.,·"_' _ __,] 

.... ,. ----=---=--------:=-""'---=-~---=-~~----'--'- .... • 
• 11]] •........ 2: o • "*"JI,.TM 3 o • ~-- ~ o • AOITI_ol, i o • tU.PrfUr11Y<I•..Ma• "·-1 •' 
c""·~--]' r-~~;o--'-j-~~~4•wo-~.~J'"'··~~·~·~··· r·- :· ··:·?:]-
..-----------~ ----'-...:....:...:.-'-'-----'---'---'-'-----"--''-'-'" ''-'-' .:....:..;--' 

SUPRI!IJA-SE o Pará-grafo Primeiro do.. Artia·o- 11-1. 

JUSTIF_ICAT:i:VÀ 

A supressão do Parágrafo Primeiro faz-se necessário 
face a sua redundincia a falha exposta no "caput'', uma vez' 
que a ~!i_ só poderá ser alterad'a' PO%- 'oUtra',' e não por Reso
lução Normativã-de Um Órgão Que possUi a competência de re 

,sulamentar a matéria, conforme exposto no Aft. 12 do ~rese~ 
te C,Ódia;o -e- ri.ão leaislãi-- sobré 'a nieslna: CorísequEti'lterrie'n'te, 
tal inter;-pretação aplica-se ao. exposto rió pa:r:ági-â:f'ó '311',' f ~ ~ 

<I I • j, •• ' ... 

· · · PUi NÔ 73;.,.~1994' ' 

<o,- .l t!N~il- til~ .. Qra . . , . J' '' 

F1?7 õ6 794]1' ,.. __ PL_C_7J_/_9_4 ____ .:..:...:_· .;,;.,..., .. , ... ·- ·I 
~r-=~~®~r~~~~~==M~ __ -______________ ____jl r=~-~~ 
"1'~.-------------"·-•~·----------~~~~~·L•-------•"'----------------------- --, 
L . .;_----~~~0:::: ._.. ZOO·~,.. 30·-~ 40·~~orr•w. iO·M•m .... •..o•~·~ 1 

C4~-~ =:1 LC __ __:t~,~;_·~~~~~~~~~~~~-~;':.~"'-·_w_·~====~======-·~_._"_ -_ ~--_ -_ -_ -_r1-_ -_ -_ -_-_._ .. _--~-~--...J 
..------------===-'-:-::._.-:-:: ... :::-: .. -~--=,_=:::::::--~:::1'·' 

O parágrafo 4R do 11rt. 111 -passa· a ter a seguinte, redaçao:· 

· Art"."111 ... 

' ' 

. .' 

§ 4G - "A adoç!lo. (i novos eQu~~OS ~iQ;t6rt;s· ;;o~··:;;ê{~io-$-:~e:"'" ~ 
rllo esta~~~~idos ·~··-rei:ésPéCiriêã~~~~-~~···~ ......... ~,~--::.:.::_: .... ~ ... 

.llJSTIFICATIVA 

NO siStema democrBt!co pluralista as normas de ebTaQ!Oc!a geràl devem . 
ser obejto de lei aspecíf'ica. Além disso, una lei só pode ·ser a'l.te~ada por.· outra, 
e n1o por .x:esoluçlo de ~.~nofglg que apenas tem a cOiqlet!ncia. de· regulamentar a· 
... t6ria, Reg.Jl111110ntor n!o 6 ;legislar. Dai o entendimento para a presente, 

Junho de !994 . 
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....... ' l _ PLC N" 73, de:J994 

IAP.!!-'J~- ,-; 1 073 

O·P~r.graro 2a da Art. 117 passa a ter a seguin~e redação: 
i,.,.--

t i..;,.a_,~~- proib"ido o uso d~ inscr!ç~o de caráter publicitárÍ'? ou 
~ qua_l9u•r outra que possa desviar a atenção dos condutores em 

tod• 1 extenslo do pára-brisas e das partes envidraçadas da 
"trase.ltl dos ve!culos. 

JU~TIFICATIV_A 

A ex!jt&ncia de in~meros "out doar•• ao longo das pri~ 
c1pa11 vias de eircu~açao.de veículos. é um fato real, sendo mui 
to •ais Pl~~~osos __ gu~,. ô,_.,l!lnúnc:_i~s publicitários localizados nas 
tr•••lrais d'OI ~nibus, visto Qu'e os motoristas são levados a des 
v!ar a I~!I(IÇ.Q __ para. QiS_ lados •. Cessa forma não existe sent-ido- em 
proibir os últimos. 

'-POr -outro lado, a· vetculaçi!o de propagandas em ônibus 
gera•. !~Çt!~~~s. _n_O~I!I~llf!erite revertida.s_ para o próprio sist_ema: de 

. tranaporte. 

~ .. •. 

· .. Di-e• &O ll'Uao 117. f zt. a .. 1JU1nte ndac;ão I 

J 

'-·.~·-- & •~o1tti4o o uo de iuCJ-r1oio pu1'»1:1.et.tir1a o\1 qualquer oUt-ra que poaaa clcniar • 

· we .. io doe Hadutone • c oU a axua1ão do para•bri .. , .. ndo p•n.i dda na 

":~: ,_ -
:.. . "". 
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era111ra de vo!culoa de rranda por~• que Poiauam aspelhoS re~~ovisorce .- ambo 
oa l•dos.oxccto 40• que sejam atenta~Õrio à moral • aos bons costumes. 

JUStiFICI<tiVA 

tecnicamance, não hã inçonvenian~e da publicidade no vidro. t~aaeiro dos colativo• 

• aeja porque quase todos, hoje, já vem da fâbrica eou o anti;o vidro aubecicuido 
por material opacOt aaja porque os esp•lhoa r•trovisores lat•raia. o' 

realmente utilizadoe para auxiliar os motoristas aa conducio do va!culo. 
Na terr{vel crise econõmica hoje vivida pelo Pa!s, a pub11cidad8 deve atê aor 
tltt.ulada, como meio 41 •ini81t&r as d1!1culdadea da custo, aumentando a raceit 

da1 Prefeituraa • das empr•aas prestadoras de ••rviçoa da tranaporte col•eivo, • 
contribuinóo para n.coasária diminuição dos custos _da paasag~m para oa usui~tos. 
A publicidade na tTaaeira d& carroçaria dos veículos não d9manda mais tempo pa~a 

UI' lida do que ~· inacri,Õas dai: placa• do dnal1Jação 4• trinaieo ou nu pubt1. 
cidadee .a out-door a painéis e&pelhados palaa cidades • estrada&. 

l 
. PLC N° 73 .• de .1994 

b!t:wJfi· N, · Ó7il 
i ·r-· 

-j 
. -- ~~. 

['_-__ •• R_A_I_M_I_IN_o_c~·-L_I_R_,A,;_ ____ ",."'.._·----·--------·=:J __ .-1 r---~.·:~ 
··----==----=---=-"·--=-----~-· '] I ,til--....... zo·-........... 30 .,. .. .e~· ... •O· ... , .... eo ......... ~r.r..;.:c.;.~·.· · ·_: ·- . 

r------------- ----•n~ 

JUB'l'U'ICII'UVII 

Conforll'le já dispoato no oaput dO artiqo, 

CONTRAN a re;ula~ontaçao do• as&unto• con~idos nos 
primeiro,·•equndo e eercoiro. -

c~a;ber6 ao 
p~r6qra.fo• 

As disposi9_t1as ••tabelaeJ.clas nos parAqrafo• ap•na• 
dificultaria a aua aplicabilidida tace as modernizaçOe• que poderAo 

JUnho de 1994 
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PLC N" 73, de 1994 

ZAtU/?'#- "'~ 076 J 
rr:-:-; No•~ ~ n--------------•~o•os•~o-----------
1 1J/ 06/94j r PLC 73/94 

r SENAOOR MAGNO BACELAR 

I• o . , -- 20·-......... 
L..-~--= 

···-------------------~ li!)· IOOI)'r,..,.,. 4 O · •l)ri'•Yfl SI O · !~n•or~,.,.e 4~ou. ~ 

CtôN~=:J LC __ ._.:.~!2:.~~---_-_-_-__:.-_~_-_-_-_._~_.,_._·_· __ _L ___ ~_·_·~--------'-r-----~-~-'-··-~ __ _j 

~-----------------------------·h~---------------------------------, 

Suprima-se do art, 123 a expressão "e os coletivos de passagairos''. 

JUST!f'ICATIVA 

Os veículos _de transportes de passageiros s~o do. t~~o 

Onibus. 11 A ins_c_rição indicativa de tara, lotação, -de seu peso br.!:!,_ 

to total, peso bruto total combinado e a capacidade máxima de tr! 
çfto", como sugere o artigo de forma visível na parte externa da 

carroçaria ~ um exagero, que só seria visto na frota brasileira 
de Onibus, com aumento de custo de pintura e manutençQo das me~ 
mas. Os ·onibus, pela sua natureza já possuem inúmeras inscriçOes, 
desde a denomin~çAo da tran~portadora, itinerários, númerçs de 
prefixos de frotas e mais os das linhas para confundir os usui 
rios. 

Os poderes Concedentes não só registram estes veiculos, 
como submetem-nos a vist_orlas periódicas. As inscrições abus,iy;;~s 

nestes tipos de ve!culos em outros dispositivos do-código tem· 
sido' condenadas. 

' ..-------------- ··~·Q1•CÁO ---------"~-'--'-'=''-i lULf;;;;;J LI' __ P~R~a~J~E~rQu_o~E~1L~E~I_QDA~c~A~M~AERaA-1N~·L27~'-º~E~l~9~9~4------------~ 
· --------<>IITOII----· --------· •• -----"---~ 

[g-~;ADOR ~RAM SARAIVA 
-j~--,..·-ru.U.o~ 

LC ____ __:•.,Cii~_ .. ~_·.,·_ .. _·__:•:..D::::._~_-_·_·.:.··-·_.:'~r:=·:..· _-.;_·_ .. _._..... 4 :. -.~. -;:. ___ ._,-~;;..-__________ -_] 

G""'=:J 

Suprima-se do artigo 126 a expressão: '' para 

sitar na ~ia públ1ca ~ 

tra~ 
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.JUSTIFICATIVA_ 

~ uma necessidade pois fica taxativo o registro. 

PLC N°73, de 1994 I 
L MM/-?"'-' 078 ___j 

w-----------------~--------~·~-------=--------------~~--. 

( 
r 

Incluir na final do-artlgo 126 caput- a expressão: 

,, Na forma da lei N 

JUSTIFICATIVA 

Necessidade legal • 

·-------
.... 

PLC N" 73, de 19M J l EAIJAJ.?#- N .< 071 

,o ......... eo;....-n,~ 3D·~ .. oo-- •o--.. --

Ci!~:J r,;L0 ,-_;!1_l!2~6-'-•--_-_-:_-_..,J. ___ :_-_•u_ú_•_•_•====~=====-'---·~~~~=:===~-~-~"""_=:l __ ......J 
~==~~==~=------------------~ Incluir o seguinte parágrafo ao artigo 126: 

§3g - A nlo observAncla ao que prescreve o caput deste 
artigo, constituirá lnfraçDo de natureza grave. 

JUSTIFICATIVA 

Esta prescriçlo de registro no domicilio do proprlet6-
rlo nlo vem sendo cumprida e para saná-la, d~vemos imputar o seu ' 
desrespeito como lnfraçlo de natureza grave. 

Junho de 1994 
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PLC N" 73, de 11194 .J 
L Mé<l/3'~ ,v; 080 

'" ,.------------- ·•~•os>o;.loQ --------------, 

R ~ó z;:J Lr==P=R=O~J~E=T~O=º~E::' ~G=T=QLaA-:C~A~M~A~R~·"::"=N=O=?:'=~º:F::':·~·~·-;;:=:-::;::-::~ 
~r====S=e=·~=a=d=o=r~I=R=~=M==S=A=R~A~I=V=A======~========~~~==~===' Lj' __ ~ __ ·-__ ·---·~--~ C 10·..,."'•..,. 2l"j·111n•·~·..,.. __ 3-~ ~ooo•oc,.,..,. 4---:--;;;.·;,.-~-9-:::J·IvU•·•,····~~""u. 

r.-----------------·~·a-----

No artigo 127- p-ará"grafo 12, modif1car a expressão 
1

' capacidade mái1ma de tração " pela expressão : 

" Ca~acldade de Carga '' 

JUSTIFICATIVA 

Corrigir erro de redaç~o . 

l 
PLC N"73, de 11194 

E"f<!N.:M 4~ 081 

...-------------,•cti>OI~ 

!'PROJETO DE !tp QA GAMARA N9 ZJ DE 1994 ..... 
CPf<DitfflP 

...------:::-----=:-----;:::--•"'-'---11 10·-..., 10·-·,.,.,.,. .30·-IC••.,. 40·-• IQ•r_uumu,.•vot""~ 

Modificar no § 29 do art1go 127 a expressão "vida útil 
do veículo" por: 

"Vida útil da carraceria." 

JUSTifiCATIVA 

A vida útil do veículo é a da carroceria, portanto, d~ 
ve ficar expressa esta definiçlo. 
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PLC N• 73, de 111114 

L b-.6<"'"" ~_·_ .- __ o_ez ____ ,.--J 

,.----------- .. ,. .. ,," __________ ! 
[}'õ7 ~._..~.?J'4] /1 

PROJETO DE LEI DA CAMAPA N2 73 QE 1994 . 

-·~·0'1 J ~·""''o'··"'~ ] 
tO,......,,.,. 2::}·1~11''"'',.,. 3C: ,.aoor..;o•.,. 4-::i"··~··v• 9Q _ _!:'!.!_'''•"·~~-~u.-

T!l•o-------------------, 
Incluir no artigo 129 o seguinte parágrafo 4Q: 

§ 4g - A não obs~rvãncia do que prescreve este artigo, 
seus incisos e os parágrafos 1Q e 2~ bonstituirá infraçao de ~atu
reza grave. 

JUSTIFICATIVA 

E necessário para se atuallzar as cadastros e manter a 
documentação do veículo e do proprietária atualizados. 

PLC N" 73, de 111114 

M{I!JW'~ !P 083 

Gl ;~z;J: ·"I' __ F_R_O_JE_T_O_O_E~L-JC;-;A-.. _C_A_M_A~;"'·'~':'·--73-.0-E-1 994 

J 
IRAM SARAIVA I. ._r _ ... _·-_·"'"_':J__,· 

r.-------------n•~- -----------::---

Suprimir do artigo 13:r·a express11io "ou __ em f_oto-:. 

cópla ctutent1cadª .Pelos ôrgaos _ Q~~· t i_ver~rn expedido os .çiOC_!!. 

mentos " 

JUSTIFICATIVA 

01minu1r a prababilidade_de falsif1caçõ~s. 

Junho de l994 
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PLC N" 73, de 11184 

I Ptúi.<'A- N" 084 

""''4 ... ~'0'~ ---------------, f'lã? o6?14J J' PFWJEro. OCLEI oA CAMAR" No n OE 19.94 I 

I 
G .. ~.~~~ c ... · ___ ,"·;"";,_·_--'--'.""''---·-~_~_·u~,~---_-_-,~'~---_-_-_-_._~_·_·==========~~·-"_· .. _·_~ __ _. 
w-------------------------------·h~--------------------------------, 

Incluir no artigo 132 um parágrafo com a seguinte 

redação: 

§ A autoridade policial também poderá requ~ 

rer a baixa do veículo. 

JUSTIFICATIVA 

Faz-se necessário esta proposta pois facilita à 

autoridade Policial o controle dos ve!culos desmontados ou 

irrecuperáveis. 

PLC N" 73, de 11184 

J 
l'i}7o7??4] I' PLC73/94 

_.., _____________ --~ 
LÚ.:S::e::n;:a:,:d:;o:,:r:,_:M;::A::G::N::O~B::A::C::E:.:L::A;:R:,_ ___ -___ - ________________________ ..JI r ~;'~o 

I' ·~-=--=-----""l 10-- •D·-"*"'WI' ..... 3~·-- •D·-- •o-~- _ 
····~ 

r----------------mm--------------------~ 

O!*se ao artigo 140, "Caput", a seguinte redaçlo: 

Art. 140 - "Os ve!culos de aluguel, destinadas ao transporte indi
vidual ou co!etivo de passagei~os de linha regular ou 
a qualquer outro serviço remuneràâõ-;·· a.l'tm do registro 
e licenciamento, dever&o estar devidameni& autorizados 
pelo poder concedente.• 

Quarta-feira 15 3043 
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J U S T I F I C A T I V A 

o serviço de transporte de passageiros é público. . 
~ .executado diretamente pelo 6rglo governamental·· dà cir

cunscrição ou atrav~s oe delegação dele. Portanto, todo.&nibus d~~ 
tinado ao transporte de passageiros com fins comerciais depêhde~dê' 
autorização prévia do poder concedente, municipal se ror atuar dln~ 
tro dos seus limites ter~itorlais, ou estadual e nacional, respel· 
tadas as suas circunscrições. 

Este adenda cQmplementa a preocupaç§o registrada no novo 
código de combate ao transporte clandestino, no Qual. Onibus e _P-es'
soal de operação, rogem a~ controle fiscaÚzador além de comPi'oftut- · 
ter 0 equilíbrio econômiqo e f.inanceiro das empresas Oficialment"'e 

delegadas. 

PLC N" 73, dfJ 1184 

f,t(é.tJ_ç~~At,! 088 

JUSTIFICATIVA: O Artigo é inócuo 11t pode· oca"Sionar hit,erprata~~-~ · 
inde-turj,veis quanto à quitação- da pos-.iveis •ultai ou ' - ' 
r .. sulari2:a~;ito do. veiculO apre'tndido n:a po•••e Cilo antigo 
proprietário infr:atar, O assunto já é tratado no Capitulo X·t -
Do Re;i11tro de Vcrículos. ~- · · -- ' 

·','' .. -~'--· . .:..~.;;.'• -~ 

~~,_ > .. 

Acre:-'locentar ParãgrafQ único no Artigo 1"'3·. 

PLi;; N" 7'3, dfJ te.. 
~W~If IJ_. -· 1117 

' --··-' 
(:mico - O ni:to cumprillento fias regras e<stabelecidas nestll!' 

Códi.go e:- pelo órgão ou- entidade e)cecutivos, acli\rrc-tará em- multa 
tanto põ!u·a o motorista quanto ao proprietário do veiculo de 
transporte escolar. 

'· ' 

,JUSTlF"lCATlVA: 5 nE-~ce5sàl·io conb~otar e multar os 111otoristas d~. 
b·anspol·te l;.'scc_lt~r que ho,je ac_abam não_ '!iendo acompanh~dos nà 
pre'.ãtaç:ão do oserVir;o junto aos escolare's. - ·"""-('~~· 

., 

. ' 

. •I 

I 
l 

Junho de 1994 



Junho de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

PLC N" 73, de 1994 

088 

Alter'iar ·o ArÜg·o· '{45g 

A habili taçlío para cond~zir veículo auto111otor e eltl- .. :· ico sP.r"" 
apurada através de exames 'que deverão ser rt!ai:i.zados junto _aos 
órgílo<s ou ~ntidades ex_ecutivos. _.delegado do e5tado do domicJ.l.ic; 
ou resiáência do ca.'ndidafo ou na Sf?de estadual do· própt~io c'1·gão, 
devendo o condutor 

JUSTir1CATIVA: O órgão ou entidade executivos que serão 
Y'ct1iPOJl,Sá~~;"s Pti;-1~ _apli1::a1;io de _te_st_.'I'S e avaliaç:ão de exames. 
ser.á acii.tele que: tiVE-1- á- delegà.ç:ão do SENATRAN P<u:a tixecu..l::á·:·l-:~'!:: ~ 
Pprta'ntO"'; é importa-nttl esta identi-HcaçOCo no t'exto. 

~"'. •- '· 

Alterar o Artigo 148Q~ 

<' 
PLC N" 73, de 1994 

• 089 

Inciso ·l·'·:•.câtê90f--i:i Ai - Condutor de veículos motorizados d!i 
'dl.t.ás.'ou tr·~·" .'rodas com ou s&-m carro lateral até 125 cc_. 
Cat«"goria A2.,tt~ cond.ut-or di!' veiculo,;; motorizados de duas ou trê<& 
ro~a•.-:~o• ou ·stm carro latil'ral aci11a der 126 cc. 

JUSTIFICATIVA: Da mesma forma que pon·a 09 VflÍculos auto111otores 
existe uMa diferencia~ão entr€ motoristas de automóveis e de 
caminh5es, em fun~ão do porte e da pot~nc.ia dos veículos, é 
iMportantG:" difeYenci-ar ·os motoristas de motocicleta de miR'nor 
potência e aquele'i de ma·io'r' ~otência. 

,.:.·•· 

,, 

Quarta-feira 15 3045 
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PLC N"73, de 1814 

Alterar ~ redaclo do Artigo 1~6 e parágrafo único 

Ao r~novar os exa•es previstos no artigÕ a"ntft.rtor, o condutor 
que nlo os tenha, dtve •~r sublllfttido a cursos d~ dir~çlo 
defensiva I! de prilllciros soc.orros, conforMe norlftati:r.:aç:~o do 
CONTRAH. 

Parágrafo única - a e111pres:a que utiliza condutores contratado• 
para operare~t a ts.ua frota de v~~rículos é obrigada a fornecer 
cursos de dt.rec:lo defensiva, pr i eej rqs socorros « out_ro_s 
canforlll« nor•atizaçio do CONTRAN. 

J_ust ificativa: 
~-•uito i111portante que toda a populaç:~o d~ motorista~ adquira os 
conheci•entos dt atandi•ento de pri11eiro5 socorro"m, pois ocorre 
no Brasil, Mais de Ulll 111ilhlo de acid~ntes por ano. 

Cap, XV - D~_SE NOVA REDAÇ~o· 

Art. 176 
Acresentar: 

PLC N" 73, de 1814 

Prnalidade: Multa e suspen~ão do direito d~ dirigir . 

.JUSTIFICATIVA, 

A Medida ad•ini•trativa preve o recolhimento do documento de 
habilitação ~eM ~sclarecar o motivo para tal, que é a suspentião 
do .dire.ito de dirigir ora acl"e'!!licentada . 

Junho de I 994 
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PLC N• 73, de 1994 

092 

ALTERA-SE NO Art, 18~ - inciso XII - na área ~e CI"Uzamento d~, 
vias .. 

~USTIF IC~.I.rJA, 

E111 outro• trechos dÓ texto foi ut_i_l_i,zado o .termo área de 
cruza111~nto. 

S•n or MO!StS ASRAO 

PLC N" 73, de 1994 

/093 

ALTERA-SE NO 
Art. 186 inciso V- de tran'5ito rápido e das demais vias 
dotadas dR acostamento, 

~USTIFICATIVA, 

Visa aclarar 
impressio di!' 
e'ltrada~ n-{j:o 

ALTER A-SE NO 

a texto, un~a vez que com aquela reda,ão há_ a 
que!' a11 vias de transi·t·o rápido, rodovias e

te• acosta111cnto. 

PLC N" 73, de 1814 

Art. 186 inciso VII- na área de cruzamento de vias. 

JUSTIFICATIVA: 

Ea outros trechos do texto ~ utilizado a denominação de área 
de cruz:a•~~rnto. 

Quarta-feira 15 3047 
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ALTERA-SE NO 
Art, 188 - inc io;o I - na .,aix:a ou pista da direi.l"f:a 
regulamentada como de circula~ão ~xclusiva Para determinado tipo 
de veículo, exceto para. 

JUSTIFICATIVA, 

Te111 o ob,jetivo de d~clarar malhar o te-xto. 

ALTERA-SE NO 

PLC N" 73, de 11194 

/011 
/ 

Art. 188 inciso II -- ... -regulatnentada como de circulac:ão 
exclusiva para detarMinado tipo d~ veículo. 

JUSTIFICA TIW" 

Aclarar Melhor o t~rxto. 

ALTERA-SE NO 
Art. 19•, inciso I 

INFRAÇ~O, GRAVE 

PENALIDADE, HULTA 

PLC N" 73, de 1894 

- 087 

Junho de 1994 
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JUSTIFICATIVA' 

PLC N" 73, de 19M 

ALTERA_SE NO 
Art. 195- e~teja~ na iMinencia de pa~sar um pelo outro, ao 
rralizar op~ração d~ ultrapa•§agem. 

JUSTIFICATIVA, 

Vi~a dar •elhor coMpr~en~~o ao texto. 

PLC N" 73, de 19M 

ALTERA-SE NO 
Art. 2•0- gesto regulaMentar de bra~o ou luz indicadora de 
di r e~ !lo do veiculo,._, 

JUSTIFICATIVA, 

No anexo I este dispositivo está definido como luz indicado1·a de 
direç:lo. 

Quarta-feira 15 3049 
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PLC N' 73, de 1984 

(100 
Altera-se no Al"tigo 221 - Transitar em velocidade superior a 
máxima Permitida pa1·a o local. 

JUSTIFICATIVA: Os equipamentos certamente sofrer~o evolu~ão ao 
longo do t~mpo, não sendo conveniente ~ua especifica~ão. 

Altel·a-se no Al"tigo 221 - inciso II: 

PLC N' 73, de 1984 

/101 

I 

a) quando a velocidade for superior à Máxima em até ~0%1 

b> quando a velocidad~ for superior à máxima Rm Mais de 50X. 

JUSTIFICATIVA: Nas vias sftcundárias e tel"Ciárias a· velocidade já 
sio m~nore~~ sendo difícil aferir velocidad~ com varia~io de 
25X. 

DÃ-SE NOVA REDAC~O AO 

PLC NO 73, de 1984 

/102 

Ãri:. 222. Tr~nslta-r com õ VQ:Ít:ulo em ví'-·l•JCid;;.do;; inferior ~ 
metade da velocid~)de má>tima- est:abr;>].t?.cidrt para a via, retardando 
ou obstruindo o transito, a menos ·que-as condi,5~s de trifego e 
metereolÔgic.a~ não o pe1·mitam,- s:iÚ11o se estivat· na -Faixa da 
direita. -

Jiiilho de 1994 
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JUSTIFICATIVA, 

Tem o objetivo de f~cilitar a compreensio do t~xto. 

PLC N" 73, de 1884 

/103 

ALTERA-SE NO 
Art. 22~- ~i~tema de ilumina~~o vermelha intermitente dos 
veículoG d~ polícia. 

JUSTIFICATIVA, 

Para Melhor aclarar o texto. 

Acrescrntar no Artigo 233, inciso XXXI: 

Infrac;:ro! •é-di:a 
Penalidad~: Hulta 

PLC N" 73, ele 1884 

~104 

Medida Administrativa: Rrtenc;:ão do veículo para regularização. 

JUSTIFICATIVA: Faltou ind:icaçSo da inf1·aç:S:o, penali.d'adc:::- e 
medida ad~inistrativa. 

Quarta-feira 15 3051 
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EMENDA 
Suprimir o Paragrafo 1. do Art. 233, 
Paragrafo 2. ~m Par•grafo único. 

JUSTIFICATIVA' 

PLC N• 73, de 1994 

·105 
·-'·.;:-; 

transfcrniin-do .• ~. 
•, .. 

O dll!'talhalllento de como_ -se dará a retenção, apn::ensão e leilão já 
E'$tá contemplado nos érti9os 270,_ 2Á-2 e 316, tor'Tlando este 
P:aragl·a;.fo dEsnecessál·ia, compreme-te-ndo o entendimento da 
legisla~5o. · 

;~ -~ -:·-<- ";! ~,r,,,'~H->' -~~·-: :;,~;#..-.""'~' ,,_~,. ,~ 

' ~ -1>"' ..... ~ -,,. .. -• .;~.; .... ..,;.~,," ... 
PLC N• 73, de 1994 

'---· ~»··--; '• '"" ~d.t-:\~Jt.~.t-t' 
"106 I ~"f,f:,10 -(l•b ~,. ,S 

ALTERA-SE NO 
Art. 2.-\6--- inciso-I-- ._.,.;.._ .. coM viseir.a_qu_óc.u,los dE::rPr.-ot~c;:~R.::.,_\.l_'! ""'o 
vestuário, de acordo co• as norrwas~--_,_ ;o-..-..,. ........ .:.~- ... ~t.i<"l ~ "J~t-.;~t:·_ <t>l.t~·'·•;; 

'Ha-,~> ;...~t..-.•~ ~ 

JUSTIFICATIVA, 

Objetivo é co~patibilizar com o capítulo III - Das regras guais 
d~ circula~lo e conduta. 

-. ·, Lt . f:'LC N"_73, 'de 1~ 
'~ UI 

~~- .... -~-
107 .-,.., =.• 

., ·' • < 
.-,..,.-_..,~· ~·--~~---=-------"~- -- =~~., ...... ' 

DÁ-SE NOVA REDAC~Q,. 
Art. 246 
Para··grafo único --.Para 
VII, VIII~ al~• d~q 

a> Conduzir pas9ageiro fora da garupa a ~le dR~tinada; 

b> Tdlnsitar t!'lll vra·s dft tral'úo:rto rápido oú rodovias. Salvo ond .. 
houver faiMas de rola•Rnto próprias. 

INFRAÇ~O 1 Ho!dia 

PENALIDADE: Multa 
i 

\ 
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.. ··- 7.;,".tiFiêllttuil,·· -.~"~f•';·;· 

·• 

I 

... .,~--.-- ----·~---~-·-------~----
. ~0-?arajr~fD único refere-•• ap•nas a ciclos, u•a vez que os 
_,_t;..~,'-~ ~!é.,~yl~~;~•tlo cOfl.:!'!!~!_d~.!-~~o- c~put do Artigo . 

... ,. .. Côtí'~f'jt.la(lct fi eMclu.slo do _·in_ciso IV. se ~eve ao fato dos ciclos 
_.,JIJIP . .Ià'•iu:i_r_~ii faroi!::...:._:_ •• ~~:. : ..... 

' ._ ... ~ ......... ,. 

~ .l!.f .. ('!.)S,:··:Ht: t; J.to :-~fi-»,o.e '..;J: ,~,. 
. ' . . '. ; ,_·; ' 

"'~"'""'4 . ~ t j\-•;L ;:...~~..,~o-"!.-..~. 

' .. 

.. -,.t:. <"::.. 

PLC N' 73, de 1994 

·108 

Aé~escentar '•raerafo 2. ao artigo 246 alterando o Paragrafo 
_d.n~c:.a·, pa~•~ P.ara~raf07 __ 1_ . 

. ~'Páralt&f'o 1!, - aplicá-se aos ciclo•otore<s o disposto na alinea 
111,.._ M raraita_f~ ... 1.-" 

.IUITJF~C:IITtY~: 
O. cicla.õtore• te• pequena potencia~ sua circula,~o ~m vias,de 
transito ra~ido e .ro~ovias pod• coMprom~ntar a seguran~a do 
ceftdutor·. · !!:-·. 

"-• 
' 

·',. 

_, .... 

1'\Jr .•. 
,. __ , ~ ,..~ .... -~ ' . ' .• 

' ,I • ' ~- ,· .. ;• . .. ~ .. - ..._ ' -

:"'. . 
~" ,~. 

·;. . . 
--... ........ _~~~---~~~~~----

' te:_ 1 ·,' 

l 
PLC.N" 73, de 11194 

EirtéAJ~4- A):. 101 

-----------.-------, 
. '·?!E:" ... ' •J.'~-; . '~- . '.'; -; 

í•': 
.,.,. 

.. aliaM' "•"· •• &Mh•. u elo art ' ,· ·• :· . .---:'!\..;·~~-.... _..,_ ""'',.·· --" ~-

..... • •&&av&"a Pro.vJ.do• ... :·-. . ~ ~ ' ' . ' 
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.... 
~orri~•-•• _n•c::•••''t'io o acto,aoitaú ~. ll'•l•vz:• "aeaap" p;ara 

evitar•a• in~•:rp~:atac;ao •rrone.._ 
ent.en<kr 'd••p~t·iljc&cl• • \ltillzayao 

••m ilYminaçlo pdblioa. 

\I• lM~J.•l•ça<~, poia pocleF•••·1& 

4o t•r01• O• lu& boixa •~. ~Qnei• 

PLC N"73, de 1 ... 

.fHú/~1! 111:: 110 

wz:-;-;J , ... __ .,: • .,L:.::C....:..73"''"'""'·'---------_-_-_· --~~-----_·-_-_-_--_,-_-_· __ ._-_,I 

Ir.,,---------------~-----------------, 1.-,--~ -OIIr,..._a_ l 
. SENADOR MAGNO BACELAR . _ 

I' ·~--=---=--------·l 3 ~ · _._.,., 4 O · """..,. I Q • _..ITurrowo-.._ _ 

rn·--~ rL-_-2_;_,_ .. _-::_-_,~:::_;_~_·_·~_·===~::::_-_"::::_'~_-:_-_-_·'·_-:=-l __ .J 

w-----------------------~-------------------------, 
O Paráarafo Terceiro do Artiao 257 paaaa a ter a aeauinte reda
ção: 

Art. 257 ••• 

§ 3t Ao condutor caberiÍI a reaponaabilidade pelas infraçÕes 'do
corrontea de atoa praticado& na direção de veículos, ficando ' 
inatituida a matricula para oa que exercem a condução de velcE 
lo automotor em caráter profiasional, onde aerão lançadaa aa 
infraçõaa comotidaa. 

JUSTIFICATIVA 

A •~lta é inatru•ento indutor de um comportamento aoc! 
almanta daaajával. A aociedada aeria feliz ao, por atenção aoa 
limita& individuais, não hOuvoaaa aplicação da qualqu:er multa. 

DofinitlvaManta, multa não é fonte do arrecadação, Cõ
mo indÚatrial 

! sendo a Multa uM inatruManto da indução da comporta
monto, co•o tal aó ~odará funcionar ao o infrator suportá-la. 

Da{ a propoata para que seja modificada a radaçãO do 
artiao 257, paráarafo terceiro, para que •• estabeleça com cl~ 
ra•• a r~aponaabilidade do motoriata profiseional, adotando 
(raa~abalacando) oa pronturárioa, onde são lançada• •• infraçõoa 
co•ati4aa. 

JIUlho;le 1994 

,_ '"' '· .. - .. ,, '~·,.._ 
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111 

I' PLC 73/94_ 
-- PRO~OIOÇIQ •• ---:---- --·------~ 

~[===S=E=N=A=D=O=R=M=A=G=N=O=B=A=C=E=L=A=R==============· r r~.,~o~~·~o- -~ 
1 O ' """""- 2 O · ~U .. '"""''"' 3 O · OOGCifoc;.o""' 4 Q · ,g, • .,,.; 9 O · lutÕv••",..'"~ t...OO•• 

INCLUA-SE A segyint, parigrafo ao Art. 257: 

~ 92 No caso.de pessoa juridica possuidor~ de frota de veicules, 
caso não ·seja posS:I:Vel '.ã'ictentificação do con-dutor infrator, a 

-mesma deverá -~fu-StTfiCiú• -formalmente, dentro do prazo dEi 30_ (_tri!J 
ta) dias do rece_bimento_da notificaçã-o, as razÕ.es dft n'ão_" L~n_i::.i
ficação. 

JUSTlFICATIVA 

NO ·caso ·especific·o C:to tra·nsp·o-rt'e cole.tivo·urbano·, 'õftde 
vários motoristas podem ·côrtdu-zi'r tl~fi'l_éSfiló veiculo n.o mesrno aíá, 

~·tcH·p_a:-1!1} -ªª--~Y,e._z_el!l ~ ~lllP-QS.s..lY:-13: l ~i 4~n.U~f_i_par o con.d,u t.or in fra to r e, 
neste caso, a empresa se_ri!l, injust,amente penal...i,z_a9a • 

or-- .. ..,. . .. , "':"'"' ., .. 

' ' 

PLC N• 73, da 19&4 

·/112 

Artigo 258, Parágra~o 49 alterar de 6 (seis) para 4 (quatro) 
horas. 

JUSTIF'ICATIVA:· Ao;; infrao;i'So:is continuadas, em esPecia-l ·a df.: 
e-stacionar etn local Pl"oib:l.do, -s5't:> E.")(t\"emamr;;:nto?. pr.ejud:i.c:iais ao 
trânsito,_ A di11in~ir.:!S:ç d_e_ 6, para 4 hn1·as ÓbjetiV"!:.;.IT!aior íigo1---
para o i nfr<1l,!:or. ' ~-· i'- V 
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PLC N" 73, de 111M 

113 

Incluir no artigo 258 parágrafo 59 

parágrafo 5g ----Os valoreos constatados no caput deste artigo •lo 
válidos para veículos co111 7 anos de ut;o O'u mais, par<!l O'!i de•ais 
multiplicar este§ valores por: 
1~1 para vaiculos co• 6 anos dR uso 
1,2 11 5 
1,3 n 4 
1,4 n 3 . ..- -,, 
1,6 11 2 
1,8 11 1 
2, 0 '' 11enos de 1 ano de uso 

Ju•tific:ativa~ 
o podttr econ8•ico teiK estimulado. :e. diis.abedi~nc:ia da-s leis de 
trânsito. Nota-s~~r que motori-stas pt"oprietário<& de veículos de 
maior valor de 111erc:ado desobedecem mais as regras do que outros. 
EntendRIII-se aci•a das leis. Os valor~s aplicados slo desprezados 
por tst•• Proprietários, Este modelo VEI'I sendo usado e• alguns 
países europeus co• ~ucesso. · 

PLC N" 73, de 11194 

114 

Artigo 260, Parágrafo 49, alterar d~ "ser paga antes de sua 
<Aaida do país" para "c;er paga no ato da autuaç!l\o, sem prejuizc 
do-s r~E"cursos previstos nest.e Código":-

JUSTIFICATIVA: O~ veículos licenciado• no ext~rior, vim caus~ndo 
muito preJuízo ao tdin!iiito, pl"incipa.llllente na<J rodovias do ~1.1 1 
do País, •otivo pelo qual a altera~ão proposta visa dar maior 
rigor, ~xigindo-se o pagamEnto da multa no atq da autuação. 

Junho de 1994 
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115 

I' PLC 73/94 
.,------~------, 

[ SENADOR MAGNO BACEL;~""·------~-------------:=1-- r~•·:·~-o-~- 1 
,..------:::-----=------:=--~·~~---=------:,------· 

1 0 · ..__ 2 O · wnnt\IITIW. 3 O- _o;.o.,.,. 4 O · "~~"""' 9 O- S\ltf"ITu,..,•o •<M~• 

G--··~-=] r~· ___ ;:.:c;~;==~~~-~-=~====5~_;_M_~_·u_,_-:_-_-_-_T~---_-_-_-_-_____ ..t. ____ '·_··-~---J 
~-----------------------------~~------------------=~~~~~_, 

SUPRIMA-SE o parágrafo 5§ do artigo 260. 

JUSTIFICATIVA 

Quaisquer descontos realizados nos salários dos traba
lhadores, em conformidade com_ o_ di_sp_os_to n_o_ ,inci~o I do artigo 
462 da Consolidaçio das Leis do Trabalho, s6 po~eri s~~ •retu! 
do quando houver a anuência do trabalhador. 

PLC N• 73, de 11194 

Incluir no artigo 267 após nlo sendo r.rinc:idente o infr•tor ••na 
•e••• i n fr a c: lo u 

JUSTIFICATIVA: Busca-se, co• ~ advertinct~, ~tducar_o condutor 
que aventual•~nte co•ete uMa infra~So leve ou Média, por Puro 
de~conheciMento R •á prepara~So . 

Quarta-feira IS 30S1 
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b<-fv.JP,f-;ii; 117 J 
R a~· 79TJ l..,. ______ ;_P L=:C::._7;_. ·,:;/_;9_;4;_~--'-: _-"_._ •• _ .. _""'_._'_c-_._·._._-.:..·~--·.;.-_-_-._. -_· ,_.,.._,_, _,._.,_,._ .. _ •. _ . .....J, 

c·;a"ô-~ rL·--_-...:2...:7_9=======~-· .. _· .. _~_·-=-.,..,.~.~~.=:~-· _· ·=.= ... ~.=. ;::_ ~ .. ==-:_.: .. :_ .. ~-:-.. -. ....J _ 

~ 

INCLUA-$E_. no_,_ a_rt~,go 279. o seguint_e parágr.afo: 
-. "''''--~.;O-~ ... ~. 

Ar~ •. 279 ••.• 
- -·-'. ·_.'' 

Parágra r o llnic·a/. :A reti,r~-~?tv1d,o "'!!d.~S~~~·~- .o.ú_ ·_u-~1~-~~e·~a~r~maz·en_·a'd~!a __ d_e 
re.giStros, SQmente poderá ser efetuada n1:1 p'resença d'o~· Pr'bPrietá 
r i o do- v.eículo :. 'ou seu 'p-rébo.s_td:··~d~v"'en;;dt{' _-n~ c.;.~--b~tt.J;;~,{d{ s·er·- ,..di 

-~-:- --~- ~-------~;!,.,_ •. ~ ·-'_jJ.:f_.-~··. _...;-,- . .:-~-·- ·····~:-
tado·-~- rubricado_ p_elo age..ote' de tran,s.ito _e· pe:r-o l:>I'oprietário ou 
preposto, de mod'o--a fi-ca~···;;;_~re"i_t~~ênt·~-~ {de1~~ú.6b~â~Q~;·1~ .. ~> .. ~~t-.; · --~ __ -,:,' 

JUSTIFICATIVA 

A prática proposta tem como objetivo garantir a aute~ 

ti.Cld_açie de impprtante instrumento, bem como evitar qualquer t.!_ 
po d~,ddvida quanto a "origem e fidelidade da peça a ser utiliz! 
da com~ prova, nos casos previstos na presente lei. 

I' SENADOR MDJS~S ABRAO r 

I ..... :..: .. ~ 
.--------------------rnto-------------------, 

Óê-se ao artigo 281 a seg~ts radação: 
11 A.rt. 281 - As·· autoridades de trânsito e seus agentes devem 

co:a.unicar, por e ... sM-i to, ao Órgão ou entidade d.e trânsito co111. 
circunscrição sobfoê a vi"a o COllletimento d9 q,ual:tuer infraçã.o ?r.t. 
visca na legislação de trânsito, presenciada, ~uali!icando-se e 
indicando endereço coapleto e. telefone." 

Junho ele 1994· 
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ato 
eonr.j. 

A~tuar é aplicar poder do polícia atribuindo Yalor ao 
:Pre.sene.iado, decidindo discricionariame~te se eatá ou não 
gurada a 1nrração, seawndo princ!pios do razoabilidade o motiYA 
çio.· 

No &atado do Direito nio so pode estender essa !aeuldadt a 
qualquer do pOYo, eia quo é priYatiY& doa intosrantea do poder 
pÚblico. Não •• deve esquecer que o exerc.!cio do poder de polj 
ela, pelo seu cará.ter unilateral e imperativo, cabe exclusivaaen 
te à.a a.ueorid.adea e seus aaente.s 1 técnica e legalmente habilita 
dos para tan.to. 

4 alteração proposta eonto~la a h1p6toaa da autoridade do 
trânsito poder autuar mesmo não eacando no âmbito de sua cir-
CW\SCrição • 

Quarta-feira 15 3059 

Como a .a.u.tu.açi:o ' um proc:ecl.ilDElnto rigoroao e para que não 
haJa injustiças, ao autoridades do trânsito ou agontos da autor.j. 
dada, sem competincia sobre a Tia, ao presenciarem infraçõea às 
nor .... do c6d1,o, deTerão eoaunicá-la à autoridade do trânsito la 
cal, para quo oata po .. a aplicar a sanção cab!Yol. 

Alterar o,Parágrafo único do Artigo 291 para: 

PLC N" 73, de 111114 

,/111 

Parátrafo ~nico - No caso do inciso II, quando houv~r apenas uaa 
4~RI Junto ao órglo ou entidade penalizadora, o recurso ~erá 
julgado por seus Pr_óprios !leMbras," 

JUSTIFICATIVA: D~ixar claro no texto, qu~ parágrafo refer~-se 
apenas ao inciso II Já que para o inciso I independ~ o nú•rro d~ 
.JARl existl'ntes. 
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Incluir no artigo 300 o inciso VIII 

VIII - ... a venda de b~bidas alcóolic.as naS 
PENA - recluslo de 3 a 6 mes~s ~ •ulta de 3~ 

Incluir no Art. 300, 

": ;lj';,l:t~l·'·~tr- _f,Jf 
. ~-· · . ..,.--)_ .~..--t.},'Jf"tft.~ .'III;~ 

PLCpjO~~~!i!l' t">••!i 
, ·.,!!J..c! .. _''.i<t'_,t'~t!t~~~,"i. .. · .. 1.20 . ., . 

-t-~< ~--s':"_~}ri 
ro'd~'viai; ·;- . 
di:i.s· ;... •·u.lt• :-

• ... -, ~ '.t:,.:"J.' 
.·t.. .. ~·-- ·• ......... . 

,. ,~ 

.. 
Confi:a:r ou entregar a direç,io a _P~•soa alcooU.zadá .. _ , -
PEiiA: reclusS:o de 3 .a ó 11ese• a •ult~ de no •ini•á" 31 diáS 
multa. 

•)-

Justificativa: 
• neclt!l.Sár io 
infratore-s d:a 

: 

-~- ' 

,._, 

--.:" ,. 

.. ~~-

.. ·:, 

Juobo do 1994 

·' . 
~: " 

I 

f. 

-~~.·~ :4~:;,;rç--.-~ "'-- ~---

n

• ' 
'c; • 

. - ··t:,'_\ ~ .!':4,;. 

v··'· -~;'ii ..i~~ ~ . 
,'' . /'i~· ~·,::~.'i· 

' T' :'~ •' -" ,_.- '-''.0, ~,.!'\_, < 

JILC,.. 71,. ,. ' ' ... 1. : ,, 

• .... ,'(1 !:;''1' 

Alterar .9 Artigo 309 dE "poderio ser alt .. rado1' 'e}o-,CONTRIIIN".· 
para "poderão s~l- auriientadofi P~~tlo CONTRAN 11 1. .,.. ~llfl() f., ~- :t 

';': :(~ ~~ ... : ... -~-~:· ::' .. 
-. _- .-~·.).-?-',-' ·~.-~ •• -~ ... ' u 

JUSTIFICATIVA: Alt~rar pode significar tanto au•entar .wanto· 
diminuir'. ·A hipótese de di~ninui-r O-s p-raz:o•:nlo p,pde-.e.c4..,~t.-~, IP~J' 

~,. ~,..r-~:: '\tii.-f. 

·•·.f;, f~ •• :..t1-'tl>- ---.:~-~ 'lt'lfl~!-

,, .. -

. -~ ',, \ 

'• ·-. ~ .. · 
{· 'i;t_';-
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o que se bur.r.:a neSte Código-é m~ior r'igor pa1·a com o 
co.nduto••/prop•·iet:i•·_io infY"ator visando melhora•· _a _c;e9uranç::a do 
trãn~ito .e diminüir''- o númel"O de- aC-idente-s 

-".' ~~ts•-AO.l'' . r:~r . .J-~1(; Am~:f' . 
"r 

PLC 11!" 73, de 1994 

~HENDA NQ~~~~. ~~-----<~ 123 

O Artigo 310 p~s~a a t~r a seguinte redação: 

"iAf-tigo 310 - Enquanto não foreM baixadas novas no1·mas pelo 
CONTBAN ~ re~peitadas as de•ai• normas previstas neste Cddigo, 
·•lo ~teuipal'lltznt.os olir'fgatórios: • . 
I - Dos veícuíê5 automotores e 8nibu5 elétricos 

a) p•ra-choque, dianteiro e traueiroJ 
b) proteto~es ·d'~ rodas traseiras dos camnh~es; 
c> espelhos rettoYi'cto'rR"S, irítifi.rrlo ~ff exler·no; · 
d) lilliPadore~ .de pára~bri.s.as, 
e> ·p~la'."int:,e.rna de ptoteç:lo,c-ontra· o sol cp;tra--sol) p~ra. o 
condutorl' _,. ,_,,_ ~ ~·=: ---

f) farolet~s e faróifi dianteiros de luz vermelha na parte 
tras~ira.J 
·~) lanterna de luz verMelha na parte traseira, 
h>. vttlóê·i•et

1
r'o't 1 

• • ' ) • ~ • ... ·"'" • • • • • 

i) bui:imt.s. ·~ 
j) dispositivO jje. .sinalizàç;ko lu.iínos:a ou refletora de 
e•~rrgincia, independente db1 ciituito tilé-t't'ico do veículo; 
1) extintor de incindioc._ Pill"a veíc-uloç de ca.rgil e de tra.nçportt 
colrtivo, 
11) silttnciador de ruídos dt·,exf.~-o~5f~-~cto .~-~9r. «><cet,q para os 
8nibus elitricos1 
n) freios de ~tstacionaMento e de Marcha, co• co•andos 
independttntes. 
o) luz para o sinal "PARE"J 
p) ilu•inaç;io de placa tras~ira; 
q) indicadores lu•inosos dt mudanç:a de dir~;lo, à f't'ente ~ 
atrás, 
r) cinto de seguranç:a para 'rvor~ de trans•isslo de veículo• da 
transporte coletivo e dll' carga, 
•> pneus que of~reç;aM condiç;3~s •íniMas d~ seguranç;a; 
t) registrador de velocidade Ctac6grafo) que substitui't'á o 
Velo'cí•~J:r~.;"9'!f '-!'eí~ulo.~destinado• ao transportct de R<:Scolares, 
•~ dasdR sua fabricacão, nos v~ículos novos dRstinado9 ao 
transporte da passageirog co• •ais d~ dez lugare5 ~ ao 
transporte de ·c~rga co• capacidad• •áxi•a de tra~So <CMT> igual 
ou superior e dez•nove toneladas 

II - DR reboque e se•t-reboque 

a) p~ra-choque traseiro, 
b) protetor•• d•s rodas traseiras, 
c) lanternas dR luz veraelha na parte traseiraJ 

Quarta-feira 15 ~ 3061 
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d) frel.O~ dtt c•taCl.OniUrlê!O'CO li' 0111' •arcli'ã, COII '"COiiandO"i 
independentes, para os d~ capacidade superior a s~t~c~n~os e 
cincoenta kilograMa4 <1~0 Kg); 
e> luz pana •inal "FARE"J 
f) ilu11unaçlo da placa trasll!'ira; 
g) indicador~s luMinosos de mudança d~ direç(o, atris; 
h) Pnii'Us que ofere~am condiç~es MÍniMas de.seguranca. 

a) frtioso 
b) luz branca ou a•arela dianteira E luz verMelha tras~ira ou 
ca.tadióptl"ico<J 'da~ 111e<s11as cor~SJ 

Parágrafo único - Dos equipa•entos previstos no ;itenE I. nio se 
eMigirlo 

I - Ao• ciclomOtores, motoneta~ e ~otocicletas, O$ previstos nas 
alíneas a, b, d, cr, j, 1, q, r e t 
II- Aos tratar~~. os previstos nas alín~as a, b, c, d, e, 1, q, 
r • t 

JUSTIFICATIVA: O teKto estabelece quC continuará ~• vigor o 
artigo 92 do Regulamento dci CNr. ora, &provado o novo Código 
de Trinsito Braçileiro, tal regulamento será letra morta 

PLC N" 73, de 11184 

Alterar o Artigo 311g: 

A r~ceita arrecadada co• a cobrança das •ultas de trâns1to s€rá 
.,plicada, exclusivamente em sinali•~ação, educac;:frio do td,nsito, 
engenharia de tráfego e de campo, fiscali~açiç_~ po~iciam~nto de 
tr:ânsi to. 

JUSTIFtCATIVA: As'atividadcs de engenharia dR caMpo ou de 
operac;:lo de trinsito, fora• desenvolvidas no§ ÚltiMOS 20 anos na 
cidade de São Paulo, reconhecidas e• âmbito mundial como de 
efetiva produtividad' e necessitam d~ equipaMentos co•o 
viaturas, conas, cavaletes entre outros para ~ua efettva ac;:ão. 

Junho de 1994 
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'PLC N• 73, de 1994 

125 

Alterar o parisrago único do Artigo 3112 

t.ínico- O percentual di!': :~,j,m. par çeot·q· do valor das multas dE. 
trânsito arrecadadas será depositada mensalmento;:- na conta do 
Fundo Nacional de Segu1~ant;a e Educação de Trânsito - FUNSET' para 
aplicat;ão ~~ Campanhas de EDuca~~c e Segurança de Trânsito, 
aprovadas anualmente p~lo Ministério da Justiça. 

JUSTIFICATIVA: O percentltal de 10X Cdez por cent.o>. é exage-rado, 
prejudicando a aplicação propo~ta no Caput do Artigo. O 
p~rCentual de iX é bastante suficiente para a aplicação 
por posta, já que a porcentagem se refere a an·ecadaç:1li:o de multas 
do Brasil inteiro. 

--

PLC N• 73, de 1994 

,.---------:-128 
\. 

Alt•rar no artigo 312 para "aplicando-sE!' a penalidade de 20 UFIR 
por duzentos quilogral!la'5 (200 Kg) ou frac;:2!e-s. de exce'&t&o" 

JUSTIFICATIVA~ A citada legislac;:ão deixar• de axistir assim que 
o novo Código de Trânsito B•·a-~i{leiro <Jeja aProvado, motivo pelo 
qual a •ulta drYe ser expli·citad& , 

PLC N" 73,. de 1994 

~127 

AcrRscentar artigo ao Capítulo- XX - Das Di<ãPOsiç:5es Finais e. 
Transitórias 

11Artigo - Os CENTRAN e o CONTRADIF'E ter~c supo1·te financ&-irc 
do'l Estados e Hunicipios que o c:omp5em, bem c:omo do SENAT, de 
form;a equit&tiva" 

JUSTIFICATIVA: Apesar de cons .. lho-s. estaduais. os CENTRAN e o 
CONTRADIFE: terão p;lrficip:lc_-:lo equivale_nte de Estados, Hunicipios 

Quarta-feira 15 3063 
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e r-epr~sentante~ da comunidade, -sendo lógico que seu 
funcionamento seja c:us_t __ eado pelos Estadom, Municípios e SEHAT, 
repres~ntando a-comunidade . 

PLC N" 73, de 1814 

,.---~~---'-'---128 

Acrescente·se, onde couber, ao 'Titulo "i>as Disposições 
Transitórias", a seguinte disposição: 

"Ficam os veiculas-ônibus rodovi,rio de dois eixos 
simples, com 13,20 metros de comprimento, com altura 
acima de J,SO metrOS. da. frota colocada em circutaçio 
com erro de fabricaçÃo, no ato da pesagem, estabelecido 
pelo art. de n• 82, sujeitos a tolerincla de JOO quilos no 
eixo dianteiro,. 200, quilos. no. eixo traseiro e 500 quilos no 
peso total, anuladas as multas jA aplicadas, a:arantido o 
direito adquirido de seus proprietários até o sucateamento 
dos mesmos." 

JUSTIFICAÇÃO 

Em detcnninado periodo, foram fabricados sob supervlslo 
governamental, vendidos. tributadOs. li'*nciados. vistoriados e admitidos como 
adequados para o Serviço Público cerca de. 18.000 a 19.(!00 ônibus rodoviirios 
que hoje operam nas linhas intermunicipais, interestaduais e internacionais. 
constittiirido segundo estimativas dãs- entidades classistas. há dois anos. 35% da 
frota red1nte.. 

A partir de meados de 1991, as transportadoras brasileiras que, 
através de operações mercantis nonnais e formais. haviam incorporado tais 
vefculos em suas frotas. viram-se. de repente. assoladas por intensas. sucessivas e 
iterariV.S multas "POR EXCESSO DE PESO SOBRE EIXOS"-

Essas inultas. salvo os raros casos justos. recaiam sobre os 
ônibus com 13.20m de comprimento. altura de 3.50 acima (inclusive). Cujo peso
total jt saia de fàbrico· acima de 13.100 quilogramas, variando até 13.390 
quilognunas. 

Nenhume montadora fabrica veículos ao seu alvedrio. Ao 
contririo. no caso de-ônibus. além das nonnas técnicas gerais existe a Norma 
Complementor N" 14?,-de 14 de março de 1985, expedida pelo DNER com 
aprovaç:lo de seu "Conselho de Administraçlo. 

Junho de 1994 



Junho de 1994 DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira IS_ 3065 

Em suma. o fabricante fabricou. O cliente - transportadoras. de 
passageiros -=comprou. O Governo vistoriou, licenciou e permitiu tudo isto. E 
vejamos a sitUação modal: 

• 42 passageiros+ bagagem (80 quilos)+ motorista= 16,830 
• 46 passageiros+ bagagem (80 quilos)+ motprista= 17,140 

Suponha-se a lotação de 52 passageiros e teremos 17.630 
quilogramas de peso total do _veículo. 

No raciocínío supra, foi" considerada a hipótese de nenhum 
passageiro apresentar-se com excesso de bagagem (o que é sempre improvãvel) e 
a inexistência de carga!enc·omenda nos porões (o que as empresas não estio 
praticando. apesar do redutor tarifário aplicado na Planilha própria). 

Existiu a anomalia. Cada envolvido teve e tem sua participação. 

Pela ordem: 

l.) O FABRICANTE: manufaturou e vendeu um veículo cujo 
uso ensejaria 11infraçlo permanente.". 

2.) O PODER PÚBLICO (o Governo): na ânsia da evoluçlo 
tecnológica, baixou normas que induziram ao erro e fOi 
omisso na fiSCiJ.Iizaçilo (caso o Governo fosse atuante, nlo 
permitiria que ônibus fora do padrlõ -- Saíssem das 
encarroçadoras). 

3.) A TRANSPORTADORA (o cliente): de !!J!! ff adqui~riu o 
ônibus, aprovado pelo DNER e outros Órgios 
Concedentes, licenciou-o nos Órgios do Governo e 
colocou-o a circular. 

No final, quem está sendo o penalizado? A Transportadora, ou 
melhor, o cliente, o Usuário. Aquele que nílo teve culpa em nenhuma fase do 
processo. Sim, as Empresas Transportadoras de Passageiros têm ~ido as únicas 
penalizadas nessa csdnixula e estranha situação que elas não criaram~ 

Isto posto e considerando que: 

• cerca de 18.000 a 19.000 ônibus rodoviârios, fabricados até 
julho de 1991, embora circulando nas rodovias nacionais e 
regulannente licenciados, acham~se fora dos limites de peso 
estabelecidos nos arts. n's 82/83; (realidade tãrica); 

• esses veiculos foram fabricados e comercializados dentro de 
um entendimento de legalidade do fabricante e do Poder 
Público; 

• a evolução tecnológica na ãrea de fabricação de pneumáticos 
para uso em veículos de carga c ônibus fez com que hoje a 
frota de tais Veículos utilizem pneus que e apresentam uma 
pressão máxima de contacto no solo de 2..M; ~2 • ou 
seja. menor que os 7 00 K&!gnl do dimensionamento 
Marshall adotado pelo DNER na construção de rodovias; 

• o pleito justo efetivado pelas principais prejudicadas. as 
Empresas TransportadoniS. em todos os órgi!os 
Governamentais. 
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I' 

Conclui.se ser plena ·e perfeitamente viável, aceitável e 
necessária a aprovação da emenda ora proposta. 

É a nossa justificaçio, que esperamos seja acolhida. 

Sala das Sessões, em 13 de junho de 1994 . 

.t: . ... 

PLC N" 73, de 1994 

·C ..... ~.1.29 
Incluir art~ noYo no capitulo das Ois~9iç~e~ 
Transitórias a seguinte redaç:S:o (.o"""" eU.. ·c,....o.....,~ ') -, 

f_inah~ e 

Os agentes da autoridade d.- ·trânst'to- ·f'ic-ant · autorizada"S ~ 
autuarllf• os infr:atores, uaa Vii'Z constatada a n~o obedU~ncia a 
l'egislac:!lo ea vigor quanto às jornadas e c:ond:i.ç;ê5e.g de! trabalho 
çlos "!.ot.!lrj.~~!•. 

Parágrafo único o CONTRAN,..c. ·o Ministério do Trabalho 
estabeleceria as nor•as gerais de fisc.a·lizac:lo e autuaç:lo. 

dustifitat:Lva: 
•• das •aiores causas de ac.ident .. s de trlnsito é a nio 

Obedilncia do• liMites das jornadas d• trabalho e das condiç:~es 

obJetivas •• que este \L?~:=~(~ 
~dor A;;_;j +. . ' 

! 
PLC N" 73, de 1814 J 

hiE#~ "'"- 130 . 

.. ~-----------------.., 10·.,.......,. tO·-·- 50--- 4(iJ·-,... IQ·•IItt•nv..,.,._.,,... .. 

.,--:...._...---, rr===-·n 
I 111 I L__ 

~, ______________________________ ~ 

Inclua-se onda couber: 

Art. - Os processos de registras de ve!culos seria •a~ 
tidos e11 arquivo p~ ·- "l"BZO máxim·b de 02 (dois) anos, findo esse 1 
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prazo. deveria ser microfilmados e as mlcroflchas mantidas em arqu 
vo por oe (oito) anos. 

JUSTIFICATIVA 

~ uma necessidade definir na Lei o prazo de arquivame~ 
to dos processos de registras, bem como val1dar legalmente a mi_cr.2. 
filmagem como prova legal d~ r~9~~~r_o e fac i li ta r o processo de a.!'. 
quivo atravéz de meio informatizado. 

I 
PLC ':1" 73, de 1994 

. t[IA{.€fV3."H- Al: 131 

DF 199p 
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r;;.M·~==J Lc ___ -_··-·~~~~~~~~~~-··_ .. _-.. _._·~~~~~~~~~~-·~_._,~~~~~:_-_-_-_-_~_,.~_ .. _:=l_-_-_-_;-

Inclua-se onde couber. 

Art. ~obrigatório a colo~ação aa Sigla ''REM'' no oocumento 

e no chassi remarcado. 

JUSTIFICATIVA 

-Pie'vii-lir a 1ndustria do roubo de veí_culos. 

PLC N" 73, de 1994 

J 
rr--; ·--;---, nl' _________ ,.,,.,"" _____ __:, __ _ 

I w'q6 ! 94 I L_.!P:rR~O._J!.5E'-!r'-\owo!.5E'-~L.sE"IwR!!Awc<.!A;oMuA!tR!.!AwN,_,.,_--_,7c;3'--'º"E'-'"•"•'-'"'--------' 
.......- '-·-----------------
LSEN-~OOR IRAM sARAivA 

r;t-=J LL ___ -_~ ___ j_ __ •_a•_"_"_"~=========-·~_'_'~~~~~:~~~-:-~_··_•·-~--....J 

I
....--, _____ ,,.~ ___ ,_, __ ~----, 

Inclua-se onde couber : 
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Art. 01 revendedores autorizados e orte!nas Que 

repara• ou reror••• veiculas, pc'dem tubstl't'l:,i"F os livros. 
~ .. ,,_"~ . .,_ 

de registro de entrada e ••!da dos. ••••os, por •e1o !nror· 
• • t o t ..,.. t I • 

••tindos. 

JUSTIFICATIVA -
Os •elos informatizados sao uma realidade e ne. 

cessidade na adMinistraçlo dos nos5o5 dias e do futuro. 

- ~-----------------~-----------------, 
l!Rio§?J;l l"===P~R~O~J~E=T~Q=Q~E~L~S~I~Q~A~Ç~A~HAARB~8~N~O==~Z=l==~D~E==l~99~4~::~::::::~~ ----- I r .. _.___, 
Lr=::;:~N:A:o:o:R:;;I~-R:A:M::S:AR~A~I~y=··:::::;;;::::::;;;:;:~;;~~- L__ __j " ·~--=---=---.,------, I' 10·..,._ tO· ..... ......,. 10 -- •:.x;· ........ •O·_......,. .... ~ 

tnclua•se onde couber: 

Art. As rodovias dentro do perímetro utbano serlo · ela~ 
'-'L'< • ~ ~ ~ ~ ~ .._~ ~ ~ ~ ~ _- ~- ~ ~ ~, • • • •. • o~, o 0 0 , I 

s1r1cados e oper1d01 co•o vl11 urbanas. 

JUSTIF'ICATIVA 
E uae necessidede t~enlee enquest1on6vel. Existem 

ro'dovias qu-e ltravn-JIIIt c1d1des ou estio enclu!-das no seu CO!!, 

texto e precisa• de sere• operadas juntamente ao sistema ur

blno. 

JILC,.. n,. , .. 

~ RAIMUNDO LIRA 

i tO·- •O·-___ ....,.____ r ...... , 
I I- --

IUkl'•-•• ••• "., ....... , ... 1 ... ....,. _ ..... T z -
~ ooaawJ.cN • ct.dJ.uJ.p.Se• .. .-zo•• 
ftSouJ.• •• ~ - V•loulo .... i.nado •• w .... ~ ......... I 
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flltznaati'Z1'a 
. ...._l..lc o---- da _,_, plak-up oabl.n• 

4oapla, 1111• """"'• r- nao 1101& DlaHlfiolftlo 
o aaoiclaiw que ._ ~ . .upda1 .. ••'-' •••i• .. lfiAo• 

V•lculÕ d• GU9& • -lDIIlO --1..-do aD UaMpona da oa~a D 

Uanepo#Ur doi8 s--t~•.L .... , .xu1uei'ftl o OOftllt&t.o~. 

r;:z:·?JVj ~r--~-.L-C_K_9 __ 7_3_4_e __ 11_9_4-----~------------------~~ 

-I' SENADOR M~IKA PILHO 

r 10 --- ln·~ ... SCi· ............ 40·-- •0· ........ .-......... I 
c-"=Jr= ~..._-_·· _......__ __ --__ ·_--;__-:_-_-_--~..._-·-__ ~----

-------------------------~-----------------------~ 

"Autortdme (je trlna1to - o d1rlpnte mb:-trno de 6rglo r..u M-::1dade 

execut'fva "~ntegrmte do Str..ema flllc'"'CNl de Tr*\stto cu ~ cem ~tlrrta 

oe poUcia dlt trlrw1to, rapeftada a a'tr"txJ.tçlo dO~ rnpec"ttvo." 

JUSTIFIC:.TI'IA 

f: da T!Ddema doUtrina do Direito ./l.mlinistrat1vo que a .. Polfcfa" 

diferenc~a-se do ";:ol1c1amento". por 11Pl~e11r o poder de p:tlie1a em aeua quatro 

;rodos 1e a-:ua.r, ~ eles: orCem, eoneentimern:o, tiscal1Z8iflo e ..-.;io, C'OI"\t'orme 
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PLC N" 73, de 11M I 6MüUJA AI~ 131 

-----------~-----·~~::::::::::::::::::~ r;z·~~0'4] r PLC n9 73 de i994 - I 

1~.------~~===~-·~-==========~I~F·=-~---==-,~ l-;::=:S:E:N:A:D:O~·~·:HE::I:R:A::·:· I~L~H=O===::;;:::::=::;;;::::=;;:::· _ _ 
r 1[1 --·- en· .. -·~ ........ s:.:: -"W• •O·-... SIO·-"""""" ........ c ...... , -----,-----...,--~ . ....-.---, 

'Pft-----------------, 
SUprimir, da def'1n1c;io abaixo a expresslo ••ou pol'"ieianento os-:ensfvou 
11AGEN'I'E ,DA AUToRIDADE DE '='RÂNSITO - pessoa e~tada pel.s autoridade 

de trânsito para o exerC"fcio das ativfdades de f'1acal:lza:;lo e cperac;lo de tr*wt-

to." 

JUSTIFICATIVA 

Os pol1c-1aia exerc"em as ~tene-i'as legais prevls"tas neste C6dtao 

.-:no f'P.Stante da leglslaçikl~ na qualidade de autoridade e nlo por delea.-ç&ode•ta, 

c!af ":l ne<-essfdade de suprimir-se a parte final da def'infç&:;, prevista no SUbat1tut1-

om d!i' Cerni ssão. 

Modificar a expresslc M agente da autoridade de tr&nsito" no 

anexo I por: 

n Agent~ de TrAnsito "·· 

JUSTIFICATIVA 

Oer!nir melhor e tecn1camente acertado. 
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SUMÁErrO --------------------------
1- ATA DA 62' SESSÃO, DE 14 DE JUNHO DE 1994 
1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - A viso do Ministro-Chefe da Casa Civll da Presi· 

dência da República 
- N" 1.212/94, de 10 do corrente, encaminhando informações 

do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá
ria, sobre os quesitos constantes do RequerimentO n° 94, de (994, de 
autoria do Senador Jrapuao COsta Júnior. · 

1.2.2- Parecer 
Referente à seguinte matéria: 
-Mensagem D0 121, de 1994, do.Senhor Presidente daRe

pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do 
Sr. Tenente-Brigaileiro-do-Ar Oirlos de Almeida Baptista, para o 
cargo de Ministro do Superior Tribnual Militar. 

1.2.3 -Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Aviso n° 204/94, de 8 _do conente, da Presi

dência do Tribunal de Contas de União, encaminhando cópia da deci
são n° 350/94, bem como Relatório ·e Voto que a fundamentam. 

1.2.4 -ReqUerimentos 
- N"' 447, 448, 449 e 450, de 1994, de autoria do Senador 

Iram Saraiva, solicitando a inclusão em Ordem do Dia dos Proje
tos de Lei do Senadon"s 124/93, 166/91,216/91 e 117/93, respec
tivamente. 

- N" 451/94, de autoria dO Senador Lourivai Baptista, soli
citando a transcrição nos Anais do .Senrul.o.<lo. artigo de autoria de 
Itamar Franco, Presidente da República, intitulado ''Estabilidade e 
Confiança1

', publicado em A Tarde, da Bahia, edição de 2 de ju
nho de 1994. 

L2.5 -Discursos do Expediente 
SENADORNeY MARANHÃO -Transcrição, nos Anais da 

Casa do artigo publicado no Diário de Pernambuco, na edição de 
hoje, sob o título ''Chesf perde energia com transposição". 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -_ ~elatório do Subpro
curador da República, Sr. José BOJ!ifácio de Andrade, ratificado 
pelo SubprocuradoJ:-Geral Paulo Solberger, isentando o- Governa
dor Joao Alves Filho de qualquer envolvimento com o escândalo 
do Orçamento. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Críticas ao Governo 
Itamar Franco por sua débil atuação no âmbito das políticas so
ciais. 

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Justificando projeto de 
Lei que dispõe sobre as_ socie_dades cooperativas. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 

- Edição da Medida Provisória n° 525, de 9 de junho de 
1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Se
guridade Social da União, em favor do Ministério da Saúd8- Fun
do Nacional de Saúde, crédito extraordinário no valo! de 
CR$232.000.000.000,00 (d112entos e trinta e dois bilhões de cru
zeiros reais), para ds fms que especifica; designação de Comissão 
Mista e fixação de Calendário para a tramitação da matéria. 

-Edição da Medida Provisória n° 526, de 09 de junho de 1994, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçaménto·aa SegtÍridade 
Social da União, em favór do Ministério da Integração Regional, cre
dito extraordinário no vàior de CR$106.662.876.000,00Tcento e seis 
bifuões, seiscentos e sessenta e dois _milhões, oitocentos e setenta e 
seis mil cruzeiros reais), para os fms que especifica, e dá outras provi
dências; designação de Comissão Mista e ftxação de .calendário 
"tara a tramitaçã:o da matêria. 

- Edição da Medida Provisória n° 527, de 9 de junho de 
1994, que dispõe sobre a nota çlo Tesouro Nacional- NTN. e sua 
utilização para aquisição de bens-e direitos alienados no âmbito do 
Programa Nacional de Desestatização - PND, íristituído pela Lei 
n° 8.031, de 12 de abrll de 1990, consolidando as normas sobre a 
matéria constantes da Lei n° 8.177, de JO de março de 1991, e da 
Lei n° 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o artigo 3° da Lei 
n° 8.249/91; designação de Comissão Mista e fixação_@ calendá
rio para a tramitação da matéria. 

1.2. 7 -DiScursos do Expediente (continuação) 
SENADOR AMIR LANDO - Repúdio aos ataques feitos à 

sua pessoa pela Imprensa de Rondônia. 
L2.8- Leitura de Projetos 

" -Projeto de Lei do Senado n° 38/94, de autoria do Senador 
Odacir Soares, que dispõe sobre a criação do 1 Dia Nacional do Se
ringueiro" e dâ outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado D0 39/94, de autoria do Senador 
Césai' Dias, que autoriza o Poder Executivo a -criar mediante trans
formação, o Ministério do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
da Amazônia. 

-Projeto de Lei do Senado n° 40/94. de autoria do Senador 
Cid Sabóia de Carvalho, que acrescenta parágrafos ao artigo 2° da 
Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a Orga
nização da Assis~n_cia Sociãl ~ d{i p1,1tras providências. 

1.2.8- Ofícios 
- N" 184194, de autoria do Deputado Nelson Trad, de subs

tituição de membro na Comissão Especial destinada a emitir pare-
cer s-obre a l\.1edida Provisória n° 521/94. - -

- N"s 289 e 290194, de autoria do Deputado Raul Belêm, de 
substiruição de membros nas Comissões Mstas destinadas a emiti
rem pareceres sobre as Medidas Provisórias n°s 523 e 524/94, res
pectivamente. 

1.2.9 -Comunicações da Presidência 
-Indicação do Senador José Fogaça para representar o Se

nado na Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Financei
ros-e Dívida Externa, a realizar-se nos dias 16 e 18 do corrente 
mês no Chile. Aprovada. :: 

- -- fudicaçâCI do Senador João Calmon para participar, na 
qualidade de Observador Parlamentar, da Conferência Internacio
nal do Trabalho, em Genebra --:--Suíç~- de 15 a 24 do cOrrente DlêS~ 
Aprovada. 

1.2.10- Apreciação de matérias 
- Requerifiléntos n°s 443, 444, 445 e 446, de 1994, dos Se

nadores Reginaldo Duarte, José Eduardo, Nabor Júnior e Lourival 
Baptista, lidos em sessãQ anterior. Aprovados. 

. 1.3- ORDEM DO DIA 
·Projeto de Lei da Câmara n° 91, de 1994 (n° 3.343/92, na 

Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a redistribuir os 
cargos criados pela Lei D0 8.433, de 16 de junbo de 1992. Aprova
do, após parecei' de plenário favorável. À sanção. 

__ Projeto de Decreto Legislativo n° 38, de 1994 (n° 420/94, na 
Câmara dos Deputados), que disciplina os atos praticados na vi
gência--das Medidas Provisórias n°S 381, de 6 de dezembro de 
1993, 408, de 6 de janeiro de 1994,425, de 4 de fevereiro de 1994 
e 446, de 9 de março de 1994. Aprovado, ap6s parecer de plenário 
fªvorável. À Comissão Diretora para a redação final. 

Redação _fmal do Projeto de Decreto Legislativo n° 38, de 
1994( n° 420/94, na Câmara dos Deputados). Aprovada. À pro
mulgação. 
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Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1994 (n' 407/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre a 
Eliminação de Todes as Formas de Discriminação Contra a Mu
lher, assinado pela República Federativa do Brasil, em Nova Ior
que, em 31 de março de 1981, bem como revoga o Decreto Legis
lativo n° 93, de 1983~ Aprovado, após parecer de plenário favorá
vel, tendo usado da palavra o Sr. Nelson Carneiro. À Comissão_ 
Diretora para a redação fmal. 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 
1994 (n' 407/94, na Cãmara dos Deputados)- Aprovada. À pro
mulgação. 

Projeto de Lei da Cãmara n• 242, de 1993 (n' 3.002'92,na 
Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profiSsão de De
tetive e dá outras providências. Aprovado, após usar da palavra o 
Sr. Nelson Cameiro. À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n• 132, de 1991, de autoria do_Se
nador Eduardo Suplicy, que dispõe sobre o depoimento de autori
dades ou cidadão perante as comissões da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal e do Congresso Nacional. Aprovado com 
emendas e subemendas, tendo ficado prejudicado o substitutivo. À 
Comissão Diretora para a redação fmal. 

Projeto de Lei da Câm"'a n° 12, de 1994 (n' 3.174/92, na 
Casa de origem), que determina que o modelo de fardamento esco-. 
lar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser alterado 
antes de transcorridos cinc·o anos. Aprovado. À sanção. 

Requerimento n• 1.054, de 1993, do Senador Bello P"'8", 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da matêria Desordem dos advogados do Brasil, de 
autoria do jomalista Mauro Chaves, publicada no jornal O Estado 
de S. Paulo, edição de 14 de outubro de 1993. Aprovado. 

Requerimento n' 1.233, de 1993, do Senador Mauro Bene
vides, solicit.aitdo, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo Ode à delação, de autoria do Minis
tro César Asfor Rocha, publicado no Diário do Nordeste, edição 
de 14 de novembro de 1993. Aprovado. 

Requerimento n° 92, de 1994, do Senador Esperidião Amin, 
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, de matéria publicada na revista Veja, edição de 
23 de fevereiro último, sob o título O Sindicalismo Faliu, de auto
ria do Assessor do Sindicato dos Qp.jm.icos de_Belo Horizonte, An
tônio Baracat. Aprovado. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1994 (n' 406/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga a a permis
são à Rádio Panor~ de Catolé do Rocha LTDA., pura expl~ 
serviço de radiodifusão em frequência modulada na cidade de Ca
tolé do Rocha, Estado da Paraíba. Discussão ericerrada, após pa
recer de plenário favorável, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo D0 44, de 1993 (n° 250/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Independente Ltda. p"'a explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modolada na Cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul. Votação adiada pur falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1993 (n'253/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rãdio Capinza! Ltda. pura explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de 
Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248(93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada ii Rádio Fraternidade Ltde. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Ar,..as, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993, (n' 264/93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
sãO da Rádio Jornal do Brasil Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqü_ência modulada na Cidade do Rio de Ja
neiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada_ por falta de quo
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 49; de 1993 (n' 273/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio J,.jtoral Ltda para explorar serviço de radiodifusãO Sono
ra em freqüência modolada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-- Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1993 (n°246!93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Grande Lago Ltda p= explorar serviço dera
diodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Es
tado do P"'anâ. Votação adiada por falta de quorum. 

ProjetO de Decreto Legislativon° 55, de 1993 (n°267/93, na 
Câmarã. dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Paqueta Empreendimentos Ltda. para:· explorar serviço 
de _radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano, Es
tado -do PiaUí. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308(93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o_ ato que renova a outorga 
deferida á RÁDIO CULTIJRA DE TIMBÓ LIDA. P"'a explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Tim~ 
bó, Estado de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quo· 
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n' 301/93, na 
Câmara dos De,PUtados). que aprov~ o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO E TV TAPAJOS LTDA.p= explor"' servi
ço -de radiodifusão de sons e imagens (teleVisão) na Cidade de 
Santarém, Estado do p,..á. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (n' 297/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Pe. Utbano Thiesen para executar serviço- de radiodifu
são sonora eni freqüênCia modulada, com fms exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' II, de I 994 (n' 265/93, na 
Ç___ã;mgrn dos Deputados), que aprova ·o ato que renova a permissão 
outo:fgada à S.A.: .. Rádio Verdes Mares. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Forta
leza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de DeéretoLegislativon• 12,de 1994 (n' 319/93, na 
Câm"'" dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência mOdulada na Cidade de Sorocaba, 
Estado de São Paulo. votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n' 252'93, ria 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de radio
difusão_ sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do 
Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anã polis, Estado 
de Goiãs. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação de Ensino Superior do V ale do Sapucai p"'a executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms 
exclusivamente educativos, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de 
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Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum. 
Projeto de Lei da Câmara n• 239, de 1993 ÚJ-0 1.791/91, na 

Casa de origem), que dispõe sobre o Registro: Público de Empresa 
Mercantis e Atividades Afms e dá outras providências. Discussão 
encerrada, após parecer de plenário favorável às emendas, fican
do a votação adiada nos termos do artigo 375, Vlli, do Regimento 
Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n• 2.246/91, na 
Casa_de origem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro. VotaçãO O.dia
da nos termos do artigo 375, VITI, do Regimento Interno. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 62, 
de 1990 (n° 3.516/89, na Casa de origem). que defme crime orga
nizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e prova nos 
inquéritoS e proceSsoS que Sobre ele versem. Votação adiada nos 
termos do artigo 375, VIU, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991 .:. Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, :que regulamenta o § 3° 
do art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobrança 
de juros reais máximos, e dá outras providências. Votação adiada 
nos termos do artigo 375, Vlli, do Regimento Interno. 

1.3.1-Discursos após a Ordem do Dia 
SENADORA JÚNIA MARISE - Criticas à importação de 

pescados no Brasil. COiiSeqüências da desativação do Sudepe e da 
interrupção do desenvolvimen~o do potencial pesqueiro do Brasil 
encaJiililhando projeto de S. Ex•. que autoriza o Poder Executivo a 
criara Secretaria Nacional de Pesca e Aqüiculnn:a, e dá 9Utras pro~ 
vidências. -

SENADOR ÁUREO MEJ.LO - Homenagem póstuma ao 
ex-Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt, eni seu aniversã.:. 
rio de falecimento. -

SENADOR MAURO BENEVIDES - Reativação do trem 
suburbano ligando Fortaleza a Acarape (CE). 

SENADOR MARCO MACIEL - Falecimento do ex-Depu
tado Federal (PE), Artur Lima Cavalcanti. 

SENADOR ODACIR SOARES- Desaceleração do cresci
mento populacional brasileiro. Considerações sobre as conclusões 
da CPMI (1992) destinada a esterilização em massa de mulheres 
no Brasil. 

SENADOR JUTAHY MAGAlHÃES - Segunda fase da 
Campanha do sociólogo Betinho intitulada "Comida para comba
ter a fome e "trabalho para combater a miséria", com a.fmalidade de 
enfrentar a probleinática do desemprego. 

L3.1 -Comunicação da Presidência 
- Convocação de sesSãO eX:fraordinária do Senado Federal, 

a realizar-se hoje, às 18 horas e 28 minutos; com Ordem do Dia 
que designa. 

lA-ENCERRAMENTO 
2-ATADA63"SESSÃO, EM 14 DE JUNHO DE 1994 
2.1-ABERTURA 
2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Comunicação da Presidência 
- Recebimento da Mensagem n• 228, de 1994 (n• 456/94, 

na origem), de 14 do corrente, soliciiando_seja aUtorizada a contra
tação de operação de crédito externo, com garantia da União, no 
valor de quarenta e nove bilhões, quatrocentos e vinte e sete mi
lhões de ienes, junto ao OECF (Fundo de Cooperação Econômica 
illtramarina), destinada ao Imanciamento paréial do PrOjeto de 
Despoluição da Bacia do ri_QTjetê. 

2.2.2- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senadon° 41, de 1994, de autoria da Se

nadora Júnia Marise, que "autoriza o POOer Executivo a criã.r a Se~ 
cretaria Nacional de Pesca e Aqüicultura, e dá outras providên-
cias". -- -

2.2.3 -Comunicações 
-Do Senador João Calmon, de ausência do País no período 

de 15 a 24 de junho de 1994. · . 
-Do Senador José Fogaça, de ausência do País no periodo 

de IS a 20 de junho de 1994. 
2.2.4 - Requerimentos 
- N> 453, de 1994, de autoria do Senador Jonas Pinheiro e 

outros Lideres, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n° 92, 
de 1994, que "dispõe sobre a remuneração dos cargos em comis
são, defme critérios de incorporação de vantagens de que trata a 
Lei n• 8.112, de 11 de dezemJ>rq_de 1990, e dá outras providên
cias". 

- N" 454, de 1994, de autoria do Senador Jonas Pinheiro e 
outros Líderes, de urg~ncia para a Mensagem n° 222, de 8 de ju~ 
nho de 1994, publicada no Diário Oficial da União de hoje, para 
qUe o Govenio do Estado do Espírito Santo seja autorizado a Ulti
iliai Contratação -de operação de crédito externo, com garantia da 
União, junto aO Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
VOTVímento- BlRD.- . . - · · -- - · 

2.3- ORDEM DO DIA . 
Requerimento n• 429, de 1994, de autoria do Senador Darcy 

Ribeiro, solicitando a retirada do Projeto de Lei d_o Senado n° 305, 
de 1991, de sua autoria, que regula parte do parágrafo 4°, do art. 
199 da Constituição Federal, sobre a retirada de tecidos, órgãos ou 
partes do corpo humano destinados a transplantes e dá outras pro~ 
vidências. Aprovado. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n°s 453 _e 454, de 1994, lidos no Expe

dien_te da presente sessão. Aprovados. 
2.3.2- Comunicação da Presidência 
--Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a 

realizar-se amanhã, às 10 horas, com Ordem do Dia que designa. 
2.4 -ENCERRAMENTO 
3-ATADECOMISSÃO 
4- MESA DJRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES 

Ata da 62a Sessão, em 14 de junho de 1994 
4" Sessão Legislativa Qrdi.p_ária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Levy Dias, 
Lucídio Porte/la e Francisco Roliemberg . 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Dias; Chagas Rodrigues; Cid Sabóia de Carvalho; Coutinho Jorge; 
OS SRS.SENADORES: Eduardo Suplicy; Epitâcio Cafeteira; Francisco Rollemberg; Ger-

son Camata; Humberto Lucena; Iram Saraiva; lrapuan Costa Jú
A!exandre Costa; Amir Lando; Carlos De 'Carli; César nior; Jarbas Passarinho; João Calmon; João França; João Rocha; 
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José Eduardo; José Richa; Júnia Marise; Jutahy Magalhães; Lavoi
sier Maia; Levy Dias; Lourcmbcrg Nunes Rocha; Lourival Baptis
ta; Magno Bacelar; Mansueto de Lavor;- Mauro Benevides; Meira 
Filho; Nabor Júnior; Nelson Carneiro; Ney Maranhão; Onofre 
Quinan; Reginaldo Duarte. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento d~ 35 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçãO de Deus, iniciãmos nossos-trabalhOs.--
0 Sr. 1° Secretário procederá ã leitura do Expediente. 
É lido o segninte . . . 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

~ 1.212194, de 10 do corrente, encaminhando informações 
do Mnistério da Agricultura, do Abastecimento e_ da Reforrii.a 
Agrária. sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 94, de 
1994, de autoria do Senador lrapuau Costa Júnior. 

As informações foram encaminhadas, em cópias ao requente. 
O Requerimento vai o Arquivo. 

PARECER 
. PARECER N" 165, DE 1994 

Da comissão de Constituição, Justiça e cidada
nia, sobre a Mensagem o<~ 191, de 1994, do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Tenente-Brigadei
ro-do-Ar Carlos de Almeida Baptista, para o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

A Con:iiSsão de ConstituiÇão, 1 ustiça e Cidadania, em vota
ção secreta realizada em 8-6-94, apreciando o relatório apresenta
do pelo Sr Senador Francisco Rollemberg (em anexo ao parecer), 
sobre a Mensagem n° 191, de 1994, do Senhor Presidente daRe
pública, opina pela a aprovação da escolha do Senhor Tenente
:angadeiro-do-Ar Carlos de Almeida Baptista,- para exercer o car
go de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1994 - Senador Iram 
Saraiva, Presidente; Francisco Rollembcrg, Relator - Jarbas 
Passarinho - Jônice Tristão - Maurício Corrêa - Lourival 
Baptista - Epitácio Cafeteira - Cid Sabóla de Carvalho - Jo
saphat Marinho -Alfredo Campos - Jutaby Magalhães - Es
peridião Amin- Ney Maranhão. 

RELATÓRIO 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, à Mensagem n° 191, de 1994 (n° 374194, na ori
gem), do Executivo, que submete à consideração do 
Senado Federal o nome do Tenente-Brigadeiro-do
Ar Carlos de Almeida Batista, para exercer o cargo 
de Ministro do Superior Tribunal Militar. 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Vem a esta Comissão, pàra e~e, a Men-sagem n° 191, de 

1994 (n° 374/94 na origem), do Executivo, que submete à conside
ração do Senado Federal o nome do Tenente-B~gadeiro-do-Ar 
Carlos de Almeida Batista, para exercer o cargo de Ministro Tribu
nal Militar, na vaga reservada a Oficial-Generãl da Aeronáutica, 
decorrente da aposentadoria do Ministro George Belham da Motta. 

Indicado pelo Sr. PreSidente da República, o ilustre Oficiai
General possui uma profunda e extensa experiênCia castrense, 

atestada pelo seu adn:rliável curriculum vitae. Sua indicação aten-
de aos preceitos constituciOD.iiiS. -- -- - - --- - --

Em mais 00 'qü3tro décadas de prOfícuo serviço, exerceu, 
dentro de sua carreira, sempre com reconhecido mérito, inúmeras 
funções executivâs, de planejamento e direç~o, o que o torna parti
culaimente apto -ao julgamento de fato jurídico a.e competência do 
foro militar. 

Em face do expOsto, cremos estar, esta douta Comissão, 
apta-a: deliberar sobre a indicação do noine do Tenente-Brigadeiro
do-Ar Carlos de Almeida Batista. para exercer o cargo de Ministro 
dQ Superior Tribunal Militar. 
~ · · 'Sàla da Comissão, 8 de junho de 1994.- Senador Iram Sa
raiva, Presidente; Senador Francisco RoUembcrg, Relator. 

O SR. PRESIDENTE (O:lagas Rodrignes)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu o_ Aviso n~ 204194~ de 8 do corrçnte, 
da Presidência- do Tribunal de Contas da União, encaminhando a 
cópia da Decisão n° 350/94, bem como do relatório e voto _que a 
fundamentam. - -

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Ecoti.ômicos para conhecimento. ---

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimentos que se"rão lidoS i>élo Sr. 1° Seéretái:io. -

- São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N" 447, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 172, inciso 1° ,· do Regimen
to Interno do Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do PLS 
00124193, que se encontra com prazo vencido na €omisSão As-
suntos Sociais do Senado-Federal. - -- - - -

Sala das sessões, 14 de junho de 1994. - Iram, Saraiva 

REQUERIMENTO N" 448, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 172, incisO 1°, do Regimen
to Interno do Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do PLS 
00166/91, que se encontra com prazo vencido na Comissão de 
Educação do Senado Federal. 

,- · --Sala das Sessões, 14 de junho de 1994. - Senador Iram Sa
raiva. 

REQUE!UMEJ\!1'0 N' 449, DE 1994. ~ 

Requeiro, noS termos do artigo 172, fuciso 1°, do Regimen
to Interno do Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do PLS 
00216/91, que encontra coni prazo vencido na ComiSsão_de As
suntos Económicos do Senado Federal. 

Sal~ das sessões, 14 de junho de 1994 - Senador Iram Sa-
raiva. 

REQUERIMENTO N' 450, DE 1994 

Requeiio, nOs iermos do artigo 172, inciso 1°, do Regimen
to Interno do Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do PLS 
00117/93, que se encontra com prazo vencido na Comissão de 
Educação do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1994. - Senador Iram Sa
raiva. 

O SR. PRESIDENTE (O:lagas Rodrignes) -Os requeri
mentos lidos serão publicados e incluídos na Ordem do Dia, noS 
tennos do disposto no art. 255, II, c, 3, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 451, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art., 210, iiem-2;- do Regimento 
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Jriterno do Senado, a transcrição no Diário do CongresSo Nado· 
oal, para que conste dos Anais do Senado, <lo artigo de autoria de 
Itamar Franco, Presidente da República, fulitulado "Estabilidade e 
confiança"", publicado em A Tarde, __ da Babia, _eg.ição _de 2-6~94, 
por considerar o conteúdo do referido artigo matéria relevante so
bre a conjunnrra nacional-e a ·realidade econ9míca _eni furição da 
nova moeda. - --

Brasília, 14 de junho de 1994.- Senador Louriv~l Bap
tista. 

(Ao Exame da Conc4uão Direto~q.). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o art. 210, § 1° do Regimento Interno, q_ reqU:e:rimento será 
submetidoaoexam.edaComissãoDiietorã. -·--- --- --,-~_,-'- · 

- Passa-se à lista de oradores. _____ _ 
O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presiden!e;como l::lder, 

peço a palavra para uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra a V. Ex',na forma regimental. - · · 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Líder. Para 

uma breve comunicação:) --Sr. Presidente, s:r-s e Srs. Senadores, 
um dos argumentos mais fortes em-fãVói-da fecOJidução dos bons 
governantes é a continuidade admiriiStratiVá. · · · · 

Por isso, pc)Sllllei C "posfulo a reeleiçãO de PrefeitOs~ GoVer
nadores e Presidente da República, uma única vei, riotadamente 
para se evitar o que rotulamos como sendo uma das maiores ver
gonhas nacionais, que são as inúmeras obras iniciadas e _não con
cluídas, num verdadeiro acinte e malversação do dinheiro d9s_ COJ;l-

tribuintes. _ _ -------·---- _ __ _ 
Nesse particUlar, a fotografia do Brasil nas últimas décadas 

tem mostrado projetas grandiosos· e obras inacabadãs po~ _qUase 
todo o País. Tudo isso QÇQITel! por falta de-uma cont.inU_í®de: ad
niiriístritiva oU por Ialta de um programa Séno=e-efi:Ciente de ava
lia~ão permanente dos gastos públicos. 

Seria essencial que a sociedade fosse inJQrmada e tivesse 
mecanismo para impedir o infció de obras de resultados duyidosos 
e não" prioritârios-. -----

Se essa sistl.:mãticá for implantada, os problemas do País fi
cam reduzidos a 50%. A reçeita do Governq_ al,ltqe_ntará s_em ter 
que lançar mãO da elevação da carga tributária __ e, muito nienos, do 
aumento da taxa de juros, condiÇão Sirle qua D.on para atrair fmarí
ciadores dos pêssimos gastos do setor público. 

Pelo exposto, entendemos que a prioridade nacional é con
cluir as obras iniciadas, que trarão maiores benefícios à população, 
comummenorcustoparaoscontribui.ntes. ____ ~ _____ ___ __ _ --~---

A conclusão da Adutora 9o Oeste é ~I;n eXemplo ·a se~ desta
cado, visto que essa obra benefi.ciai:á IiiiiitoS milh~s de pernam
bucanos e cearens~s. em mais de 70 cidade.s: dos dois_E_staçlos. 

PoJeriamos citar, ainda, inúmeros projetes de inigação não 
concluídos que, se acabados, <iariam para duplicar as áreas do Nor
deste hoje irrigadas, em tomo de apenas 400 mil hectares. 

Relativamente ao projeto de transposição das águas _do rio 
São Francisco, devemos informar que existem controvérsias relati
vas ao êxito técnico do empreendimento. Segl.L..ldoalguns estudio
sos da matéria, a vazão do ''Velho Chiço" não_ seriª_suflc:iente para 
atender aos pré-requisitos de tão ambiciosa obra, que beneficiaria 
apenas quatro Estados nordestinos. Ademais, com os_ 2_ bilhões de 
dólares que se deseja gastar nesse programa, o Governo Federal 
poderia concluir 90% das obras paralisadas na região nordestina, 
com uma repercussão social em todos os Estad_os da região.-

Conseqüentemente, sem negar a impõrtâilcia da obra de 
transposição das âgu~s do rio São Fr~cisco para ~nefiCiar Ala
goas, Rio Grande do Norte, Paraíba e-Ceat:á, so~OS, nesta oportu-

nidade, contrários ao seu início pelos motivos expostos e, princi
palmente, pelo fato de que os idealizadores têm pouco tempo de 
g_overno e os futuros administradores do País não darão continui
dade, como tem ocorrido com, quase tOdos os enipie-eDdiinêD.fõs Si-
nill~s. _ __ _____ _ 

Entendo que as conclusões da Ferroviá"Tt:ansnoi4e~tina, da 
~Adutora do Oes•.e, do Porto de Suape e de fuúm~oros projetos de ir· 
Ilgação_ espalha los pefa nossa região são os caminhos prioritáriOs 
a serem seguidos pelo Governo Itamar Franco, nesse pouco tempo 
@C lh_e resta de mandato. . . 

Terminaitdo, Sr. Presidênte, dentro ·des_sa _argumentação, 
peço a transcrição de u_ma nota do Diário de Pernambuco? de 14 
de junho de 1994, onde o Presidente da CHESF, Dr. Sérgio Morei
ra, diZ o" seguinte: "CHESF perde energia com transposição- Con
clusão é do Presidente da Estatal, Sérgio Moreira, que prevê ainda 
perda de faturamento de 21 bilhÕes de dóla.!es". --- --

Alérrl .:lessa entrevista, solicito seja tambél.D transcrito, do 
l;llesmo jornal, estudo da Sudene sobre outras opções referentes à 
irrigação do Nordeste. ~ · 

Era o que tinha-a dizer~ Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

Diário de Pernambuco · RCcife, terça~feira, 14 de juilhO de 1994 

CHESF PERDE ENERGIA COMTRANSPOSIÇÃO 

Conclusão é do presidente da estatal, 
Sérgio Moreira, que prevê ainda 

perda de faturamento deUS$ 21 bi 
Magno Martins 

Na primeira etapa do projeto de transposição do rio São 
Francisco, a Olesf vai ter um impacto energético. 

De acordo com estudos recentemente apresentados aos Mi
nistroS Aluízio Alves (Integração Regional) e Beni V eras (Planeja
mento ), de cada metro cúbico que passa nas cascatas da usina de 
S~ohr_adinho hoje serão desperdiçados 2,6 megãwatts médio de ge
ração de energia. 

__ Como a previsão na fase inicial é induzir à vazão 50 metros 
cúbicos por segundo, o sistema da Cbesf deixará de produzir 130 
megawatts médio, energia suficiente para atender uma cidade 
como Macei6. Deixará ainda de faturar US$ 21 bi/ano. 

"QUem arida por aí dizendo que não vamos perder energia 
dá uma atestado de incompetência e desconhecimento do assunto. 
Isso é bastante Iam.e.u_tável' 111

, desabafa o presidente da Chesf, Sér
gio Moreira, em direção ao secretário de Agricultura de Pernam
buco. Aloízio Ferraz, que acusou a Chesf de xiitismo. Moreira 
cÜnfumou que o __ Departamento Nacional de Águas e Energia 
(DNAE) concluiu um levantamento em 83, quando o então minis
tro Mário Andreazza inistia em iniciar o desvio do São Francisco. 

"Nesse estudo - lembra Moreira - existe um alerta e algu
mas ponderações de nature_za e~ntemente técnicas sobre o re
flexo na produção de energia nas usinas da Cl:J.esf"'. O presidente 
da Olesf ressalta que não tem uma posição cOOtrária ao projeto de 
transposição. 

"Como estatal, a Chesf não tem que ficar se posicionando 
contra uma decis,~ do Governo. Decisão tem que ser cu~prida111 ', 
afirm<>~. ~ ~, ~~ -

lndenizaç!io -.Consciente de que a decisão governamental 
de fazer em curto_ prazo a transposição do São_ Franci~co é i.t:rev~-
sívei, o presidente da Olesf vai lutar agora por uma indenização 
dos investimentos da ordem de US$ 15 bilhões q~e fez ao longo 
dos últimos anos ~o seu sistem,a de c_aptação e fotnecirileiitO-de 
energia do São Francisco. Segundo Moreira, a perda e energia pro-
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vocada pelo projeto nó sistema Chesf pOderia ser ressarcida 4e 
duas formas - na redução da sua dívida externa ou na liberação de 
recursos orçamentários para coil.stru:ÇãO de ·uma nova- Usina- de 
energia. 

Com relação a essa segunda opção, ã Chesf ficaria cOm ã ãl
temativa de recompor suas perdas através de um investimCnto da 
ordem de US$ SOO milhões, em uma nova usina em Itapebi, no 
Vale do Jequitinhonha, com capacidade para 220 megawaus. "A 
usina daria para recompor a perda que teriati::ioS com a retirada de 
55 metros cúbicos por segundo de água do rio São Francisco, onde 
está a usina de Sobradinho1111

, explica O presidente dadie8f. 
Os Custos de geração de_energia hoje, no sistema Chesf em 

Paulo Afonso, são deUS$ 17 mil por megawatts, mas pelos cálcu
los de Sérgio Moreira, no Vale do Jequitinhooha essa média subi
ria para US$ 30 mil. ''Nós produzimos boje no São Franeisc_o, com 
a água que vamos perder, uma energia barata"", diz ele, acrescen
tando que ponderações dessa natureza já fciam feitas ao Governo. 
Quando esteve em Brasília, na semana passada, Moreira participou 
de um seminário e explicou detaJhadamente o impacto do desvio 
do São Francisco no sistema-da Chesf. 

A idéia do aproveitamento das águas do rio São Francisco 
para abastecer e irrigar o Nordeste tem mais de 100 anos. O proje
to Radambrasil, na década de 70, identificou cerca I ,6 milhão de 
hectares de terras fertéis ilo semi-árid.O, noS estados de Pernambu
co, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, nos vales do_s rios Brí
gida. Terra Nova, Pajeú, Jaguaribe, Piranhas e Apodi. 

Segundo estUdo da Sudene, repassado íJe!o superintendente 
Nilton Moreira Rodrigues aos conselheiros na sua última reunião, 
várias outras alternativas fOram pesquisadas, entre elas a captação 
das águas do Tocantins, em Carolina, através de bombeamento 
conduzir-a água até-õs-iios Gurguéia, Piauí, -Canindé, Jagl.iaribe e 
Acaraú. 

Esta opçãO, segiliido a própria Sudene, sairia muito caia, 
porque exigiria gfãndes bombeainei:itOSparã-trãhspor os Obstácu
los, por correr em baixa altitude. A SudeD.e chegou ã pensar, ainda, 
na captação das águas em Sobradinho, para atender as bacias do 
Portal e Graças, em Pernambuco. Esta solução ficaria limitada às 
bacias -citadas, não atendendo às necessidades dos outros três esta
dos que mais carecem d'água- Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Ceará. · 

Hoje, a Sudene, embora esteja fora do p!anejamento global 
do projeto, jà -sinaliza positivamente para a idéia apresenTada pelos 
:MiniStros Aluíziõ Alves e Beni V eras, e propõe -que-as atividades 
de projeto sejam realizadas por uma consultoria. 

Intercalando trechos de canais e de lagos artificiais, as 
águas captadas passarão por quatro elevações SUCessivas até atin:..: 
girem 160 metros de altura. Neste estãgio, segundo a Sudene, cru
zarãO um túnel de 1.500- metrOs, na divisa entre Pernambuco e 
Ceará, e seguirão, por gi'ãV1dade, para os rios dos Porcos, Salgado 
eJaguaribe. ___ _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex' será 
atendido, na forma reginiental. _ _ · 

COncedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia o 

seguinte discurso.)_..;;.; Sr. Presidente, Sr-se Srs; Senadores, no dia 2 
de fevereiro de 1994, a propósito do suposto en_volvim.ento do Go
vernador João Alves Filho com indícios de irregularidades pratica
das na ãrea da Comissão de Orçamento, que resü1tou na famosa 
CPI do Orçamento, fiz um pronunciamento neste Plenário coinen
tando uma nota por ele publicada na imprensa, manifestarido a sua 
indignação contra a leviandade_ com que pretendiam atingi-lo e re
batendo, ponto por ponto, as acusações que Jhe imputavam. 

Neste pronunciamento, Sr. Presidente, pelo que conhecia da 

~ssoa do Governador João Alves Filho, manifestava-Jhe a minha 
solidariedade e a esperança de que a Verdade deis fatos prevã.Ieces-
se-_oobre boatos, calúnias e ~$.uaç9es inverídicas e"malévo!as 
com que pretendiam atingi-lo. 

Agora, leio no Jornal da Manhã, de Aracaju, edição de 12 
e 13 do corrente, notícia aflrmando que o Ministêrio Público Fede-
ral houvera isentado o Governador João Alves Filho de qualquer 
envolvimento com o escândalo do Orçamento e que esta informa
ção jã havia sido divulgado pelo Jornal Nacional de sexta-feira, 
lO, e pelo Jornal Bandeirante de qÚinta-feira, dia 9. · 

A notícia foi baseada no relatório do Subprocnrador da Re
pública José Bonifácio de Andrade, ratificado pelo Subprocura
dor-Geral Paulo Solberger, nos seguintes termos: 

Relativamente aos fatos que deram ensejo à CPMI e o que 
era seu objetivo de investigação, não há, nos autos dos processos, 
elementos que determinem a abertura de inquérito policial, nem a 
CP:MI os levantou e nem relacionou um fato concreto das suas ati
vidades, de Ministro de Estado ou de Governador de E$tado, com 
Q.s_fr:3.udes praticadas através da Comissão de Orçamento~ 

Sr. Presidente, registro com satisfação esta ocorrência por
que, como já era esperado, vem ratificar o elevado conceitd de ho~ 
norabilidade que o Governador João Alves Filho desfruta junto à 
sociedade sergipana e no cenário nacional, onde já exerceU ativi
dade relevante no Poder Executivo - Ministro _de Estado -, bem 
como vem desvincular o nome honrado de _ _-Sergipe e dos homens 
pu1)licos sergipanos desse rol de iiTegularidades que escandaliza
ramo Pais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- De acordo 

c_o.m.a lista _c;le oradores~ _concedo a palavra ao nobre Senador Gil
bertO Mir.inda. 

O SR. Gll..BERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Si*s e -Srs, Senadores, esta
mos acostumados. a analisar a conjuntura econômica brasileira 
dando exagerada ênfase à obtenção da estabilidade económica, po
rém, relegando a um nível secundário o quadro de retrocesso eco_:, 
nômico em que nos eii.Cóntramos, já desde meados da década de 
80. 
_ _ _ _Com: efeito, passados v:áriOS-Mlnistros da Fazenda e outiOs 
tantos planos antifuflacionários, -nadã acOnteceU de poSitiVO- qrie 
revertesse signifiCativa e duradouramente tal rétrocesso. 

É uma constatação assustadora, por exemplo, saber que, 
após um cresciméritO médio no trlênio 1985~1987 de 6,3%, nossa 
economia apenas cresceria em torno de 2% na média---dos trimes
tres subseqüentes de 1988-1990 e l991c1993! 

Se é correto entender que ·nuí:n alnbiente de desordem mo
netária e fmanceira ocorram enormes dificuldades para se susten
tar o crescimento do produto real e do emprego, não menos cprreto 
é perceber que pouco se tem feito pa:tã·se tentar resguardát ã popu
laÇão brasileira das ~o~eqüências de tal desaceleração. 

Certa.iD.eD.te, -sr.- -Presidente e Srs. Senadores, devemos ter 
processos decisóriOs govexnamentaiS muito ineptos ·a ·secundar 
tOOo esse quadro de resultados macroeconômicos. 

Não basta, portanto, querer justificar um resultado-econôrili~ 
co rpii:n em função de outro resultado econômico ruim. Ou sejit, 
qi.Jé riâi)" crescc!mos -fX>l'qUe terii0s mllíta fufl3.ção: ÜU, ainda, que O 

estado lamentável em que se enccntra o sistenia públiCo de Saúde 
e Educação é decorrente da desordem orçamentária da União. 

É precíSo caminliar noutra direção para detectar a caUsa úl
tima de toda essa deterioração de nossa economia. É a falta de 
qualidade de planejamento e da formulação das ~líticas públicas 
que, ao fim e ao cabo, nos mostra o que se passa. E a própria con
cepção da estratégia governamental que parece inadequada. 
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Essa observação tem sido especialmente verdadeira nos úlR 
timos 14e 16meses. o-::._,-!,.,.~~-

Senão, vejamos: -,·~ct-!ll;:--. 

Somente a cúpula decisória para·_-aà:rea· econômica - no 
caso, o MinistériO da Fazenda- está, hoje, ·Com_ se_ü quinto titular! 

Correspondentemente, o· nível dos comprometimentOs do 
Governo perante a sociedade também é ni"Qj,tq Vdãtil. 

Em novembro _de 1992, a primeira equipe econõtn.lcá.....: lide:. 
rada pelo Ministro Krause, no Ministério -da Fazenda, e pelo Mi
nistro Haddad, no Planejamento- recomptinha a propcfsta de ajus
te fiscal que fora tentada no Governo Cóllor. Nenhuma atenção era 
dada a qualquer outra política substantiva. 

0 ponto de Vista oficial já era extrepiadO e iii3. Sei- a tônica 
das demais equipes que ainda passariam por esses cargos:· sem o 
ajuste fisCal, nada será. tentado como esquema para sustentar e me
lhorar a provisão de nccessidades_bâsicas da s:ociedade, 

Já em abril do ano passado, por exemplo, o Plano de AçãO-
apresentado pelo Presidente da República e seu então Ministro' da 
Fazenda. Eliseu Resende -, era construído em tomo da promessa 
de reduzir os juros de curto prazoT Como-diria,-na ocasião, o Presi
gente: "O overnight não se reinunera com taxas dejuros positivas_. 
E uma determinaçãO." - · 

Efetivamente, Sr; Presidente, Srs. Senadores, quanta deter
minação por parte do Presidente Itamar Franco: pratica:niente- ·ne
nhuma. 

Outra vez, percebe~ sé a· si.D.úoSa atliação" dõ-Gõvenio face à 
virtual falência de políticas substantivas, como a Saúde, Educação 
e Transportes, entre outras. 

Mais adiante, o Projeto da LDO paril.994 reserva ênfase 
para o combate à pobreza, para a melhoria do atendimento na Saú~ 
de, Ensino e Habitação, bem como para os investim6riiOS iiã.-infia-
estrutura rodoviária e de energia elétiiCa. · · 

Nem mesmo nesse campo~ de virtual unanimidade nas dife
rentes frentes ideológicas, o Uovemo conseguiu sustentar um rit
mo de atividades _que impedisse a generalizada deterioraç-ão da 
provisão de tais bens e serviços. 

Que se combata a inflação, que se priv~liz~ ou não essa ou 
aquela atividade, mas que não se deixe de fazer o que miniinamen
te espera-se que um Governo representativo faça: cuidar para que 
o bem-estar social seja atendido! 

Nem mesmo o custeio_ desses serviços o GOVerno ConsegUe 
assegurar, tomando a vida do cidadão um desnecessário Suplício 
na busca de atendimento médico-hospitalar e de en_si..no primário e 
secundário. 

É certamente por essa dimensão que se pode. entender a 
tranqUilidade com que o Executivo parece_ aceitar o fatO de que -
ao começo do sexto mês do ano - ainda não se_ 9-i-ªI?.i2e do Orça
mento da União referente -ã 1994. 

Culpar o Congresso Nacional? Se_ri.,_ !X\U~to_fãçil, porém in
sustentável. O LegislatiVo, por mUito tempo, tevé CJ.rie aguardar o 
Executiv:o em sua decisão orçamentária; Ade-mai_s_. o Plano de Es
tabilização Econômica é sempre tão cheio de sUrpresas - o que 
acaba por impor a necessidade de variadas revisõe~ na Proposta 
Orçamentária. 

Assim sendo, Sr. Presidente e Si-s. Senadores, também não 
chega a surpreender a generalizada falta de credibilidade implícita 
nas açÕf'.s do Governo. 

Uma terceira dimensão desse padrão de intervenção econô
mica do Governo é exemplificada pela política de privatizações -
nos meses fmais do Governo Collor foi; em realidade, a única di
mensão inovadora de quantas então se apregoava - que chegou a 
um beco sem saída na atual Administração Federal. 

Perdeu-se o ritmo. Ou, mais que isso: :Perdeu-se o propósito 

de levar adiante um. duradouro saneamento das fmanças da União. 
Além d_o aspecto estritamente orçam.entárlo decorrente da~ 

rec~ita a ser arrecadada com a_yenda de ~mpresas estatais, um pro
grama de privatizaçÕes é uma sinaliZaçãO segUra que o Governo 
emite quanto a seus propósitos de gerenciar produtivamente o se-
tor público. · --- -· -

Em_decorrência dessa virtual descontinuidade, v~lhos vícios 
da-eitrurura enlpresariai Ptitilica brasileiia reaparecerií,_eilvolvidos 
na habitual indignação do Presídente da República. Por ora, estão 
de volta as regalias salariais e a forma biza.ria das fmanças da PE- · 
TROBRÁS. A evidência mais úi"côr.D.Oda-desse quadro de ocorrên
cias é que o atual GovernO deixou passar uma excelente oportuni
dade de sustentar um esforço que era do agrado generalizado da 
sociedade, tendo mesmo sido debatido e formali:ZãdO em Projeto 
de lei pelo Congresso Nacional 

Em decorrência, os investimentos públicOs eStão, boje, limi-
tados pelo caos orçamentário que tende a se agravar, entre outros 
motivos, pela tirubeante política de privatização. -

Que também não se atribua tudo isso às di,ficulqades no âm~ 
bito da Revisão da ConstituiçãO, a q-rial não chegou ao Seu fim. 
Com ou sein Revi$~ Constitucional, reduzindp ou Õão 3: inflação, 
moralmente o Governo nãO pode se exiniii- de levar adiaD.te o aten~ 
di:ment_o_ às necessidades básic~ da socjedadC. ~o que o faÇa com~ 
peíenteménte! _ _ 

Contu_do, o Governo não parece estar disposto a reconhecer 
seUs_ .erros. de estratégia. Em dezembro de 1993, a Exposição de 
Motivos n° 395,.que trata da mais recente etapa de combate à in
flação, sustenta que a insistência no controle dos gastos públicos 
não seria um sinal de 11insensibilidade tecnocrática, mas -um preS
suposto de qualquer avanço social consiStente''. 

-"Eis aí, Sr: Presidente e Srs .. Senadores_, uma afrrmação bas
tante discuti;vel e q~e_, em ver<4-de, toma o fundamental pelo aces
sório. Çomo pode a atual Adminisir:ação P.!Jblica F~deral falar em 
"avanço social consistente" se o seu des_c_as_o__em manter-o .mínimq 
gerenciamento em programas de necessidade básica é total?! Basta 
olliar à ·nos Sã. volta, especialme:!J._te nas capitais- dos Estados, pai a 
constatar que o pouco de ''avanço social consistente11 que ainda 
restava viU seridO seguidamente meJ?.OSP!e~d9 pelo atual_ Gover-
no. 

A isso nos conduziu a desmedida __ coo.centração do poder 
decisório governamental, inl.Chda ein -jwlho do_ anO passado, le
vando o -Governo à. teJ+tativa âe_se rec_onlpor perante ·aóp4Jião Pú
blica, próCU.tandÕ fazer parecer extremo zelo -estratégico o que, de 
fato, não passa de pura manifestação de poder discricionário. 

-- - -Adicionalme:D.te, Sr. Presidente e- Srs. Senadores, obseiva-se 
uma hipertrofia do poder de burocratas que tentam sobrepor suas 
prioridades e preferências às de todos nós, de toda a sociedade bra
sileira. A eles vai sendo delegada a função de propor o que é me
lhor para a sociedãde, seja em termos de dotações das rubricas or
çamentárias, seja até mesmo na reinierpretaÇãó dos Próprios linii-
tes de sua autoridade. - - - -- · 

O uso abusivo de medidas -ProvisÓrias ..:.. 211, desde o início 
do Govemo !taro~.:- tem sido oy~ículo niais_expressivo dessa ati
tude. 

Por fim,-vaie notãi"" o que se oferece à sociedade em troca dã. 
aceitação de tanta privação e desesperança. Aponta-se com a esta
bilidade .dos preços e do valor da m.oeda. Todavia_. esse é llPl.J:eSl-11-
tado que, na própria Exposição de Motivos antes- mencionada, está 
condicionado a pressupostos que, como todos sabemos, estão lon~ 
ge de serem alcançados. _ 

. -- É~sa, rmé~~é :riulis--uma-·Pfo!né.Ss·ã -dO GOVeiDO. Proinessã 
que, em um ano eleitoral, apresenta elevado custo político para a 
candidatura declaradamente favorecida pelo Presidente da Repú-
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blica Promete-se o que pode ser viável no curto prazo, deixando
se de lado - durante tanto tempo -~uma elevação de preços que, 
em novembro de 1992, alcançava uma taxa mensal de 24% para se 
fixar em 37%, um ano depois, JX.Xlendo chegar, agora. a 45%. 
Mesmo o sistema da URV, recentemente adotado, que, de início, 
se dizia imune conceitualmente à inflação, já está contaminado 
pela mesma. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. 8e:D.adores, estamos hoje ex
postos a todo um estilo de Govemo que é bem mais arbitrário do 
que sua retórica oficial quer nos convencer. Até receilteineilte, in
sistia-se na af"liiilaÇão de ser o Plano de Estabilização um exemplo 
de diálogo do Governo com a sociedade. Todavi~ será que tam
bém é fruto desse diálogo a opção pelo naufrágio do conjunto dos 
programas sociais? 

Terá a sociedade brasileira dado o seu "de acordo" a tal 
prioridade, que propõe inicialmente estabilizar os preços e a moe
da, para só então ter suas necessidades básicas em alimentação, 
saúde, educação, entre outras, atendidas- ainda que precariamen
te? 

Não creio que o Governo se importe com o-sentii:rlCnto da 
maioria esmagadora do povo brasileiro, pois seu ·coniando político 
tudo trata por caminhos sinuosos e pouco claros para a sociedade 
brasileira. · 

ComO Séiripie, essa Sociedade é quem sempre ''paga a con
ta'~. tendo apenas como aliada uma parcela do Congresso Nacio
nal, que está atenta aos constantes desacertos do Executivo. 

Afmal, os Poderes constituídos de uma nação somente exis
tem em funçãO do seri povo' e não para exercer sobre ele o arbítrio 
e a opressãO: - -

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Aureo MeU o. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PI' - SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do oradOr.)-- Sr. Presidente, sn. e 
Srs. Senadores, meu pronunciamento, hoje, tel:ll: como objetivo 
apresentar um projeto de lei sobre sociedades cooperativas. 

Antes, faz-se necessãrio chamar a atenção de V. Ex-s para 
fatos graves que estão ocorrendo - em especial, fã.iõs relacionados 
com os problemas do campo - e para as tentatiVas de exploração 
política desses fatos, com ftns eleitorais. 

No dia 24 de maio, ültimo, eu já havia alertado a Casa para 
o estado de intolerância existente no campo, qué estava criando si
tuações como as que irei referir-me agoi'a. 

Na madrugada do último domingo, cm São Carlos, o sindi
calista José Luis Sundermann, membro da Direção Nacional do 
Partido Socialista Unificado, e sua mulher Rosa Hemandes Sun
dermann, que vinham prestando solidariedade e assessoria aos tra
balhadores sem terra naquele município, foram barbaramente exe
cutados com tiros na cabeça em sua residência, tendo os seus cor
pos sido encontrados pelo filho do casal, de 19 anos. 

Faz-se necessário da parte das autoridades responsáveis 
pela Segurança do Estado de São Paulo, o Govemador Fleury Fi
lho e o Secretário da Segurança Odyr Porto, rapidez, rigor e trans
parência na apuração do crime, verificando em ·profundidade se 
houve motivação política, se houve ação premeditada de quem es
tava contrariado em função de o casal ter prestado assistência ativa 
aos trabalhadores bóias-frias de São Carlos, Descalvado e Tabatin
ga, nos últimos anos. 

Infelizmente, casos de violência política estão ocorrendo na 
medida em que se aproxima o pleito de 3 de ou_tu_bro próximo, e 
justamente contra pessoas que de alguma forma apóiam o candida-
to da Frente Brasil Popular pela Cidadania. ~ 

Assim, no Rio de Janeiro, ontem, o advogado Reinaldo 
Guedes Miranda, que prestava assistência juridica às fanu1ias das 
chacinas da Candelária e da favela de Vigãrio Geral, e o poeta e 
historiador Hermógenes 9a Silva Almeida Filho, ambos as~sores 
da Vereadora Jurem.ã"BatiSta, foram assassinados com tiros à quei
ma-roupa. Requer-se _do_ Governador Nilo Batista e do Seçretádõ 
de Segurança do Rio de Janeiro que, da mesma forma, façam a 
apuração isenta e rigorosa dos fatos. 

Ambos os casos devem ser objeto de preocupação do Mi
nistro da Justiça, Alexandre Dupeyrat Martins, que precisa se em' 
penhar para que essas ações não venham a deturpar o processo de 
democratização de nossas instituições. - -

Havia chama.d-<1 a ·atenção para o equívoco de se imputar o 
emprego da violência e, inclusive, o contrabando de armas a lavra
dores humildes que, por meio de sua mobilização, reivindicam 
tãO--somente uma pequena gleba para cultivar, onde possam em
pregar o seu trabalho para sobreviver. 

Acompanhando os representantes do Movimento Sem Ter
ra, em _visita ao Ministro Mário César Flores, da Secretaria de As
suritc:MiEstratégicos, na seinana passada, pudemOs esclarecer a na
tureza dos movimentos populares retmindo lavradores sem terra 
que buscam uma oportunidade de sobrevivência-digna a 12 milhõ-.· 
es de pessoas, impedidas de produzir devido a uma estrutura fun
diária conCentradora. O resultado dessa busca foi o as_saSSinato de 
1.774 trabalhadores rurais entre 1964 e 1993, segundo dados da 
Comissão Pastoral da 'rerra. Apenas p.o ano passado, houve 51-
mortes e, ao que tudo indica, temos, a incrementar esSe número, 
mais pessoas brutalmente assassinadas em São Carlos. 

Naquela oportunidade, ressaltei importantes resultados al
cançados pelos 524 assentamentos, implementados entre 1985 e 
1991, número muito aquém do necessário para resolver a sib.lação
do campo e absolutamente tíiilldO se cõtnpa.Iado com a poteD.cíali: 
dade da produção agrícola no Brasil, que, entre latifúndios impro
dutivos e terras devolutas, somam 400 milhões de hectares que, 
através da reforma agrária, pOderiam tomar-se importante _foD.le. 
produtora de alimentos através da reforma agrária. - - - --

A FAO- instituição pertencente à Organização das Nações 
Unidas - realizou pesquisa" ein uma amostragem -desSes-_assenta
mentos e concluiu que a renda média gerada por uma família de 
beneficiários da reforma agrária atingiU o-vã.Ior de 3,7 salários mí
nimos pOr mês, renda que se sirua bem acima da linha de pÕbieza. 
representada por um salário mínimo por família. 

Essa é uma poSsibilidade concreta de transformação ·da si
tuação atual do campo, que leva à miséri<i e· à violência, desenvol
v~ndo sua capac~dade de geração de renda e emprego e produção 
de alimentos para o conjunto da sociedade. Mas não é a única pos
sibilidade que temos. Esta Casa contribuiu sigirific3.tivameiiíe 
quando aprovou o rito sumário para desapropriação de terras para 
o fim de reforma agrári~ cOntribui airida quando discUte uma poli
tica agrícola para o Pais e c·oritribuirá, estou certo, destinando o 
equivalente a 452 milhões de dólares, no Orçamento-Geral da 
União de 1994, para o Programa de credito Especial de Reforma 
Agrária, o PROCERA. 

Trago, hoje, outro instrumento que pode contribuir SigniÍí~
cativam.ente para que possamos explorar as potencialidades que 
nosso extenso território nos proporciona. Trata-se de projeto de lei 
que dispõe sobre as sociedades cooperativas, regulamentando o in~ 
ciso XVID do art. s• da Constituição Federal de 1988, propoSiÇão ~ 

que também recebe _as assin~turas dos ... ~enadores Amir Lando, 
Nelson Wedekin e José Paulo Bisol. 

Esse inciso, que estabelece que "a criação de associaçcSes e, 
na forma da lei, a de cooperativas :illdependem de autorização, sen
do vedada a intetferênda estafai em seu funcionamento". represen-
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tou um avanço significativo na elaboração- da atual Constituição, 
na medida em que retirou da tutela do Est.a4_o'-a_criação· e funcioná
menta da organização cooperativista de agentes ·econômicos priva
dos. Desde então, o Estado não pode mais tUtelar o sistema como 
~e era facultado pela legislação ·2-:terior e, em parte, ainda em vi
gor (Lei n° 5.764171). Este dispositivO coristitui::ióriâl fêméte- à lei 
complementar o estabelecimento das formas de funcionawento das 
cooperativas. . 

O inciso XX do art. s• da Constituição Federal estabelece 
que "ninguêm pOderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado", garantindo a total e irrestrita liberdade de associação 
tanto a pessoas físicas quantojU:iidicas. Ainda mais, se combinar
mos os inciSos ·xvm e XX do mesmo art. 5°, fica garantida a li
berdade de associação e a não-obrigatoriedade de filiação a um 
único sistema de representação cooperativista. NeSte OOD.tid6, Qual
quer lei que venha a propor a obrigatoriedade de f!liaçãÇ> ou asse
dação de uma cooperativa a Um úniCo- sistema de representação 
tornar-se-ia, obviamente, inConstitucíonal. 

Em seu art. 174, § ~. a ConstituiÇão Federal afum.a que "a
lei apoiará e estimulará O cooperativismo e outras formas de as·so
ciativism.o", no contexto do papel do Estado como agente normati-
vo e regulador da atividade econômica.. · 

A história do cooperativiSmo-está diretamen:te ligada à his
tóriã. da humanidade, marcada pelas alianças entre as pessoas, ãju::
das mútuas. As primeiras cooperativas nos moldes atuais' surgiram· 
no início-do século passado (1844), na Alemanha e na Inglaterra, 
crlãdas por trabalhadores como_ forma de orga.ni.iação mais solidá
ria da produção e do consumo~ ·em reaÇão às condiçõeS extreillaS 
de exploração que caracterizaram<>" capitalismo no século XIX. No 
Brasil, esse tipo de organização econômica iniéioU-se ·no início 
ieste século, com a imigraçãO européia. · · · 

Em essência, Os princípios · cóoperativistâs aSsumidos no 
J.Uundo inteiro' e pelos quais esse projeto de lei_ se pautou são: livre 
acesso e adesão voluntária; oiganização democrátiCa; indiscrimi
nação pOlítica, religiosa, racial e sexual; sociedade dvil sem fms 
lucrativos~ realização das operações prioritariamente Cóhl os aSso:
ciados; e a liberdade de organização e filiação. 

Dentre os principàiS tipos de coopera6Vãs que-existem hoje 
Do Brasil, inclusive com a não;.existência, até o momento, de legis
lação complementar que oportunizou o surgimento de muitaS coo
perativas, destacam-se as de produção, crédito, consumo, trabalho, 
habitacionais, eletrificaçã'o rUral, irrigação, escolares, pesca, servi
ços, etc. Atualmente, existem cerca de 4 mil cooperativas no Brasil 
das quais não menos de 3 mil situam-se no meio rural. 

A tendência brasileira aponta para o crescimento do coope
rativismo urbanO, do cooperativismo ·de crédito,_ do embate entre 
as grandes estruturas e as pequenas cooperativas (a muniCipaliza
ção e regionalização já é"ui:na-tendência), a compatibilização entre 
a participação social e_ a eficiencia empresarial~ Não há dúvida de 
que o cooperativismo, entendido como a combinaÇãO do elemento 
social e económico~- terá uma importância cada vez maior, espe
cialmente no contexto económico de crise constal:1te, em que a aju
da mútua tende a amenizar e permitir a sobrevivência econômica. 

A presente propositura visa a regulamentar os dispoSitivos 
no que se refere ao cooperativismo, dentro dos princípioS-c-onstitu
cionais da teoria e prática cooperativista Este projeto que hora 
submetemos à apreciação desta Casa é- o resultado de vários semi
nários realiZados com o setor cooperativista, em especial as peque
nas cooperativas, bem como da contribuição de vários estudiosos 
do tema. Em particular, colaboraram com sugestões as seguintes 
entidades: a CPT, a CONCRAB, a,_ COTRIMA!O, a DNTRCUT, o 
Instituto de Cooperativismo e Associativismo (SP), o CERIS, o 
COTEC (MG), AFAEB (BA), VIANEI (SC). CETAF, CEDAC, 

DESER, bem como os estudiosos Daniel Rech (CERIS), pfofessoi 
Dinarte Belato (Universidade IjuíJ e V ergilio Perius (UNISINOS). 
Procurou-se estabelecer uma-carta de princípios do cooperatiViSinó 
que devem orientar a prática cooperativista nO Brasil, permitindo, 
evidentemente, a liberdade de organização, associação e represen
tação, c·omo assim determina a Lei Maior. 

Assim, Sr. Presidente, regueiro seja con~iderado Como parte 
do pronunciamento a íntegra do projeto de lei do Senado a Que es
tOu dando entrada hoje, ao ·tempo em que informo que·as S"eriado
res Amir Lando, José Paulo Bisol e Nelson Wedekin- também-
acordaram em assinar a presente propositura. · -" 

Muito obrigado. · -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO: 

PRONUNCIAMENTODEAFRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE LEI SOBRE 

SOCIEDADEs COOPERATIVAS 

Em um pronunciamento do último dia 24-5-94. al~rtei sobre
o esiado de intolerância exi~t~nte, hoje, no cai:npo e as tentativas 
de exploração política com fmS eleitorais dé_ste. grave problema. 

------Na madrugada do último domingo, em São Carlos, o sindi:. 
calista 1 os é Luí~ Sunde~. n;t_~t;nbro <;la <fueção nactOnai do 
Partido Socialista Unific3.dç,_ e sUa mulher Rosa Hemandes Stlll
deriliãiin, qrie vinham prestando _solidariedade e asSessoria-aoS-tra-
balhadores sem terra naquele num_ic_ípio, foram barbaramente exe
cutados com tirQS na cabeça em sua residência, tenc;lo Os seus cor~ 
pos sido encontrados pelo fllho do casal, de 19 anos. Faz.:.se neces
sário da parte das autoridades pela segurança do Estado de São 
Paulo, -o- Govemador Fleury filho ~ o Secretáric;> de, .Segurança 
0-dyr Porio, rapidez, rigor e trarisparênciã riã apuraçãO do crime, 
verificando em profundidade .se houve motivaÇão política, se hou
ve _ação premeditada de quem estaVa cOn'traiiãdo -em funÇão do ca
sal ter prestado assistência ativa ãos trabalhadores bóias~ffias de 
São Carlos, Descalvado e Tabatinga nos últimos anos. 

Jnfelizmerite--caSOs de violência política estão ocorrendo na 
medida em que se aproxima ó pleito de 3 de outubro próximO, a 
violência está ocorrendo justamente contra pessoas que de _alguma 
fóii:iía-apóíani o

1
Candidato_ da Frente Brasil Poplllai- pela Cídadá~ 

niã. Assim, no Rio de Janeiro, ·ontem. o advogado Reinaldo Gue
des Miranda, que prestava assistência jurídica às famílias~ cha
cinas da Dndelária e da Favela~ VigáriO Ge~al. e o poeta e b~s
toriador Hermógenes da Silva Almeida Filho, ambos assessores da 
veieadora :Jurema Batista, foram assassinados com tiros à queima 
roUpa. Requer-se do Goveffiador NilO Bãtista e âO -S_eé_retário _de 
Segurança do Rio de Janeiro que, da mesma forma, façam a apura
ção isenta e rigorosa: sobre os fatOs. 

Ambos os casos devem ser objeto de_ preocupação-do Mí
nistro da Justiça, _Alexandre Dupeyrat Martins, que precisa se em
penhar para qué- eS:taS ações não veriham a deturpar o processo de 
democratização de nossas institUições. 

Havia chamado a atenção para o equivoco de se imputar o 
emprego da Violêhcia e, inclusive, o contrabando de armas a lavra
dores humildes que, por meio de sua mobilização, reivfudicam, 
tão-somente, unra pequena gleba para cultivar, onde possam em
pregar, o seu trabalho para sobreviver. 

Acom~.~do os representantes do_Movimento Sem Terra 
ao Ministro Mário César-FlOres, nã. semana -pá-ssada, pudemos es
clarecer a natureza dos movimentos populares que reúnem lavra
dores sem terra, que buscam uma oportunidade de sobrevivência 
digna a 12 milhões de pessoas, impedidos de produzir devido a 
uma estrutura furidiária concentradora. O resultado desta busca foi 
o assassinato de 1.774 trabalhadores rurais entre 1964 a 1993, se-
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gundo dados da ComissãO Pastoral da Terra. Apenas no ano passa
do houve 51 mortos e, ao que tudo indica, temos mais e pessoas 
brutalmente assassinadas em São Carlos a incrementar estes núme
ros. 

Ressaltei então importantes resultados alcançados pelos 524 
assentamentos implementados entre 1985 e 1991. número muito 
aquém do necessário para resolver a situação do campo e absoluta
mente tímido se comparado com a potencialidade de produção agrico
la no Brnsil que, entre latifilndios improdutivos e terras devolutas, se, 
mam 400 milhões de bectares que poderiam tomar-se importante fan. 
te produtora de alimentos através da reforma agrária. 

A F AO - instituição pertencente à Organização das Nações 
Unidas - realizou pesquisa em uma amostragem destes assenta
mentos e concluiu que a renda mêdia gerada por uma família de 
beneficiários da reforma agrária atingiu _Q valor_ <Je 3,7 sal4rios mi
nimos por mês, renda que situa-se bem acima da linha de pobreza, 
representada por um salário m..ú:iinio por finiilia. 

Esta é uma possibilidade concreta de transformação da si
mação atual do campo, que leva à miséria e violência, desenvol
vendo sua capacidade de geração de renda e emprego e produção 
de alimentos para o conjunto da sociedade. Mas esta não é a úniCa 
possibilidade que temos. Esta Casa contribuiu sigoificativainente 
quando aprovou o rito sumário para a desapropriação de terras 
para o fim de reforma agrária, contribui ainda quando discute uma 
política agrícola para o país e contribuirá, estou certo, destinando o 
equivalente a 452 milhões de dólares, nó OrçanientO Geral da 
União de 1994, para o Programa de Crédito Especial de Reforma 
Agrária- PROCERA. 

Trago boje, junto com os Senadores Amir Landg, Nelsan We· 
dekim e José Paulo Biso!, outro instrumento que pode cantribuir sig
nificatiVamente para que possairiôs explorar as potencialidades que 
nosso extenso território nos proporciona Trata-se de um projeto de lei 
que dispõe sobre as sociedades cooperativas, regulamentando o inciso 
xvm do art. 5• da Canstituição Federal de 1988. 

Este inciso estabelece que "a criação de associações e, na 
forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento". Este dispo
sitivo representou um avanço significativo na elaboração da atual 
Constituição, na medida em que retirou a tutela do Estado sobre a 
criação e funcionamento da organização cooperativista de agentes 
económicos privados. Desde então, o Estado não pode mais tutelar 
o ~istem.a como lhe era facultado pela legislação anterior e, em 
parte, ainda em vigor (Lei n° 5.764171). 

Este dispositivo constitucional remete à lei complemen
tar o estabelecimento das formas de'funcionamento das coope-
rativas. - - - -

O inciso XX do art. 5° da C.F. estabelece que "ninguém po
derá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado11

, ga
rantindo a total e irrestrita liberdade de associação, tanto a pessoas 
fiSicas e jurídicas. Ainda mais, se combinarmos Os incisoS XVITI e 
XX do mesmo art. 5°, fica garantida a liberdade de associação e ã 
não obrigatoriedade de filiação a um único sistéiÍla de representa
ção cooperativista. Neste sentido, qualquer lei que venha propor a 
obrigatoriedade de filiação ou associação de uma cooperativa a um 
único sistema de representação tornaria-se, obviamente, inconsti
tucional. 

No seu arL 174, § 2°, a Constituição Fedel':'al afuma que ''a 
lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outraS formas de asso
ciativismo", no contexto do papel do Estado como agente normati
vo e regulador da atividade económica. 

A história, do co-operativismo está _diretamente ligada à his
tória da humanidade, marcada pelas alianças, ajudas mútuas, entre 
as pessoas. As primeiraS cooperativas nos mOldes atuais, surgiram 

110 inicio do século passado (1844) na Alemanha e Inglaterra, cria
das por trabalhadores como forma de organização mais solidária 
da produção e do cõnsumo, em reação às condições extremas de 
exploração que caracterizaram o capitalismo no século XIX. No 
Brasil, este tipo de organização econômica iniciou-se no inicio 
deste século, coin a imigração européia. · ---

Em essência, os princípios cooperativistas assumidos no 
mundo inteiro e pelos quais este projeto de lei se pautou, são: livre 
acesso e adesão voluntária; organização democrática; indiscrimi
nação política, religiosa, racial e sexual; sociedade civil sem fms 
lucrativos; realização das operações prioritariamente com os asso
ciados; e a liberdade de organização e filiação. 

Dentre os principais tipOS de cooperativas que existem hoje 
no Brasil, inclusive com a não-existência, até o momento, de legis
laçãO complementar que oportunizou o surgimento de muitas coo
perativas, destacam-se as de produção, crédito, consumo, trabalho, 
habitacionais, eletrificação rural, irrigação, escolares, pesca, servi
ços, etc. Atualmente existem cerca de 4000 cooperativas no Brasil, 
das quais não menos de 3000 situam-se no meio rural. 

A tendência brasileira aponta para o crescimento do coo
perativiSmo Urbano, do cooperativismo de crédito, do embate 
entre as grandes estruturas e as pequenas cooperativas (a muni
cipalização e regionalização já é uma tendência), a compatibili
zação entre a participação social e a eficiência empresarial. Não 
há dúvidas de que o c_ooperativismo, entendido com a combina
ção do elemento social e ec_onômico, terá uma importância cada 
vez maior, especialmente no contexto econômico de crise cons
tante, em que a ajuda mútua tende a amenizar e permitir a so
brevivência econômica. 

A presente prospositura visa regulamentar os dispositivos 
no que se refere ao cooperativismo, dentro dos princípios constitu
cionais, da teoria e prática cooperãtiV:ísta. Este projeto, que ora 
subinetemos à apreciação desta Casa, é o resultado de vários semi
nários realizados com o setor cooperativista, em especiã.J. as peque
nas cooperativas, bem como -da contribuição de vários estudios~ 
do tema. Em particular, colaboraram com sugestões as seguintes 
entidades: a CPT, a CONCRAB, a COTRIMAIO, a DNIRCliT, o 
Instituto de Cooperativismo e Associativismo (SP), o CERIS, C0-
1EC (MG), APAEB (BA), VIANEI (SC), CETAP, CEDAC, DE
SER, bem como os estudiosos Daniel Recb (CERIS), Prof. Dinarte 
Belato (Universidade ijuí) e Vergílio Perius (UNISINOS). Procu
rou-se estabelecer uma carta de princípios do ·cooperativiSmo· que 
devem orientar a prática cooperativista no Brasil, permitindo, e vi
dentemente, a liberdade de organização, associação e representa
ção, como assim determina a Lei Maior. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 525, de 9 
de junho de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento da Seguridade Social da União, em favor do Mmistério da 
Saúde - Fundo Nacional de Saúde, crédito extraordinário no valor 
de CR$232000.000.000,00 (duzentos e trinta e dois bilbões de 
cruzeiros reais), para os fms que especüica. -

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica as_sim cons
tituída a Comissão rvtista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PJ\.IDB 

!. César Dias 1. Coutinho Jorge 

2. Aluízio Bezerra 2. Mauro Benevides 
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PFL 
3. Carlos Patrocínio . ___ ~- D~o Perefka 

PPR 

4. Lucidio Portella 4. Esperdiião Amin 

PSDB 

S.José Richa 5. Albano Franco 

PP 
6. João França 6. Rachid S. Derzi 

PTB 

7. Mariuce Pinto 7. V alimir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

1. lvânio Guerra 1. Aroldo Cedraz 

PMDB 

2. Nilton Baiano 2. Armando Costa 

PPR 

3. Fco Evangelista 3. J arvis Gaidzinski 

PSDB 

4. José 4. Adroaldo Slreck 

PP 

S. Jofran Frejat S. Carlos Santanna 

PDT 

6. Luiz Salomão 6. Carlos Cardinal 

PL 

7. Valdemar C. Neto 7. Jones S. Neves 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia14-6-94- designação da Comissão Mista; 

Dia 15-6-94- instalação da Comissão Mista; 

Até 15-6-94- prazo_ para recebimento de_emençlas. Prazo 
para a Comissão Mi.s~ emitir o p~~cer sobre_ a adm,issibiljda
de; 

Até 25-6-94- prazo fmal da Comissão Mista; 

Até 9-7-94- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 526, 
de 9 de junho de 1994, que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério da Integração Regional, crédito extraordinário 
no valor de CR$106.662.876.000,00, (cento e seis bilhões, 
seiscentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e 
seis mil cruzeiros reais), para os fms que especifica, e dá ou
tras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5' do art. 2' da Reso)ução ri0 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

Titulares 

1. Mansueto Lavor 

2. Garivaldi A. Filho 

3. Alexandre Costa 

4. Moisés Ahrão 

S. Reginaldo Duarte 

6. José Paulo Biso! 

7. Eduardo Snplicy 

Titulares 

1. Everaldo Oliveira 

2. Nestor Duarte 

3. Samir Tannus 

4. Clóvis Assis 

S. Salatiel Carvalho 

6. Luiz Salomão 

SENADORES 

BLOCO 

PFL 

PPR 

PSDB 

PSB 

PT 

DEPUTADOS 

BLOCO 

PMDB 

PPR 

PSDB 

PP 

PDT 

PL 

Suplentes 

!.Wilson Martins 

2. César Dias 

3. Raimundo Lira 

4. Carlos A. Carli 

S. Teotonio V. Filho 

6 .. 

7. 

Suplentes 

l.Evaldo Gonçalves 

2.Manoel Viana 

3.CleonanCiO Fonseca 

4.Luiz Máximo 

S.Delcino Tavares 

6. Carlos Cardinal 

7. i..uiz Piauhylino 7 .Sérgio Guerra 
De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte. calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 14-6-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 15-6-94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 15-6-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 25-6-94- prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 9-7-94 =prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor 

~sidente da República editou a Medida Provisória n° 527, de 9 
de ~1:!-~_1994, que dispõe sobre tt nC".a do Tesouro Nacional -
NTN e sua utilização para ·aquisição de bens e direitos alienados 
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização -PND, insti
tuído pela Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990, consolidando as 
normas sobre a matéria constantes da Lei n° 8.177, de 1° de março 
de 1991, e da Lei n° 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o 
art. 3° da Lei n° 8.249/91. 
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De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5o do art. 2° da Resolução D 0 1/89-CN, fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de _emitir parec-er sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares 

PMDB 

L AmirLando 

2. Cid S. Carvalho 

PFL 

3. Raimundo Lira 

PPR 

4. Epitácio Cafeteira 

PSDB 

5. Albano Franco 

PMN 
6. Fco Rollemberg 

PRN 
7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Titulares 

BLOCO 

1. Maooel Castro 

PMDB 

2. Nelson Proença 

PPR 

3. RobertO Campos 

PSDB 

4. José Anibal 

PP 

5. Sérgio Naya 

PDT 

6. Luiz Salomão 

PL 

7. Aldo Rebelo 

Suplentes 

l.Antooio Mariz 

2. J()!;é Fogaça 

3.1oão Rocha 

4. Moisés Abrão 

5. Reginaldo Doarte 

6. 

7. Aureo Mello 

Suplentes 

~!.Waldir Guerra 

2. Oswaldo Stecca 

3. Fetter Júnior 

4.Moroni Torgan 

5. Alberto Haddad 

~6: Carlos Cardinal 

?.Sérgio Miranda 

De acordo com a Res_olução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tranütação da matéria: 

Dia 14-6-94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 15-6-94- Jnstalação da Comissão Mista; 
Até 15-6-94 - Prazo para recebimento ~ em.ep.,9as. Prazo 

para a Comissão M.sta emitir o parecer SObre_ ~f_ad.tp.issibilidade; 
Até 25-6-94- Prazo fmal da Comissão Mista; 
Até 9-7-94- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Dando pros

seguimento à lista de oradores, concedo a palavra ao nobre Sena
dor Amir Lando, por cessão d? Senador Pedro Simon. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn> e Srs. Se
nadores, eu deveria usar_ a tn"buna no dia de hoje ·para -tiafur de as
suntos de interesse de Rondônia-e do País. Todavia, Sr. Presidente, 
eu me submeto à autopunição de ter de assomar a esta tribu_na para 
tratar de uma agressão, de uma ignomínia sem precedentes de que 
sou vítima naquele Estado. 

Candidato que sou ao Senado da República, procurei traçar 
a_ minha candidatura sob princípi_~ fundamentais de ética e de mo
ral. Procurei mostrar ao eleitorado de Rondônia a tarefa-por nós 
realizada no Senado Federal; procurei, sobretudo, valorizar esse 
novo _tempo de decência, que tive oportunidade de inaugurar com 
o Relatório do PC, que mudou a história do Brasil. 

Senlpre· defendi, Sr. Presidente, a liberdade de imprensa, 
porque entendo que ela é essencial à democracia. Mas entendo 
também que ê preciso colocar um freio naquela imprensa que usa 
não da verd~. não do fato, mas da mentira para denegrir a honra 
alheia. 

Sr. Presidente, talvez, neste momento, fico emocionado por
que _me lembro de uma passagem de Shakespe~. quando, em 
Hamlet, ãíJ.l1l13. que 11ser grande não é se envolver em grandes cau
sas; ser grande é lutar até por uma palha, quando se trata da hon
ra"! 

Pois estou tratando de Jl;1,Í;D.Jla honra, e não de uma palha 
apenas, mas de uma agressão, de uma calúnia inominável: 

Hoje, O Estadiio traz manChete que me Causa humllhação, 
mas tenho de reproduzi-la nesfa_hora, com o coração consternado: 

Amir Lando desvia 100 mil dólares na Caixa Econômica·de 
Ariquemes. 

Sr. Presidente, não sei como poderia praticar este ato, pois 
não tenho sequer conta na Caixa Econômica, sobretudo na de Ari
quemes! Wao realizei qualquer empréstimo, não intermediei qual
quer operação, nãci-Sei"tfada da Caixa Económica. Materialmente, 
não_b_â__como eu ter x;ealizado essa operação de desviar 100 mil dó-
lares. - - -

Pergunto: por que esta campanha de agressão contra um ci
dadão que procurou honrar aquele Estado, aqui exercendo uma ati
vidade voltada para o bem comum e para o interesse geral? Por 
que o dono desse jornal, o _Sr. Mário Ca}jx.to Filho, que é Diretor
Presidente, Editor responsável e também Suplente de uma candi:
datura ao Senado, primeiro Suplente do Sr. José de Abreu Bianco, 
tenta denegrir, enódoar e feri:i" a honra afueia? 

Um homem público, quando perde a honra - como af'mnei 
na ocasião em (iue assUmi esta: cadeira no Senado da_ República -, 
é um espectro de si próprio. Não posso permitir que nle tornem um 
espectro de i:nim mesmo, porque o homem que não tem honra, que 
não tem mor"al, que não tem nenhum patrimônio a defender na sua 
personalidade é um ser que pode ser alvo fãcil de balas assassinas, 
assim como ocorreu com Olavo Pires. 

Primeiro se destrói a honra; depois, a vida! 
Esse ê o passo e a lógica dos acontecimentos, sobretudo no 

meu Estado de Rondônia. 
Eu esperava, como·afmnei quando assumi esta tribuna, que 

a· bai-bárie, um dia, seria defmifiVã.nienle" afastada de Rondônia. 
Mas não! Fazem dela um meio de destruir os adversários, a forma 
de ofender, de huriillbar, de reduzir a pó a iDlagem pUblica do ci
dadãO. ~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado não poderia -oUvir 
essas palavras. Este Senado, que constitui o fórum de debates das 
grandes causas do País, nãó poderia estar ouvindo este orador, no 
momento em que a República tem tantas crises a sàliar, tanl9~ pro
blemas a resolver. Mas tenho de vir e defender um princípio que é 
maior do que tudo; que é, sobretudo, a necessidade de punir os 
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culpados, aqueles que caluniam, ·que difamam, que injuriam e que 
permanecem na i.mpunj.dade, sobretudo no Estado de Rondônia, 
porque são poderosos, porque são donos de jóinais, poique são do
nos de empresas, porque são donos do poder. 

Encontro-me na Oposição e lutO-CoD.irã. todo esse estado de 
coisas que assola Rondônia, que sempre foi manchete nacional, 
desonrando o povo trabalhador daquele Estado. 

O povo de Rondônia nãO merece a representação que teve, 
quando já foi desfalcada de alguns membros por práticas índecoro
sas. O povo de Rondônia não merece Lideranças como essas, que 
agora se intitulam carididatos e que que!em elíminat, senão pelas 
armas, mas destruindo a honra dos cidadãos concorrentes~ des
truindo a honra de um homem público, porque querem eliminar, 
querem afastar seus concorrentes. 

Não é este o caminho da decência, não é este O-caminho da 
dignidade, Mas quando se está diante de fatos como esses, em que 
o limite da ação é o poder exclusivamente pessoal, o poder mate
rial, tudo é possível! Tudo seria possível se DeUs n-ão exiStiSSe; 
como diria DostoiéVski. Realmente, tudo é pÕssivei, quãndo lá, em 
Rondônia, o poder está nas mãos de uns poucos poderosos, que se 
querem perpetuar. Estamos numa -campanha de oposição, que_visa 
destruir esse reinado de 20 aõos. Querem matar, querem eliminar 
os adversários; se não el.íminam pelas balas, elím:ina.m pela man
cha da honra, transformando-os em cad.o:veres vivos, porque, sem 
dignidade, tornam,o-nos.espcctrode nós mesmos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. AMIR LANDO - Ouço o nobre Senador Jutahy 

Magalhães, 
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Amii:- Lando, não co

nheço a política partidária de Rondônia, não conheço _os esqUemas 
formados naquele Estado para a disputa da sucessão governamen
tal. Ainda assim, julgo-me capaz de manifestar sobre uma pessoa 
com a qual convivo hã algt.m.s anos, cujo trab~o -~fOrmação mo
ral posso atestar. Conheço bem esta forma de agir contra os_adver
sários: atingir a honra, como bem disse V. Ex.•. Atingir a honra~ ~~ 
a pessoa não puder defender-se, é pior do que dar tiros e matá-la-. 
V. Ex'" manifesta repUlsa a úma notícia que, como declara, não tem 
nenhum fundamento, não tem nenhum fundo de verdade, não po
deria ter acontecido. Pessoalmente, já vivenciei problema seme
lhante,_Há alguns anos,-lendo O Estado de S. Paulo, nesta Casa, 
deparei-me, na primdra página, com notícia da Bàb.ia: 11Ü Senador 
Jutahy Magalhães dá um prejuízo ao Banco do Estado da Babia de 
milhões". O Deputado Ulysses Guiriiarães era o Presidente da ses
são. Mesmo sem estar inscrito, solicitei a palavia- apenas: para di
zer: nunca tomei empréstimo no Banco do Estado da Bahia, nem 
em banco oficial algum. Portanto, não poderia ter causado prejuízo 
a ninguém. Segundo a notícia agora em discussão, V. Ex'" desviou 
dinheiro da Caixa Econômica. Ora, V. Ex• não fez nenhum em
préstimo, não tomou dinheiro emprestado, não tem ligaçõeS Coril a 
Caixa Econômica! Mas alguém diz O contrário. Onde está a lei 
para defender o cidadão dessas acusações? A lei existe, mas é pre-
ciso que seja cumprida, até para que se possa dar um _exemplo de
fri:t..itiVO -a-quem ousa atingir- ii honorãbilidade de qualquer, não 
digo de um Senador, mas cidadão deste Pais. A impunidade da 
acusação leviana está presente no dia-a-dia de nossa Política e pre
cisa ser extinta. Precisamos punir o ~idadão irresponsável que fez 
uma denúncia como essa. Portanto, receba a solidariedade- de Seu 
colega. Como já disse, nãl) conheço a formação politka de Rondô
nia, mas V. Ex• tem em seu colega um admirador constante da sua 
vida política. - -

O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Jutahy Magalhã
es, conforta-me sobremodo o seu aparte, porque trouxe solidarie
dade a um homem que está sofrendo ignominiosa agressão. 

O meu primeiro ato, a- primeira providê.ri.Cia que tomei, ain
da na parte da manhã, quando tive conhecimento dessa p.oticia, foí 
comunicar o fato ao Ministério da Justiça, órgão federal, porque a 
denúncia versa sobre recursos federais. Portanto, trata-se de assun
to da competência da PolÍcia Fedeial. 

Entreguei pessoalmente ao :Ministro da Justiça requerimen
to 4e instauraçã;o de inquérito policial;- federal, a fun de que fos
sem apuradas as responsabilidades. Isso porque, nobre Senador, 
tenho a consciência tranqüila, pois não tenho relação com o fatQ, 
não tangenciei o fato e estive distante do mesmo. Isso teria ocorri
do em 1992, confornie fiquei sabendo, quando o Sr. Baltazar, que 
fez essas denúncias- talvez eu o coo.heça de vista, nunca falei pes
s-Oalmente com ele -, era superintendente da Caixa Econ{)mica Fe
deral, protegido pelo Governo Collor. Quem comandava a Caixa 
era o Senador Odàcir Soares, que tinha relação direta com o Sr. 
Baltazar. E o que é mais grave: teria ocorrido em Ariquemes, se
gundo me consta, fmanciamer~':'S quf"; fo!~ objeto de investiga
ção por parte de uma comissão desognada pela atual Superinten· 
dência da Caixa. V ale ressaltar que se trata de outra Superinten
dência, uma vez que o eixo do poder em Rondônia mudou eJ;!l 
1993. Não podiam, aqueles que sustentavam Collor, sustentar os 
cargos em Rondônia. 

Não posso imaginar o que ~conteceu, não sei o resultado do 
inquérito. Só posso af'rrinar a V. Ex's que meu nome jamais veio ã 
baila Não poderia vir. Trata-se de uma invenção idiota, porque é 
contraditória cm si mesma. Eu não tinha como piaticaf o desvio, já 
que não tomei qualquer ern.préstimo, já que não tinha qualquer re
lação -nem coo ta - com a Caixa. Não pedi favor, em momento 
algum, à Caixa Econômica Federal. - - -

Repentinamente, lançam esse tipo de acusação que visa 
apenas destruir e eliminar Cãndidatos. AS pesquisas demonstram 
que me encontro eni primeiro lugar na preferência popular, graças 
a um trabalho que flz em favor desta Nação, trabalho que está re
gistrado definitivamente na História do Brasil. 

Não tenho culpa se Collor foi afastado. Não foi o meu rela
tório, como eu bem disse no momento da votação, o responsável 
pói-es-se afastameiitó. Rasgar-se-ia o relatório, e a culpa permane
ceria intacta; rasgar-se-ia o relatório, e a iliocência não verteria, 
porque a responsabilidade dos fatos estava ali sobejamente regis
trada. 

1\fas se eu tivesse desviado um cruzeiro, se eu tivesse co
metido um deslize_,_lJ.ãO seria candidato- o meu suplente assumiria 
agora, neste moniento -, não teria coragem de vir à tribuna, não te
ria vergonha de renunciar, porque tenho uma educação, que vem 
do berço, de homem que nasceu na agricultura, que trabalhou dia a 
dia e que chegou aonde está graças ao esforço pessoal e sobretudo 
ao respeito às regras e à ética, dentro de uma conduta moral com
patível com o sucesso do homem que trabalha. 

O Sr. Nelson Carneiro -Permite-me V. Exauro aparte? 
O Sr. Cid Sabóia-de Carvalho --Permite-me V. Exa um 

aparte? 
O SR. AMIR LANDO -Com muito prazer nobre Senador 

Cid Sabóia, porém, anteS, gostaria de conceder o aparte ao· nobre 
Senador Nelson Carneiro, que já o havia solicitado. 

O Sr. Nelson Carneiro - Costumo lembrar uma frase de 
Octávio Mangabeira: 110 homem público vive anos seguidos de 
sua passagem pelá atividade, de todos os cargos que exerce; tem 
uma folha corrida, limpa e intocável. Mas isso não impede que, a 
qualquer momento, alguém lhe tente jogar um punhado de Jama, e 

· o homem público tem q-ue vir, despido, perante à opinião pública 
para repelir a injúria. É o que V. Ex• está fazendo neste momento. 
Os anos que V. Ex• tem vivido no seio do Senado Federal são o 
teSteJnulilio, não -~6 -da dignidade, da brávura, da Jucidez da sUa 
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presença nesta Casa, mas principalmente da sua probidade, não 
apenas como Senador, mas como homem, como cidadão. De 
modo que essa lama há de passar e não atingirá V. Ex ... Certamen
te o povo de Rondônia lhe fará justiça, renovando seu mandato, 
para evitar que esses arruaceiros, esses desocupados atinjam ho~ 
mens da estatura moral de V. Ex•. Era o que tinha a dizer. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço, nobre Senador Nelson 
Carneiro, as palavras que V. ~Ex• me oferta _em socorro da mit.i.ha 
angóstia e do meu desespero. Muito obrigado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permita-me V. Exa um 
aparte, nobre Senador Amir Lando? . · 

O SR- AMffi LANDO - Ouço o nobre Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- O discurso de V. Ex• é, 
acima de tudo, um brado em defesa de _sua dignidade pessoal, de 
sua honra. Meu aparte, evidentemente, Senador Amir Lando, é 
para dizer o óbvio. Esta Casa conhece V. Ex'", e muito bem. Co
nhece, sobejamente, tudo que tem feito aqui desde que c:begóu à 
Câmara Alta do País, através de uma tragédia, que foi o falccimen~ 
to, por assassínio, do Senador Olavo Pires. De lá até aqui; V. EX• 
se conduziu do modo mais probo, do modo mais correto, granjeail~ 
do não apenas o respeito dos circunstantes, mas, notadamente, o 
respeito dos que aqui convivem lado a lado com V. Ex• por força 
do mandato popular para representaçãO dos Estados brasileiros. 
No PIVIDB, V. Ex• tem sido uma voz altiva, e em todas as oportu~ 
nidades que lhe foi possível sei que pugnou ao lado do correto: aO 
lado das coisas bem realizadas, e da apuração que aqui se feZ, de
fatos- anômalos que feriram a República no seu coração, o Gover~ 
no Federal na sua parte mais íntima. Como Relator de Com,iss.ões 
Parlamentares de Inquérito ou como integrante dessas Comissões. 
nunca houve a desídia ou o negaceio de V. Ex•. Ao mesmo tempo, 
nunca houve o exagero, o ódio, a paixão adversa a quem é ~iriveSii.~ 
gado. V. Ex•nunca teve o desmando, o abuso que_ tanto caracteriza 
pessoas que chegam a determinadas funções. Pelo contrário, foi 
humilde em todas as horas e em todos os momeritos. Não sei bem 
qual a imputação que se faz a V. Ex•. Áliás, não 'aCreditO nela. Sei 
que a época pela qual passamos agora é exatamente um momen~o 
eleitoral. E sabemos também que em seu Estado, e por nosso Parti~ 
do, V. Ex a tem condições sobejas de renovar o seu manda~o e de 
retomar ao Senado FederaL Por certo que e_ss.~- 4D_putações são 
vinditas, são aquelas vinganças corriqueiras e que casam bem com 
esse momento pelo qual passa a Nação brasifeira. É o momento 
eleitoral onde a lei específica não conseguiu a eficácia social que 
dela se esperava e, portanto, deixou ainda o ambiente propício 
àqueles desmandos dos quais sempre discordamos e contra esses 
desmandos sempre lutamos em todas as oportunidades. Sabemos 
como é difícil esta época. Quero dizer a V. Ex1 que o Senador que 
aparteará V. Exa a seguir, Ronan Tito, de Minas Gerais, sabe cãn~ 
tar, muito bem, um ária do "Barbeiro de Sevilha": Fazendo esforço 
para deixar de ser o barítono para ser um baixei- profundo, o nosso 
Ronan Tito sabe narrar, muito bem, o que é a_ calúnia- a calúnia,. 
tal como foi descrita pelo libretista do 11Barbeiro de Sevilha11

, se~ 

guindo uma obra monumental, que gerou não apenas essa ópera 
mas muitas outras com o mesmo título, a mesma motivação e qua~ 
se que o mesmo texto, porque o livro básico é.s~mpre o mesmo. 
Nessa ária, que é tão interessante à vida artística do mun<lo:,~sal;>eM 
mos que a calúnia é sempre consciente, e ela é"jogada ao mundo 
como se soltássemos penas ao vento, sem sahermos o destino de 
cada palavra, de cada afumação, de cada sentido, de cada desarra
zoado. Significa dizer que V. Ex•, neste momento, debate~se com a 
emoção, mas apenas V. Exa está cumprindo mais um dever do seu 
próprio ego, como que se justificando a sua própria personalidade. 
porque, diante desta Casa e diante desta Nação. V. Ex• não preci-

saria desse feito que agora comete no Senado_ EederaL_Nós o co
nl:!-ecemos muito bem; Não tivesse V. Exa a dignidade da qual dis
põe, é evidente que 1s1õ8]á teria avultado, nesta Casa, nos corredo
res daqui e por onde V. Ex a passasse. Por isso, estou prestando mi
nha solidariedade e quero dizcir que nós todos estamos sujeitos a 
isso, que faz parte da vida política, faz parte da época eleitoral. Já 
acçmteceram, já se f:eriiam as convenções partidárias e V. Ex a per
tence a um Partido que tem si~ bravamente injuriado, caluniado e 
desgastado por aquelas força--s que não toleram a mudanÇa delno~ 
crática, o rumo democrático pelo qual enveredou o Brasil. O 
PMDB é o grinde responSável por tudo isso e ness_~;~, história tpda 
V. EX:a também tem grande responsabilidade pela redenção moral, 
pelas vias democrátiCa$ das quais dispomos· neste ex3.to mom€mtq. 
Falo por mim, tirando do pensamento do Aureo Mello, que indU~ 
síve fez menção de apartear V. Ex•, e que, na certa, o faria com oS 
mesmos termos de que agora· estou me utilizando para saudáMlo, no 
momento exato em que também presto _a minha solidariedade. 

O SR- AMffi LANDO - Nobre Senador Cid Sabóia, gene
rosa~ palavras aplacam até a minha ira, porque num momento de 
agressão tão supina como recebo.};leste dia, do meu Estado de 
Rondônia, -Um Estado que procurei honrar com unia atuação sóli
da, determinada, lavando a honra das agressOOs sofridas injtista
tnente, sobretudo o povo-de Rondônia, trabalhador-_ quando_rece .. 
bo agressão desse jaez, a ~moção·sobe-me à alma e a ira toma~ me 
a -razão. 

E eu que já, como José Eustáquio de La Rivera, poderia di~ 
zer que s6 a vingança poderia lavar a minha honra. A vingança, 
essa deusa insaciável, como afirma José Eustáquio- de La Rivera, 
que só desc-ansa sobre as tumbas dos iriinllgos. -NeSta borã,-sobre
tudo quando V. Ex• me traz a arte que sobrevive""_milenarmente, e 
que dá uma explicação até enlócióllal a um fato do cotidiano, mas 
que não podemos recebê~ lo de maneira .silencioSa, porCJt!e neste 
período eleitoral, o fito é denegrir, destruir para venceL E exala
mente cometer o delito-previsto no art. 57, inciso V, da Lei 8.713, 
de 1993 porque lá está estabelecido- e este_ Congresso assim apr9~ 
Vou--·que· aqueles que publicam matérias visando prejudicar o ad~ 
versário. E tenho um adversário que está escondido na propriedade 
desse Jornal e que procura exatamente destruir um concorrente. 
Apesar das providências legais que já tomei, isso aitida é pouco, 
is só diz JX>UCO ou é quase nada, porque não tenho acesso a jomals. 
O meu nome s6 sai em Rondônia para ~r denegrido. O meu nome 
não ·sai em nenhum veículo de comunicação no Estado de Rondô~ 
nia:;a:não set para diminuir ann:agem pUblica de Amir Lando. 

De qualquer sorte, devo dizer que readquiro a serenidade e 
passarei a encarar esse fato com a razãO e não com a empção. 
- O Sr. Ronan Tito - Permi!e~me y._Ex•um aparte? 

O SR- AMIR LANDO - Ouço o nobre Senador Ronan 
TifO, com muito prazer. 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Amir"Lando, o Senador 
Cid_Sabóia de carVaJho ref>ortou-:.Se· à área da calúnia dÔ Barbeiro 
_c!_~ Sevilha, e ela começa como la calumnia es un viento en-cielo; 
que dizer, uin vento do céu. Lança~se a calúnia de maneira suave, 
e a descrição do autor do libretista, que é acompanhado pelo ex
traordinário Rossini, faz disso uma coisa extraordinária,. começa 
suave, com os violinos, com as cordas e depois acaba como um 
g.olpe de caíión, como um golpe de canhão, como um tiro de ca~ 
nhão. É assim a calúnia. Basta introdUzir, basta jogar essa semente 
cruel, terrÍvel: para que ela vá expandindo e dãndo os seus frutos. 
Mas nós, do centro~sul ou do sul, encaramos essas coisas, já como 
disse muito bem o Senador Nelson Carneiro, citando o extraordi~ 
nário político baiano, com uma-certa naturalidade. Rebatemot>, va
mos ao jOIJlal, tomamos ~- ~essas atitudes, pedimos direito de res
posta, que quase sempre sai rias cartas, quase imperceptível. Mas, 
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lá. em Rondônia, não. Ai ê que está o perigo. Lã acaba com um 
golpe de canhão mesmo, não é com o barulho do canhão. Não foi 
assim, por acaso, com o nosso Colega aqui? Não se tentou primei~ 
ro, com o ex~Senador Olavo Pires, a calúnia oU todos os tipos de 
calúnia? Não foi isSo ·que se tentOU lã. à vista de todo mundo, em 
praça pública? E o pior não é pariL a família de Olavo Pires, o pior 
não é para o Senado, é para este País infeliz, porque aqui não se 
apura nada. N"mguém sabe, ninguém- diz. Nós _apuramos aqui 
quando se trata de um roubo de supermercado; mas um Senador da 
República foi assaSsinado, ''foi queimado vivo" em plena rua. Co~ 
meçaram com calúnias, calúnias de todos os r: *'Os. Nunca tiveram 
a intenção de provar nada Aliás, _há muito qt.~ o Judiciário, no 
Brasil, foi substituído pela imprensa. A imjJfensa demmcia, faz o 
processo e condena, sem direito a recurso. Por culpa nossa, Sena
dor. Onde está a nossa lei de imprensa? Está dormitando, na Câ~ 
mara dos Deputados, por culpa dos Congressistas. E, aqui, quanto 
mais caluniador melhor. Ouvi, Sr. Senador, na televisão, um Sena
dor dizendo que o Congresso Nacional tinha mais de cem ladrões~ 
ele não apontou quatro, e está aí, solto; não foi preso como calu
niador, não foi sequer processado; subiu nas pesquisas; subiu na 
escada da sua leviandade; chamou o Congresso Nacional de ''con
gressinho". De certo, um ''congressinho" é aquele que representa 
um "povinho" - será que é isso?; um "congressão" representa um 
"povão"; um CongresSo repi'eserita um.- povo. E O que aconteceu, 
Senador? E agora vem mais esta calúnia. V. Ex_~_nj() precisa dos 
testemunhos dos seus colegas. V. Ex• tem um testemunho de vida, 
de trabalho, de dedicação a este Pais. Anteontem, nobre Senador, 
em uma reunião, em São Paulo, eu citava o seu nome, não como 
relator de uma CPI, mas como Um dos homens que orientou, atra
vés do seu conhecimento jurldico e da sua competência, a reforma 
agrãria mais bem feita deste Pais. Citei o seu: ·nome, ip.~cando-â, 
inclusive, para fazer parte desse grupo, para um governo que, ver
dadeiramente, no futuro, queira fazer uma refoi'n:ia -agrária. V. Exa 
tem o nosso testemunho _e, sem dúvida nenhuma- espero, sincera
mente, e tenho certeza, porque tem uma pequena propriedade lã 
em Rondônia- tem também o testemunho do povo. V._Bxa está 
na frente nas pesquisas e haverá de responder a todos com uma vi
tória estrondosa, ruidosa, para continuar a sexvir o seu País aqui no 
Congresso Nacional. Obrigado a V. Ex• 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço as palavras mais que 
generosas, sobretudo as palavras de um amigo que aprendi a admi
rar no cotidiano deste CóiigfeSSo, que abriu os caminhos, como Lí
der do meu Partido, quando ingressei nesta- Casa. O respeito e a 
admiração que tenho por V. Ex" me fazem, mais Uma vez, dizer 
que vale a pena, mas que realmente eu tinha, nesta hora, que soltar 
esse grito de alerta, porque ele já não é mais uin veilto de céu, já se 
começa a carregar os canhões para deStruir deiui.ftiVaiD.eiite-Os con-
correntes no Estado de Rondônia. - - - -- - -

O Sr. Aureo Mello -Permite-me V. Ex'um aparte? 
O SR. AMIR LANDO - Ouço o nobre Senador Aureo 

Mello, com muito prazer. 
O Sr. Aureo MeDo - Companheiro Amir Lando, conheço 

V. Exa desde quando gritávamos em coisas do INCRA: eu como 
Procurador e V. Ex• como advogado e ex-Procurador; V. Ex' ga
nhando honestamente a sua vida na sua profissão de advogado, 
submetendo as suas proposições à nossa __ aprcciaçãó~ e nós admi
rando o seu esforço e a sua luta. 

O SR. AMIR LANDO - Indeferindo sempre, diga-se de 
passagem. Quase semyre todas indeferidas. Mas, de qualquer sor-: 
te, foram colocadas. E preciso dar esse testemunho- não fazendo 
qualquer reparo à atuaçãó de V. Ex"- para mencionar a indepen
dência e~ sobretudo, a convicção aU.tônoma de V. Exa. 

O Sr. Aureo Mello - É verdade. V. Ex•, ãs -vezes, trazia 

aquelas formulações de seus constituintes e a" minha pêro la de pro
curador exigente, muitas vezes. tentou abater a procuração de V. 
Ex•. Mas V. Ex• obteve vitórias brilhantes no INCRA. como advo
gado, e nunca isso impediu que fôssemos grandes amigos, amigos 
íntimos mesmo, a ponto de ajudar-me no momento em que fui ví
tima da má-fé de certos inquilinos que, abusando da minha boa-fé, 
me fizeram Ser deles fiador e depois Toram para Rondônia, onde 
V. Ex• os alcançou e, através de sua advocacia atuante, fez com 
meu magro dinheirinho voltasse para os cofres, local onde eu os 
amealhava. No Senado, vi bem quando V. Ex• chegou espantado. 
assustado, impressionado e traumatizado, inclusive, com a morte 
de O lavo Pires-. V. Ex" veio com devoção e respeito por esta Casa 
e, ao mesmo tempo, causando perplexidade por um fato que havia 
acontecido inexplicavelmente na nossa terra comum de RondôDia 
-:- sou fl.Jho de lá. V. Ex•. desde cedo, procurou desempenhar-se 
como um verdadeiro parlamentar, tanto no plenário como nas Co
missões desta Casa, em todos os instantes. Foi o Relator da CPI 
contra PC Farias e acabou alcançando o meu querido Presidente 
Collor. Nem por isso fiquei {ies-soalmente magoado com V: &•, 
porque o qUe fez ali foi cOnseqUência dos dadoS-que lhe foram for
necidos; foi a atuação de alguém que recolhe o caudal de increpa
~õe_s_, _acusações e episódios que, aferidos, dariam margem a uma 
análise mais profunda por parte do :Ministério Público ou pelos ór
gãos do JudiciáriO. Nunca quis mal a V. Exa, porque sei que esta
va no desempenho do dever e da função para a qual havia sido de
signado pelos companheiros de comissão. Acredito que muito me
nos o Presidente Collor tenha qualquer ressentimento contra V. 
Exa, porque ele sabe discernir aqueles que o odeiam dos que cum
prem suas obrigações, suas atividades e seU dever. V. Ex• jamais 
pocierã ser acusado de envolvimento em situação de alcances fi
nanceiros na OiíXa_ ~onômic~ principalmente com inlj):)rtância 
tão ínfima qUanto essa que estão apontando a V. Exa. Agora mes
irió~ ila -minha terra, eu tive notícia de que, para um candidato de
sistir de sua candidatura, um outro lhe ofereceu 1 milhão de dóla
res. Não será coni 100 mil dólares que V. Exa enlameará o seu 
nome, a sua reputação. Isso são coisas da política, da batalha, em 
que uns procuram denegrir a reputação dos outros com o objetivo 
de subir cada vez mais. Quem sabe o autor dessa acusação tenha o 
interesse de_ ser eleito Senador na vaga de V. Exa! Entã:o, o melhor 
cã.minh.o é Cã.Iuniar, é acusar. é, infundâdamellte, destruir a reputa
ção de um cidadão~ V. Ex'\ pela sua conduta nesta Casa, tem sido 
um Senador irreprochável e inatacável. Receba, portanto, a solida
rie-dade deste rondoniano que acredita nos representantes de sua 
terra, e tenha certeza de que V. Ex a é um dos expoentes que tanto 
brilham em nome daquele povo heróico, destemido e sofredor. Era 
õ que tinha a dizer. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço,. Senador Aureo Mello, 
o brilhante aparte de V. Ex', rondoriiense de nascimento, eu por 
ad.oção, que muito me tranqUiliza. O mesmo vale nos encanta, as 
mesmas águas lavam nossas almas, porque elas têm a pureza cris
talina das neves brancas dos montes andinos. E, sobremodo, nobre 
Senador, porque temos em comum um trabalho profissional; mes
mo que em momentos diversos tenhamos sido adversários profis
sionais, lutamos sempre com decência e dignidade. 

Por fim, t.ranqüiliza-me, também, quando V. Ex•, em uma 
hora até imprópria. mas, talvez, adequada, fala do seu sentimento e 
do ex-Presidente Collor, tendo em vista o trabalho por mim reali
zado quando da função constitucional de investigar o Poder Exe
cutivo. Fiz -sem &lio. sem prejulgamento. Fui apenas um coletor 
de;biforinações: juntei fato com fato, dado Com dadO e, como disse
V. Exa, entendi que o processo poderia ser aprofundado pelo M
,q.is-tériOPú'!Jlico e pelo Poder Judiciário. 

Nada mais do que isso. Nenhum ressentimento. Tenho cer-
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teza que V. Ex" faria-O mesmo porque ningliéln -pode fugir das 
suas obrigações. Ninguém pode torcer os fatos nem fazer falsas 
imputações. Em momento algum daquele relatório, fiz falsas im~ 
putações. Tentei, apenas, retratar o que estava devic:la.mente com
provado. 

O Sr. João Calmon -J?ermit~-me V. Ex.•um aparte? 
O SR. AMIR LANDO - Ouço o nobre Senador João Cal-

mon. 
O SR. João Calmon -Senador Amir Lando, ao longo de 

mais de 30 anos de atuação no Congresso Nacional, V. Ex• ocupa_ 
um lugar de singular relevo em todas as minhl!S ~cordações. Es
tou procurando ultimar a minha autobiografia. e não me esquece
rei, em hipótese alguma, de citar um título do _qual muito me orgu
lho: ter sido colega de V. Ex• no Senado Federal. __ 

O SR. AMffi LANDO -Bondade de V. Ex• 
O Sr. João Calmon- Aprendi uma lição em uma academia 

política da então República Federal da Alemanha, que vou repeti
la mais uma vez: 110 primeiro dever de um homem público é_ficar 
em paz com sua consciência. O segundo dever de um homem púM 
blico é defender os in~resses C!? S?!l pais". V. Ex'" está em plena 
paz com sua consciênqitJ. _e _é_ rp.qtjvq_ de orgulh_o _para o eon..grisso 
Nacional, em virtude das numerosac; credençiais que fõl-c_OOquisM 
tando, inclusive a sua fulgurari.te e inexcedível atuaçãó na Comis-_ 
são Parlamentar de Inquérito mais importante ·M Brasil nos últi
mos anos. V. Ex11 está em paz com a sua consciência e Contfu.Uará a 
merecer todo o nosso apreço, toda a nossa admiração e uma total, 
absoluta e irrestrita conftança. 

O SR. AMm LANDO - Quero agradecer a V. Ex• pelas 
suas palavras bondosas, que muito me comovem, sobretudo, pela 
respeitabilidade da sua_ biografia. que fez escola neste Congresso, 
e que é uma biograft_a da escola brasileira. 

dor? 

Agradeço o aparte de V. Ex• muito sensiQilizado. _ -· 
O Sr. Odacir Soares- _PermiteM me un:J: ~~e. nobre SenaM 

O SR. AMm LANDO -Ouço V. Ex", nobre Sen.ador. 
O Sr. Odacir Soares- Senador Amir Lando, eu deveria esM 

tar aqui apenas para me solidarizar com a_atitu_de de V. Ex• em_se 
defender e, mais do que isso, como Senador da __ República, pedir, 
como o fez- V. &.• me disse ~sq na manhã de_ hoje, quando con
versamos sobre este a_ss1ll;lto -~-ª"apuração rigorqs~ do fato por par
te do !vfinístério da lustiç.a. Lamento ter de intervir em seu discurM 
so para obter uma afirmação ou uma negação. V. Ex•, desproposi
tadamente, envolveu o meu_ nome em _seu discp~. quando disse 
que o exMSuperintendente da Caixa Econômica Federal tinha ligaM 
ções estreitas comigo. Sabe V. E.:~C.• que o ex-Superintendente da 
Caixa Econômica Federal em Rondônia foi nomeado por indica
ção do Estado e que. no curso de sua gestão. ele começou a estabe
lecer !elações comigo, como ocorreu com todas as pessoas que fo
ram nomeadas pelo plano federal. Da mesma mruieira q~e- aconte
ce hoje com V. Ex•. 

O SR. AMm LANDO - Oaro! Claro! 
o Sr. Odacir Soares- v. Ex• poderia ~e-diZer-quem. indiM 

cou o atual Superintendente da Caixã Econôm.icã Federal de RonM 
dônia? 

O SR. AMm LANDO - Jã o disse anteriormente. 
O Sr. Odacir Soares- Não ouvi. Foi V. Ex'"? 

O SR. AMIR LANDO - Fiz uma ind.ic<:lcllo substituindo a 
Baltazar, e ainda disse que era normal a mudaiÍça do ex-superin
tendente. Já que V. Ex• me fez a pergunta, esclareço que me referi 
a isso para dizer que eu não ti.Oha a mínimã- TelãÇão. não tinha 
qualquer relação política de poder com o exMsuperintendente Bal
tazar. Ele apenas me acusa.. Não fiz qtialquer outra ligação, tamM 
pouco cpxalquer ligação de V. Ex" com eventuais i?'egularidades 

cometidas lá em Ariquemes, de maneira alguma, e quero deixar 
isto muito claro. Não qUis e lião o faria, como não tenho nenhum 
dado que me permitã faZê-lo e, se o fizesse, estaria aqui Ca.IunianM 
dO, injuriaild_(\Q_gu~_não é-próprio da minha conduta. 

O Sr. Odacir Soares- Fico_gràto ao nobre Senador, por
que V. Ex a sabe que nãó temos, neste momento, como nunca tive
mos ante;s, interesses políticos conflitantes. 
_ . _ O SR. AMIR LANDO - Nenhum. Eu o chameià colação, 

riobre sénador, só para dizer que não poderia haver qualquer rela
ç[o comigo. De qualquer maneira -como V. Ex• descreveu os deM 
talhes -evidentemente, a refei'ência que exiStia era a de que havia 
uma relaçãO" política, apenas essa, nenhuma outra. 

O Sr. Odacir Soares- Fico profundamente grato a V. Ex• 
Apenas esclareço que para os desavisados poderia parecer que eu 
tinhi algUm interess_e em estar Vinculado a qualquer tipo de denún
ciã contra V. Ex• Até porque- já CoriVersamos sObre isto também 
-nunca tivemos "i.ti.teressçs políticoMeleitorais conflitantes. Quãndo 
fui candidato a senador pela primeira vez, V. Ex• foi ca.D.didato a 
deputado estadual; quando fui carididato a senador pela segunda 
vez e fui re~~:leito. V. Ex• apoiou um candidato que derrotei nas urM 
nas. 

OSR. AMIR LANDO- V. Ex" não concorreu comigo em 
JUQD;J,ento algum. 

O Sr. Odacir SOares- Não, derrotei o candidato que V. 
Ex• apoiava na: eleição passada._ Neste momento, V. Ex• é cand.ida:
to à reeleição e sou candidato a governador; inclusive, o candidato 
a senador ao qual V. Ex• se referiu é adversãrio da minha coliga
ção. Assim, gostaria de deixar bem clara para o Senado Federal a 
minha solidariedade ã iniciativa Que-v. Exa tomou e está tomando 
em se defender e em pedir uma rigorosa investigação. Disse isto_a 
V. Ex• na parte da manhã e repito na parte da tarde. Lamento ter 
que trazer esSas considerações aqui para o _discurso de V. Ex.•, uma 
vez que eu deveria estar aqui apenas pata me congratular e me so~ 
lidarizar com V. Ex'", na medida em que toma iniciativa de se de-
fender de_ uma. calúnia desse tipo. FicO-grato a V. Exa _ 

o SR. AMffi LANDO - Qúero até publicamente esclare
cer por _def'mitivo· esta_ questãó. Neste momentq_, aqui~ fiz apenas 
uma referência em uma 16gica do meU deosUgamento da Caixa ECQM 
nômica. Se houvessem feit.Q qualquer imputação a um indicado. 
meu, eu até receberia isto, efuOoi"a-com a tranqüilidade da inocên
cia, ~ com~ alguma preocupação de_ ter cometido qualquer equi
voco. Mas, como eu disse, nem-essa hipótese, ate porqUe- apenas 
situefV. __ Ex•; mas devo di2:er que não há qualquer relação do fato 
com v. EX a e nem tiVe a intenção de _assim fazê.. lo quando me proM 
nunciei. -

Prossigo o meu discurso, Sr. Presidente. O que~ me revolta é 
exªt.aniente uma ÍDJ.pr~nsa qu_~ não Jmsca a veracidaáe, mas que se 
constitui num instrumento para destruii a imagem àlhefa. Uma im
prensa cuja liberdade defenderei até meus últimos latejares da 
alma Mas,~-sobrefudo. quero que a responsabilidade seja defmida. 
Quero e suplico, nesta hora, à Presíàênda desta Casa que tome 
pi-evidências no sentido de se apurar a verâCTdade dos fatos, por
que o Parlamentar não pode, pagar um preço tão alto pelo exercício 
de um mandato. Nada vale a pena sem honra. 

- Não me vale nada à vitória desonrada, Si'. Presidente, se eu 
tiVer que ultrapassar-os- uinbra.i3 deSta Casa com a minha honra reM 
duiida a fiapos. Preftro a derrota ou até a mOrte. porque o que te
nho na minha vida é um pouco de decência, o que eu tenho é o traM 
balho, um patrimõnio conquistado no exercício da minha profis
são. 

Os meus bens, Sr. Presidente, estão _aí para serem analisados 
e mostrarão uma curva descendente após a ascensão __ neste Con
gresso, após ter tomado posse no_ cargo de Senador. Infelizmen:te, 
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chega a ser um acinte ao salário m.í:r:tim._o ·a D.Ossa remuneração, Irias 
ela não paga ·nenhum mandato; ela não pag~r ~ gastos de campa
nha, via de regra, ou então não se pode gasta{ii-ada. E quein ·c:"">riio 
eu, que não recebeu de ninguém, em qualquer eleição, cOntribui
çõeS- eXpressivaS, a não ser 3.lgumas ·s_olidariedãdes de amigos, e 
sobretudo do povo que se_ engajou voluntariamente nas campa.n..ias 
que realizei; porque todas elas foram uma pregação dç princípiOs, 
de um credo, daquilo que constitui a essência ·cta luta popular 1 -.ela 
liberdade e pela libertação. 

Sempre fui um plantador de idéias e um semeador de espe
ranças, Sr. Presidente, e isto ínconiOda os meus adversários porque 
não tên:. l competência de articular um argum~to que tenha, 
como ·diria Fidel Castro; "o sangue do coração e a verdade das en
tranhas11. Sempre procurei exatari:lente sei Unl-teStetnriitho dessas 
verdades que constituem a razão da minha vida e não posso rece
ber de forma tranqüila e até 1i:l.Clme agressões dessa natureza. 

Eu deveria ter poupado o Senado da República de ter assis
tido a esta manifestação; mas não sairia em pai com a nii.i::ilia conS
ciência se não--usasse da tribuna, se não usasse--do único inStrU
mento que detenho no exercício deste mandato, já que sou um 
proscrito da imprensa rondoniense,Já que sou um- proscríFodos 
poderosos que nãO 10leram a decência e a dignidade. Vou vencê
los, não em meu nome, mas em nome da luta popular, da redenção 
deste País, de uma mudança profunda na prática politica, porque 
não é. mais possível conviver com o crime, -Com a Indecência e 
com o domínio dos poderosos_que querem impor, a ferro e fogo, o 
poder. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Pemrite-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. AMIR LANDO - Pois não. Ouço, com muito pra

zer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador, eu também gos

taria de dar o meu testemunho de todos os a tos que conheci de V. 
Exa, aqui, riO Seriado Federal e, em especial, durante a CPI sobre o 
caso do Sr. Paulo Césai Faria. Sempre avaliei que V. Ex• proce
deu, aqui, com corrc:ção e dignidade, honrando o seu mandato. 
Não conheço os detalhes da matéria a que V. Ex a se referiu, aiDda 
que, pelo que pude ler, ... 

O SR. AMIR LANDO - Nem eu posso entender, porque 
ela é, por si mesma, insustentáVel, nobre_ Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy- ... ela não traz qualquer substân
cia ou evidência de provas. Estou certo de que V. Exalerá condi
ções, e espero que as tenha, de esclarecer inteiramente o epis6dio, 
chamando à responsabilidade aqueles que divulgaram essa maté
ria, porque o adequado será o esclarecimento cabal dos fatos. Mui
to obrigado. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço a intervenção de V. 
Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy. Quero deixar V. Ex• murto 
tranqüilo de que o fato, trazido a lume, carece de uma lógica in
trínseca e interna que pudesse dar-lhe articulação e veracidade. Foi 
uma invenção mal-articulada. Nem eu entendo exatarnente por que 
um cidadão resolve escrever a Barbosa Lima Sobrinho, Presidente 
da ABI- onde recebi_uma homenagem recentemente- e dizer-lhe 
que eu estaria envolvido em um desvio de 100 mil dólares na Cai
xa Econôm.ica de Ariquemes, como eu disse, na qual não tenho 
conta bancária, não conhed O gerente, não tenho relação, não pedi 
um favor, passei distante, não sei onde é o prédio e não posso ima
ginar o que aconteceu -:- um fato absolutamente estranho a mim e a 
minha consciência. E, de repente, dizem que é precisO. saber votar, 
nos outros candidatos sobretudo, e não em quem desvia dinheiro 
da Caixa Econômica. Ora, é uma sordidez, é umã desumanidade. 

Eu disse aqui, nobre Senador, que preferia ter levado um 
tiro do que uma acusação.dessa natureza, porque com um tiro eu 
levaria minha honra intacta para o c!l.h:?í_(:< Tl<llvez terei que expli-

car e dar contas por-muito tempo e jalnais· apagai essa-nódOa, de
sonra que tentam me imputar. 

É grave, é doloroso, é lamentável que isso ocorra, sobretudo 
quando queremos colocar um ponto fmal nessa prática antiga da 
política brasileira. Queremos uma ruptura, principá.lmente no setor 
ético da vida pública brasileira. Queremos í.i:tStaurat essa aurora de 
decência, que eu dizia no meu ·relatório, de dignidade. 

Realizei, ri.obre Senador, uma investigação séria sobre o 
proc-eu-o--oo privatização. ConStatei irieglllaridades, cheguei a for
mular uma prova indiciária significãtiva para moStrar a lesão irre·
parável do patrimõnio público. Fui unia Voz sOlitária, tom cora
gem, com determinação. Paguei o preço alto do silêncio brutal da 
mídia brasileira a respeito desses fatos, mas trabalhei com determi
nação até onde JXX).eria cavar, num terreno que estava minado pe
los meus adversários que, naquela comissão, somavam a maioria. 

Fiz -isso porque -amo -eSte "Brasil, porque não tolero que se 
roube um dólar ou um cruzeiro, nem cem- núl, nem um núlhão, 
nem 300 milhões, como apuramos na CPI do PC, nem 20 bilhões, 
comO apurei na investigação-das privatizaÇões: Procurei defender 
sempre o patrimônio público, nobre Senador, como então advoga
do _do ThlCRA, colega do nobre Senador Aureo Mello, onde resga
tei milhões e milhões de hectares cobertos por títulos seni origem, 
transcrições indevidas; resgatei anulando, às vezes, assentos imo
biliários quase centenários, porque entendi, como entendo, que o 
patrimônio público é impresctitível e como tal toda lesão pode ser 
reparada a qualquer tempo. 

Se tivesse eu, nobre Senador Eduardo Suplicy, a responsa
bilidade de um vírgula nesse episódio, eu não teria vindo à tribu
na; teria ido para casa ou talvez fosse morar fora do País, porque 
tenho vergonha na cara. Venho porque não posso aceitar essa le
viandade, essa ignomínia, e fii-ii:riia --defesa onde recebo também 
obsetvaç.ões generosas de V. Ex", o-que muito me conforta. 

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que já solicitei 
providências e peço também que o Senado reforce o nosso reque
rimento ao Ministro. da Justiça, a fun de que seja instaurado um 
competente inquérito e apurada toda e qualquer responsabilidade, 
doa a quem doer, em todo o sentido da palavra. Jamais poderia ad
mitir que uma acusação dessa natureza, e que, eventualmente, en
volve o meu nome, pudesse também ficar sobrestada sem qualquer 
investigação. É preciso que se investigue para que amanhã uma 
acusação falsa e iri.fundada não seja assacada de forma a agredir, a 
des_truir e reduzir a honra a um espectro de mim mesmo. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Cha
gas Rodrigues, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, z~ Vice-
Presidente. __ 

D~rante o discursO do Sr. Amir Lando, o Sr. Levy 
Dias, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg. 

Durante o discurso do Sr. llmir Lando, o Sr. 
Francisco Rollemberg, deixa a çadeir.a da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrígues, ]0 V ice-Pre
sidente. 

Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Cha
gas Rodi-igues, r Vice-Prdidente, deixa a cadeira da 
presidênCia, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 

Albano Franco- Antonio Mariz- Aureo Mello- Darcy Ri
beiro - Dario Pereiia - Divaldo _Suruagy - Gilberto Miranda -
Guilherme Palmeiia- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Jo~ 
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nas Pinheiro - Jônice Tristão - Josaphat Marinho- Lucídio Por
tella - Marco Maciel - Marluce Pinto - Moisés Abrão - Odacir 
Soares - Pedro Simon - Raimundo Lira - Ronan Tito - V almir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em face do 
pronunciamento do nobre Senador Amir Lando, a Presidência, que 
testemUDha a idoneidede e a reputação ilibada do nobre Senador, 
que foi inclusive o relator, de renome nacional, da CPI que investi
gou as denúncias do Sr. Pedro Collor c-om relação ao esquema PC 
Farias, vai receber de V. Ex .. os dados indispensáveis para fazer 
chegar ao Sr. Ministro da Justiça a sua palavra também, no sentido 
de agilizar a investigação que V. Ex• solicitou da tribuna, com 
muita propriedade, na medida em que se julga injuriado pela im
prensa da sua terra natal. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço ao Presidente, nObre 
Senador Humberto Lucena, pela solidariedade não a este Senador, 
mas sobretudo à minha iniciativa contra uma prática pub1icitária 
imprópria e incompatível com o sistema legal vigente. Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
solicita aos Srs. SenadOres que estão na Casa que venham ao ple
nário, a Irm de iniciarmos a apreciri.ção das matéii.as. -

Peço aos Srs. Líderes que se empenhem neste sentido com 
os colegas de bancadas. 

rio. 
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretá· 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 38, DE 1994 

Dispõe sobre a criação do "Dia Nacional do 
Seringueiro" e dá ou~ras providências. 

O Congresso Nacional ~creta: __ _ 
Art. 1° Fica instituído o "Dia Nacional do Seringueiro", a 

ser comemorado anualmente no dia 20 de janeiro. 
Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaÇão. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O objetivo primordial do presente projeto de lei é abrir es· 
paço no calendário brasileiro para a justa e oportuna cófuefudração 
do 11Dia Nacional do Seringueiro''. 

Com efeito, o seringueiro deve receber de ca4a- cidadão bra
sileiro a homenagem e a reverência que lhe são devidas. Pioneiro, 
desbravador e, sobretudo, agente da construção econômlca do Bra. 
si! enquanto nação, o seringueiro teve um papel decisivo na áurea 
época da extração do látex, matéria -prima da borracha que consti· 
tuiu um dos nossos principais produtos de exportação. No momen
to histórico, balizado pela virada do sêculo XIX para o sêculo XX, 
a borracha, quase tanto quanto o café, abriu as fronteiras econômi
cas do País, projetando e consolidando uma imagem de pujança 
agrícola que marcou a identidade brasileira por longo tempo. 

A importância e o incremento constante do conhecimento 
científico sobre a Amazônia conferem um lugar de destaque para a 
ablação do seringueiro, não apenas como partfcipe da- cOD.Sofida. 
ção econômica nacional, mas, sobreb.Jdo, como um cultor das con
dições ecológicas do seu meio ambiente, na medida em que sua 
atividade sempre foi pautada pelo respeito às regras ditadas pela 
própria natureza A sabedoria do seu labor reside exatamente nessa 
reverência ãs leis naturais, atuando sobre o ambiente sem degradá
lo, explorando·o economicamente sem desfigurá· lo. 

São conhecidas, por outro lado, as precárias condições de 
trabalho e de vida dessa sacrificada classe. A sua luta pela sobrevi-

vência criou, por conseqüência, um elenco de matrizes culturais, 
baseadas em inédi~s tecnologias patrimoniais, que devem ser per· 
manentemente cultivadas como um rico traçq da identidade brasi-
leira. · 

Homenagear o trabalhador é sempre uma forma de resgatar 
a importância de um povo. Portanto, nada mais meritório do que, 
na heróica figura do seringueiro, manter viva no imaginário de 
cada cidadão uma atividade que qcupa lugar ímpar no plantel da 
classe trabalhadora brasileira. Ademais, a própria Constiruição Fe
deral, em seu art. 216, II, deíme como patrimônio cultural brasilei
ro, as formas peculiares de sobrevivência, que tão bem caracteri
zam o trabalho desse pioneiro da Amazônia. Reverenciá·lo, por
tanto, é_ uma justa forma de preservar o caráter nacional. 

É importante acrescentar que a escolha do dia 20 de janeiro, 
por outro lado, vem revestido do mais alto significado cultural, na 
medida em que nessa ·data é comemorado o dia de São Sebastião, 
objeto da particular devoção do seringueiro. 

Objetivando, portanto, por via legislativa, imortalizar o re
conhecimento nacional ao seringueiro, entendemos que o presente 
projeto de lei ê oportuno e meritório e, como tal, esperamos o seu 
acolhimento pelos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 14 de junho~ 1994. -Senador Odacir 
Soares. 

(À Comissão de Educação- decisão tenninativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 39, DE 1994 

Autoriza o Poder Executivo a criar, mediante 
transformação, o Ministério do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento da Amazônia. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a transformar o 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal em Ministério 
do Meio Ambiente e do Desenvolvimento da Amazônia. 

Art. zo &ta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

É por demais conhecida a complexidade dos problemas re
ferentes ao desenvolvimento da Amazônia. Em função disso os es
forços governamentais não têm tido a eficácia desejável em supe
rar o atraso da referida região. 

Parece-nos que uma das deficiências mais -graves é repre· 
sentada pela 'ausêncil'l. de um foro privilegiado para a formulação 
de políticas de desenvolvimento regional. que fl.Ulcione ainda 
como centro aglutinado! das tarefas de implementação dessas polí
ticas. 

A criação do Ministério proposto pelo presente projeto de 
lei representará uma fundamental afirmação de vontade política no 
sentido de ccntribuir para a redução das graves desigualdades re· 
gionais que caracterizam ·nosso País. 

DiO.s. 
Sala das Sessões, 14 de junho de 1994. - Senador César 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 40, DE 1994 

Acrescenta parágrafos ao art. 2° da Lei n° 
8. 742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a 
org~nização da Assistência Social e dá outras provi
dências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' O art. 2" da Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
passa a vigorar dos seguintes parágrafos, renumerando-se para § 3° 
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o seu atua! parágrafo único: 
Art. 2° A Assistência Social têi:n por objetivos: 
1-............ ~~--~---.:.......-.._; .•... ~ .. .....;:..._, .... . 
ll-·········'······'··-·-··-··-·····-··'··--~-~"'·""""-'·········. 
ID-,,,,,,,,,,, ___ ,,,,,,n_.........._.,,_,,,,,,,....:.....;;,........,_,;;,,,,,,,,, 

IV --·················---•··'··~"'---'-'""--··---··· 
v-.................... ---·--"--··-··-····-~=-····'····"······ 
§ I 0 Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
a) pessoa portadora de deficiência, a que apresen

tar perde, disfunção, mil formação ou ruiOfna!ia de órgão, 
estrutura ou função fisiológica, anatômica ou mental, de 
modo a impedir ou reduzir a realização de atividades nos 
moldes aceitáveis para sua integração ã vida social; 

b) idoso, a pessoa. com idade superior a sesSenta e 
cinco anos. 

§ 2° A comprovação da deficiência se fará por 
meio de avaliação de junta médica designada pelo Insti
tuto Nacional de Seguridade Social ou órgão qlfe o subs
titua. 

§3' ············-·····-···········-···-··-~---'·'·-o·····-······ 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Desde que a Constituição Federal foi promulgada, trazendo 
em seu bojo, no art. 230, inciso V, a garantia_ de um salário míni
mo de benefício mensal para deficientes e idOsos carentes, tais ci
dadãos brasileiros deveriam estar recebendo o valor estipulado, 
que os ajudaria a minorar sua dificuldades. 

Parecia, ao legislador constitucional. que o dispositivo seria 
auto-aplicável, considerando-se que os conceitos às pessoas porta
doras de deficiência e idosas sao aril,Plaiiiente-dis§Cminados; ao re
dator da Lei n° 8.742, escapou, identicamente, o cuidado explicitar 
o que também lhe parecia óbvio. Mas, passados já tantOs anos 
após promulgado o texto constitucional, o benefício proposto con
tinua sendo negado a quem o requer, sob a alegação de que a ma-
téria necessita de regulamentação. _ - . 

Não pcxlemos permitir que tais pessoas, reaim.eD.te -~epen
dentes do amparo das instituições goVername~~~. peimáneçam 
marginalizadas, prejudiciais em seus direitos, apenas porque a le
tra da lei não é suficientemente clara. 

O presente Projeto de Lei tem por objetivp _dj:rimi,r as dtivi
das quanto a quem faz jus ao benefício, ou seja, quaís São os porta
dores de deficiência, quais são os idosos referidos no iteril V do 
art. 203 de Constituição Federal e art. 2' da Lei n° 8.742193. A es
tes, seja doravante concedido tal direito. 

Esperamos contribuir, desta forma, para a reintegração ã 
vida comunitária de alguns dos nossos mais Carentes cidadãos. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1994. - Senador Cid Sa
bóia de Carvalho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTifUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL -

SEÇÃOIV 

Da Assistência Social 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela ne

cessitar, independentemente da contribuição à seguridade sod<il, e 
tem por objetivos: 

V - a garantia de um salário mínimo de beiiCfício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção ou de têMla provida 

por sua famí.lia, conforme dispuser a lei. 

- Art. 230. A familia, a sociedede e o Estado têm o dever de 
atnpárar as pessoaS idosas, assegurando sua participação na comu
nidede, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
dfreito à vida. 

LEI N" 8.747, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre a organização da Assistência So .. 
cial e dá outras providências. 

·······················"'·············--···········o...: .. ~··'"'· .. ···~··· .. -.;i •• ; ••• ~.~ •••• ;..; 
ArL 2° A assistência social tem por objetivo: 
I- a proteção ii família, ii maternidade, à infância, à adoles-

cência e à veJhice; 
n- o amparo às crianças e aQ.ol~scen~ çarentes; 
m- a promOÇãO da integração ao mercado de trabalho; 
N - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficíêi:J.cia e a proinoção de sua integração à vida comunitária; 
V- a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício men

sal_ à pessoa portadora de defici_ência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-Ia pro
vida por sua família. 

Parágrafo único. A assistência social realiza-se de fonna_in
tegr~ às políticas setoriais. visando ao enfrentamento da pobre
za, à garantia dos mínimos sociais. ao· provimento de condições 
para atender contingências sociais e ã universalização dos direitos 
sociais: 

......................................... _ ....... _ ....................... _...:;;:._ •.. -.. _ ......• 
(À Comisséio de Assuntos Sociais- decisão termi-

nativa.) -
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os projetos li

dos serão publicados e remetidos às comisSões competentes. _ 
Sobre a mesa, ofícios que- serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 
São lidos os seguintes 

Ofício n° 184/94 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Humberto Lucena 

_ !lrasilia, 8 de junho de 1994 

DO. Presidente do Congresso Nacional 

Senhor Presidente, 
Indico, nos termos regimentais, para integrar a Comissão 

Especial "destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 
521!94, que Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da 
Seguridad~ Social da União, em favor do Ministério da Integração 
Regional, crédito extraordinário no valor de. Cr$ 
43.859.080.000,00, para fms que especifica". em substituição ao 
Deputado Nelson Trad, a Deputada Etevalda Grassi, como titular. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex a os protestos do meu ele
vado apreço.- Deputado Nelson Trad, Líder do PTB 

Of. Lid. PP n' 289/94. 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Humberto Lucena 

Bras!lia, !3dejunhode 1994 

Digníssimo Presidente po Congresso Nacional 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para -mdicar, em substituiÇão aos já indicados, como representantes 
do Partido Progressista, junto à Comissão Mista destinada a _profe
rir Parecer sobre a M~dida Provisória n° 523/94. o Deputado Jo
fran Frejal, na qualidede de Titular, e o Deputado Mário de Olivei
ra, na qualidade de Suplente. 
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Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência protestos de eleva-
da consideração.- Deputado RaJJl Belém, Líder do Partido Pro
gressista- PP. 
Of. Lid. PP n• 290/94 

Excelentíssimo Senhor 
Deputado Humberto Lucena 

Brasilia, 13 de junho de 1994 

Digrússimo Presidente do Congresso Nacional 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já1:n:dicados, como reprCs®tantes 
do Partido Progressista, junfo à Comissão Mista destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida ~ovisória n° 524/94, Otleputadõ Car
los Sant' Anna, na qualidade de Titular, e o DeputadO Costa Ferrei
ra, na qualidade de Suplente. 

Ao ensejo, expresso a Vossa Excelência Pfotestos de el~va.
da consideração ....... Deputado Raul_Belém,_ Líder do Partido Pro
gressista- PP. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - S~rão feitas 
as substituições solicitadas-. 

A Presidência propõe ao Plenário a i.D.diCaçãõ do SeP,ado.r 
José Fogaça para representar o Senado na Reunião da Comissão 
de Assuntos EconómiCos, Financeiros e Díviâ.,a Externa, do Parla
mento Latino-Americano, a realizar-se nó-peliodo de 16_ a 18 do 
corrente mês, no Chile. --- - - · -

Em votação a proposta. . 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pénnanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica o Sen_ªçlor José Fogaça autõri.Zã.Oó a aCeitar .a, referi~ 

missão. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 

propõe ao Plenário a indícãção do Senador Jo~o Calm011; para par
ticipar, na qualidade de Observador Parlamentar, da Conferência 
Internacional do Trabalho, a rt:?alizar-se em Genebra- Suíça, no 
período de 15 a 24 do corren~e l;llêS. · 

Em votaçãO a proposta. . .. __ _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permailec-er sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada 
Fica o Senador João Calmon autorizado a aceitar"8. referida 

missãO. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Presidência 

solicita aos Srs. Senadores a presença em plenário. 
Estão na casa 5T Srs. Senadores. No momento em que ini

ciarmos-a Ordem do Dia, encareço aos Srs. Senadores que estive
rem nos gabinetes ou em outros seto~s âq ~~niido que venham a 
este recinto, uma vez que temos, incluSive, rii"atériaS. que depende
rão de votaçõeS nominaiS e -de qriOruni qualificado. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Luçl)lla)- Em sessão an
terior, foram lidos os Requerimentos noS 443, 444, 445 e 446, de 
1994, dos Senadores Reginaldo Duarte, José Eduardo, Nabor Jú
nior e Lourival Baptista, solicitando, nos teiinos do arL 13, §JO, do 
Regimento Interno, sejam consideradas como licenças autorizadas 
suas ausências dos trabalhos da Casa náS pCriqQ-os mencionados. 

Os Requerimentos deixaram de ser_ votados_, naquela opor
tunidade, por falta de quorum. 

Em votação o Requerimento 0° 443, de 1994, do Senador 
Reginaldo Duarte. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Em votação o Requerimento no 444, de 1994, do Senador 
José Eduardo. _ :' ._. __ 

_Os Srs. Sena~<J0;es que, o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 445, 4e 1994, do Senador 

Nabor Júnior. 
_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Em votação -o Requerimento n° 446, de 1994,_ do Senador 

Lourival Baptista. 
Os Sr&. Senadores qu~ o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
- · Aprovado. . . 

Ficam concedidas as licenças solicitada$. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esgotado o 

períodu desti.nado ao Expediente. · 
J>reseit_~s_ na Casa 57 Srs. Senad~es. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a ~s.a, reque~e_ntc? que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário. 
É lido e aprovado o segu,inte 

REQUERIMENTO N" 452, DE 1994 

_ ... .Nos termos ~ art. 175, alínea d,_ do R~~ento Interno, re
queiro a inve_r~ão_ qa_ Qrçlem do Dia afunde que as·seguintes ~-
térias sejam submetidas ao Pteriáli.o antes "dO item-r: · 

Projeto de Lei da Câmara n•91!94 
-- . PJ:ojeto de Decreto Legislativó n° 38/94 

Projeto de Decreto Le-gislativo n° 44/94 
Projeto de Léi da CfuDara n• 242/93 
Projeto de Lei do Senado n• 132/91 
Projeto de Lei'da Câmara n• 12/94 · 
Requerimento n• 1.054/93 -
RequerimentO n° L233/93 

. ReqUerimento n° 92794 
Projeto de Decreto ~gislativo n° 43/94 
Sala das Sessões, 14 de jUnho de 1994. -Cid Sabóia de 

Carvalho. · · · ' 
__ .· O S)l.. P)U:S)DENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o 

requerimento, será feita a iilversão'solicitada. 
. -Item 18: 

PROÍETO DE LEI DA CÂMARA N° 91, DE 1994 

(Ein regime de urgência, nos termos do 
art. 336, !>; .do Regimento Interno) 

Discussão; em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 91, de 1994 (n• 3.343/92. na Casa de ori
gem). de iniciativa do Presidente da República, que au
toriza o Poder Executivo a redistribuir os cargos criados 
pela Lei n• 8.433, de 16 de junho de 1992. (Dependendo 
de Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, para 
proferir parecer,_em substituição à Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

O SR. JONAS PINHEmo (PTB- AP. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. Senadores, de iniciativa do Poder 
Executivo, o Projeto de Lei sob exame tem por objetivO a conces
são de autorização ao Poder Executivo para que proceda à redistri-

. . ... -- -~-~--~~-~-"·=~-~-= .. =. 
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bnição dos cargos criados pela Lei n• 8.433,-de -16de junho de 
1992, entre -as Unidades de Ensino Técnicó e Ag:rotécnico- inte· 
grantes do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico
PR01EC, do Ministério da Educação e do Desporto. 

. O conjunto de cargos criados pela Lei n• 8.433/92 compõe, 
se de 1.927 cargos docentes e 1.226-cargos técriico-administrati
vos, perfazendo um total de 3.153 cargos. De acordo com a Expo
sição de Motivos ministerial que acompanha o Projeto, a autoriza
ção enVolve a redistribuição de parte desses_ cargos que seriam 
destinados a Unidades de Ensino Técnico e Agrotécnico que, em
bora previstas, ainda não foram iniciadas, por diversas razões. 

A redistribuição desses cargos .fX>Ssibilitará a ccnstituíção 
de quadros de pessoal de diversas Unidades do PROTEÇ ,., não 
previstas na Lei n° 8.433 -, com início de funcionamento progra
mado para o corrente ano, sendo que ~gumas dessas Unidades já 
estão funcionando com--à apoio prOvisório de quadros de pessoal 
custeados pelas Prefeituras e entid.a.&?s l~aj.~. _________ _ 

O Projeto foi aprovado sem emendas na Câmara dos Depu
tados, na sessão do dia 9 do corrente, em regime de urgência. 

Do ângulo constitucional, o Proj~_to ~quadra-se no âmbito 
de competência do CongressO· Nacional, a teor do inciso X do art. 
48 da Carta Magna. No que respeita à juridicidade, o Projeto não 
merece qualquer reparo, cabendo ainda salientar que a matéria não 
implicaaumentodedespesa. _ _ _ ~- ~ _____ _ 

Quanto ao mérito, uma primeira apreciação do teor da pro
posição nos levaria a preferir- em obséquíO à niaior transparência 
da substância e alcance da autorização legislativª_- uma especifi
cação dos cargos que serão objeto de redisidbuição, em termos de 
quantitativos, categorias e Unidades de Ensino a seiem contempla
das. 

Tendo em vista. no entantO, a releVâD.ciâ da mÃtéria e, espe
cialmente, o caráter emergencial de que se reveste, não temos dú
vida em recomendar aos eminentes Pares a imediata aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n• 091/94 tal qual se encontra formula
do, por considerá-lo justo e oportuno. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR.- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 

conclui favoravelmente à matéria-. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a discus-

são, poderão ser ofereCidas emendas à proposição. 
Completada a fase de instrução da matéria. 
Em discussão o Projeto, em turno único. 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. --
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanç_ão )?residencial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 91 DE 1994 

(N" 3.343/92, na Casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a redistribuir os 
cargos criados pela Lei n° 8.4~, de 16 d~ junho de 
1992. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir os 

cargos criados pela Lei n• 8.433, qe 16 de junho de 1992, entre as 
Escolas Agrotécnicas Federais, Escolas Técnicas Fede:rais e Cen
tros Federais de Educação TecnológiCa, integran~es _<!o Programa 
de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico - PR01EC, do Minis-

tério da Educação e do Desporto. _ 
_ Art. 2-o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 19: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 38,DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''h", do Regimento Jnte!Uo) 

Discussão, em turno único, do Projeto _de pecreto 
Legislativo n° 38, de 1994 (n° 420/94, na Câmara dos 
Deputados), que disciplina os atos praticados na vigên
cia das Medidas Provisóri.as n°s 381, de 06 de dezembro 
de 1993; 408, de 06 de janeiro de 1994; 425, de 04 de 
fevereiro de 1994; e 446, de 9 de março de 1994. (De
pendendo de parecer da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir pare~r, em substi
tuição à Comissão de Constituição, J'!'tiça e Cidadania. -

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, trata-se de 
projeto de decreto legislativo, aprovado pela Câmara· dos Deputa
dos, destinado a disciplinar as relações jurídicas de medidas provi
s6rias (de n•s 381/93 e 408, 425 e 446/94) sucessivamente reedita
das, versando matéria administratiVa da área da seguridade social e 
ajustando o texto das Leis n°s 8.212191 e 8.213/91, que se submete 
ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
substituição à qual ora me pronuncio. __ 

Foi a Medida Provisórian6 446/94, última da série. transfor
madano Projeto de Lei de Conversão n• 7, de 1994, do qual origi
nou-se, em !ô de abril último, a Lei n• 8.870, de 1994: Em obe
diência ao disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição 
Faderal e nos termos do art. 17 da Resolução n• !, de 1989-CN. a 
ilustre relatara da Medida Provisória, no Congresso Nacional, De
putada Rita Camata, promoveu a apresentação do competente pro
jetO de decreto legislativo sob exame. 

Por atender o presente projeto aos requisitos de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa aplicáveis, sou de pare
cer favorável à sua aprovação nos termos em que proveiO da Câ
mara dos Deputados. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 

conclui favoravelmente à matéria. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, durante a cliscus-

s:iio, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

____ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. A matéria vai à ComissãO Direiora para a reda-
çãofmal. . . 

Aprovado-o prOjeto, e estando a mat~ria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação fmal. 

Sobre a mesa, redação final oferecida pela Comissão Dire
toraque será lida pelo Sr. 1° Secretário. -

É lida a seguinte 

PARECER N• 166, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n°-38, de 1994 (n° 420}1)4, na Câmara dos Deputa
dos). 

A Comissão Direiora apresenta a redação fmal do Projeto 
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de Decreto Legislativo n• 38, de 1994 (n° 420/94, na Câmara dos 
Deputados), que disciplina os atos praticados na lllgência das Me
didas Provisórias n% 381, de 6 de dezembro de 1993, 408, de 6 de 
janeiro de 1994, 425, de 4 de fevereiro de 1994, e 446, de 9 de 
março de 1994. · · · · -

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de junho de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente - Chagas Rodrigues - Lucídio 
Portella, Relator- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N• 166, DE 1994 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo 0° 38, de 1994 (J:l0 420, de 1994, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presi~ 
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi,;: 
mento Interno, promulgo o seguinte .- ~ · 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1994 

Disciplina os atos praticados na vigência das 
Medidas Provisórias n°s 381, de 6 de dezembro de 
1993, 408, de 6 de janeiro de 1994, 425, de 4 de feve· 
reiro de 1994, e 446, de 9 de março de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Consideram-se válidos, para tõdos os efeitos legais, 

os atos praticados pelo Poder Executivo durante a vigência das 
Medidas Provisórias n•s 381, de 6 de dezembro de 1993, 408, de 6 
de janeiro de 1994, 425, de 4 de fevereiro de !994, e 446, de9 de 
março de 1994. · • · 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publícação: - - - · --

Ârt. 3° Revogam~se as disposições em Cbtlfi'âfi_o. · -
O SR. PRESIDENTE. (Humberto Lucena)- Em discnssão 

a redação fmal. (Pansa.) ~" ~ ~ 

Não havendo quem peça a palavra, encerro-a discussão.
Emvotação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados .. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -ltem21: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"44, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Ii>temo.) 

Discussão, em tumo l.Íilico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 44, de 1994 (n• 407/94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o tex,to da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriinili.açãó Con
tra a Mulher, assinado pela República Federativa do 
Brasil, em Nova Iorque, em 31 de março de 1981, bem 
como revoga o Decreto Legislativo -no 93, de 1983. (De
pendendo de parecer da Comissão-de-ConStituição, Jus
tiça e Cidadania.) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
Senador Jutahy Ma,galhães_para proferir pareéer, em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para emitir 
parecer.) - Sr. )?residente, Srs. Senadores, em cumprimento ao dis
posto no art. 49, I, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da 
República submeteu à consideração do Congresso Naçiona], atra
vés da Mensagem n' 345; de 22 de junho de 1993, para o devido 

exame, o inteiro teor do texto (41 Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Disci:iminaÇã6 contfi a Mulher,_ assinado 
pela República Feder:itiva~' çiO Brasil, eni Nova Iorque, em 
31.03.81, bem como revoga o Decreto Legislativo n' 93, de 1983. 

· · Quando da sua framitaçãó regular pela Câmara dos Deputa
dos, a matéria obteve aprovação ui:lâniine das suas Comissões de 
Relações Exteriores, Seguridade Social e Familia. de Coostituição 
e Jus_tiça e de Redação. Ainda na Câmara Baixa, a matéria foi dis
cutida em tumo úliico e ali· aprovada, bem como aprovada foi a 
sua redação fmill. Chega. eJ1tão, o PDL a este Senado Federal (fls. 
40), para o devido exame e emissãO do parecer-têcD.icO competen
te. 

A Convenção ora examin~ trata de eliminar todas as for
mas de discriininação contra a n;rulher, dentro de um contexto mais 
amplo que é o de garantir a proteçãó pÓnÍlanente e efetiva dos di

_reitos hu~.os. Não tem sido QUtra a _preoCüpaÇão brasileira; vei
culada seja atravéS 'de órgãos ·ofic_i_ais çm de orgariiza.Ções privadas. 
Através do presente ato· in~macíoiiaJ., dá-se forma e conteúdo· à 
pertrianent.e luta confra a díscri..tniD.açãÕ--em retaç-â() à i:ãülher. As:. 
sim, mecanismos apropriados e consistentes, ali listados, consa
gram, sem dúvida, novas formas instrumentais de coÍÚ,bate a es~ 
nódoa social que ainda persiste em se manter nos tempos moder
nos. A igualdade entre o homem e a mulher, coo sagrada cada vez 
mais nas constituições de inúmeros países, é o objetivo_ precípuo a 
ser atingido por-meio de instrumentoS in~cionais, como o trap.,-. 
do à colação neste momento. 

Como é fáto, O Brasiljá havia assinado e ratific_àdo córiven
ção anterior sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi
nação contra a Mulher, embora com reservas que, atualmente, não 
se justific_am niãis. Em boa hora, recorda a exposição.de motivos 
ministerial que, ''por força dos arts. j•,I, e 226, § 5', da Constitui
çãO' Federal; parecem, com efeito, estar superados os obstáculos 
jurídicos~ aceitação pelo Brasil dos arts. IS,§ 4°, e 16, §1°, a, c, 
g, i _e h, da mesma Convençãõ, embora aqueles princípios-constitu
cionais ainda não se tenham traduzido em alterações da legislação 
civil positiva, 11 o que nos parece uni "lembrete constituciónàl11 con
veniente, a ser considerado quando da revisão das reservas efetua
das anteriormente pelo Govemo brasileiro. Efetivanieil.te, as garan
tias constitucionais de _i~aldide de todos diant~ d~ leí 1 Sem distin
ção de qualquer naturezá", consti~~_ciad_Ç)s no cáput do arL 5° 
da nossa Lei Fundamental, ou os direitos e deveres exercidos de 
modo igualitário pór'ambos os ·sexos dentro da sociedade conjugal 
(art. 226, § 5<>"), ali também consagradost tomaram. letras mortas os 
seus enunciados até então contidos em leis ordinárias. 

Em face do no~o. epfoque constirucional dado_ ao assunto 
em-exame, optamos- tal qual os bem lançados Wliltório_~ yoto da 
Sr" Deputada Zilii Bezerra (fls. 09), relatora da matéria na Comis
são de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados - pela pio
mulgação de novo decreto legislativo sobre a matéria. · 

Por todo o acima exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo eni questão, que "aprova o texto da Con
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher, assinado pela República Federativi do Brasil, 
em Nova Iorque, em 31.03.81, bem como revoga o Decreto Legis
lativo n°93, de 1983". 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 

conclui pela aprovação do Projeto. ~ ~ 
A Presidência esclarece- ao Plenário -qUe, durante a-discus

são, poderão ser oferecidas emendas à proposição. 
Em discussãO O projeto, em tumo único. (Pausa) 

O SR. NELSON CARNEffiO -Sr. Presidente, peço a pa
lavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua)- Tem a palavra 
onobreSenadorNelscnCameiro. ___ ,_ -·-

0 SR. NELSON CARNEIRO (PP-R(J'ara clisc~tir: Se,;,_ 
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs . .Sel:iadores, felizmente
chega ao exame desta Casa a_cQnvenção qué põe·teinio a todas as 
discriminações contrã a mulher. . . . . -· 

Esse tem sido_um trabalho de muitos aD.Cl'S, ~:qu~ _se tem 
empenhado o. Congresso Nacional. Como bem acentuou o eminen
te Relator, o que não foi aprovado ainda será, Certamente, no curso 
dos debates que se seguirão à aprovação dessa medida. __ 

De qualquer forma, ê indispensável, é-necessáriO qu'e' se dC~
xe aqui um aplauso a essa iniciativa de votar-se' a i.eni.Po esSa con
venção, que será agora ex~acj.a_ ~s v.é10peras da Reunião de Vie
na, ainda este mês, e da Couferêl,cia Mundial de Direitos Huma
nos, em 1994, e da Confe!ência Mun~al de ~opulª"ÇãO. _n_o. ÇaíJ;q, 
e, em 1?95, da Conferência Intemaciotial da Mulher, em Pequim. . 

E evidente, Sr. Presidente,-a satisfação dos qUe até hoje têm 
lutado contra essa discriminação, que resultou em um texto ex~ 
presso na Constituiçãq que Põe-. teTmo 3. todas essas diferenças que 
ainda restavam na legisl;:~.ção brasileira., _ - . . - - . · - _ 

São éssas, Sr. Presidente, as referências _qUe devia fazer an-_ 
tes-da aprovação-dessa proposição-da maior importância e· de 
maior relevo. Muito· obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - CóntiD.ua em 
disCusSão-i riiatéria. (Pausa.)' · · · ' . . . . · , 

Não hayendo quem peça a palavra, encerro a diScussãO. 
Em votação. - · · -- · · · - · · · ' 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados·. (Pausa.) 

Ap;.ovado. O projetO vai à Coi:riissão biretora parn à reda
çãofmal. 

Apro~ad~ o projeto; ·e eStándo' a lnatéria'e'i:iire~~ -de Ur-
gên.Çia, passa-se à iiDeqiat8. '.aPicCi,ação dâ ~e&çãÚ 'rma1: ' · 

Sobre a IDes~ redação final oferecida_ p~la Con:iissão Dire-
tora que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

PARÉCERN; 161,DÉ1994 
· (Da Comissão Diretórà.) · · 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 44,. de 1994 (D0 407, de 1994, na Câmar~ dos 
Deputados). 

A Comíssão Diretora apresenta a redaçào finai_ do Projeto 
de Decreto Legislativon• 44, de 1994 (n' 407, de f994, na Câinara 
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção' sobre a Elimi
nação de Todas as Formas -de Discriminação Contra ·a MulheT, aS
sinado pela República Federativa do Brasil, em Nova Iorque, em 
31 de março de 1981, bem como revoga o Decreto Legislativo n° 
93, de 1983. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de junbo de-Í!f94. -
Humberto Lucena, Presidente- Lucídio Portela, Relatór- Cbaw 
gas Rodrigues - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N' !67, DE 1994 

Redação fmal do Projeto. de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1994 (o• 407, de 1994.-iià:Câillara dos Deputa-
dos). . · -- · 

Faço saber que o Congresso Nacioo.al aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, d~ 
Regimento Interno, promulgo o seguinte -

DECRE1D LEGI~· mvÇ> No , DE 1994 

Aprova o texto da Convenção sobre a Elimina
'ção de Todas as Formas de Disc .. iminação COntra a 
Mulher, assinado pela República Federativa do Bra
sil, em Nova Iorque, em 31 de março de 1981, bem 
como revoga o Decreto Legislativo n° 93, de 1983. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I o É aprovado o texto da r ;OOvenç.io sobre a Elimiria

ção de Todas as Formas d-: ::::;-iscrimiDação Contiã. a Mulher, assi
nado pela República F~9:m"ativa do B:asil, em Nova Iorque, em 31 
de março de 1981. · . 

Parágrafo únicõ. São sujeitOC" ã aprovaç~o do Congresso 
Nacional quaisquer atos que implíqnem modificaçãõ da Conven
ção, bem C?mo quaisquer atos que, nos termos dá art. 49-. I, da 
Cons-titUição Federal," acarretem enc:'~rgos ou compromissos gravo
sos ao património nacional. 

Art. 2° Este" _decreto legislatiyo e..ut!"!l .em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3° Fica reVogado o Decreto Legislativon° 93, de 1993. 
•·. · 'O .SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua)- Em discussão 

a redação fmal. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 

---Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

· · Aprovada. . 
, _ --A matéria vai à promulgação.· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
renov~ o _apelo aos Srs. Senadores para que permaneçam -em ple~ 
nário e aos que estão fora para quê venham ao i-Ccinto, a fim de 
~ue possamos~ den~q ~e alguns m.inutps, proceder à votação noM 
minai de matérias_ que dependem, para a sua apreciação, de quO-
rum qualificado. __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 28: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 242, de 1993 (n• 3.002192, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o exercício da profissão de Dete
tive e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n° 153, d~ 1994, da Comissão 
-de Assuntos Sociais. 
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a fim de 

receber~endas,nos tennosdoart. 8°daResohiçãon° !lO, de 1993. 
b__proposição n_ão foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em-turno único. _ 

-- O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presid~nte.peço a pa
lavra para discutir. -

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com ~ pala-
vra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PP - RI. Para discutir. 
sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, de
pois de uma longa tramitação, chega a esta Casa. em v_otação der
radeira, o projeto que assegura direitos e regulamenta a atividade 
do detetive particular. 

É motivo de júbilo para os que acompanharam, durante tan
tos anos, a evolução dessa proposição, que reúne e consagra a co
laboração e o (!.pelo de todos aqueles policiais que se somam aos 
policiais de carreira para atender aos objetivos da segurança nacio-
n{ll,_~ aprovação, nesta, data, dessa matéria. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua em 

discussão o projeto. (l_>~usa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É seguinte o pr~j~to aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 242, DE 1993 
(N" 3.002/92, na Casa de origem) 

· Dispõe. sobre o exercício da profissão de Deteti~ 
ve'e'dá óU:ti"as proVidências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O exercício da profissão de Detelive é regulado por 

esta lei. - -
Art. 2° Con~idera-se Detctive Proflssionalaquele que, habi

roalmente, presta serviços de investigações em :Cãráter privado, 
medianterermmeração. 

Art. 3° Compreende-se entre as atribuições de Detetive Pro
fissional a reali~~o ~ deligências e sindicândas, visando a bus
ca_ de provas aceitas em,juíz,o p~a i!tstrução de processos civil, cri-
minal,.comercial, trabalhis_ta e previdenciário. --- -

Art. 4° São condições para o ex..ercício da profissão de De te-
tive: . 

I- ser portador de diploma fomecid~ ~r Curso Técnico e 
Científico de Detetive Profissional, com curóculo estabelecido 
pelo Conselho Federal de Ed~Gação; · ~ . · - -

IT - ser registrado na Secretaria de segurança Pública do 
Estado em que o profissiOnal for domiCiliado; 

m ~ ser ~dor de Çédula de Identidade Profissional ex-
pedida pelo órgão associáti\;'q d.a;~ategoria,_4e _gj:au suPerior. -

Parágrafo único. O disposto no inciso. I não se aj)lka-aoS 
profissionais que, da data da publicação desta lei, tenham exercido 
a atividade de Dctetive nos últimos 3 (três) anOs, de forma ininter
rupta, ou nos últimos 6 (seis) anos, de fOrma iiifei'calada desde 
que requeiram o.competenie registro e docuiuento de ide~tifica
ção, constantes dos incisos II e I)l, dentro do prã.zo de 120 (cento e 
vinte) dias, contados da data da publicação de~\11 lei. · 

' Art. 5~ O CufSQ_a que se refere o incis_o I do artigo anterior 
terá duração mínima de três 311.0s e constarão de seu currículo, 
dentre outras disciplinas, as de Direito Co~~titçciooal, Penal, Pro
cessual Penal, Civil e de Medicina Legal. 

Parágrafo únicO. Para f;.ns de apliCãÇão dOs prece,tos desta 
lei, o órgão competente no Brasil poderá re"'alidar, na forma que 
se dispuse; em regulamento: diploma expedido em país esttrangei
ro, fornec1do por curso equ1valente ao mencionado no inciso I do 
artigo anterior. - -

Art. 6° A Cédula de Identidade Profissional de- que trata o 
inciso m do art. 4° terá valor em todo o _território naéional e, a juí
zo d autoridade competente, permitirá o acesso aos locais e objctos 
de provas de crjme e ao açom_panhmento __ de ~i)~,gências- policiais. 

. Art. 7° E vedado ao Detetive Profissíõ_ha1 manireSfaf-se pu-
b~cam~n~e sob:e os_ ~suntos objetos de ~vç_~Cigação, bem como 
vmlar sigilo de informações ou provas, salvo Cj_uando orden-ado por 
autoridade judicial, no devido processo legai. 

Art. 8° Constituem normas disciplinares da profissão de Dc
~tive o Estatuto da respectiva entidade associativa de grau supe
nor. 

Art. 9° A categoria de Detctivc Profis~-ional fica acrescenta
da ao Grupo da Confederação Nacional das Profi.ssões, ànexo à 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 10. O Poder Executivo rcgulam:é'hta!á CSta lei nO" prazo 
de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposiÇões em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 29: 

DisCUsSão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 132, de 1991, de autoria dO Senador Eduardo 
Suplicy, que dispõe Sobre o depolmerito de. autóridã.des
ou· cidadão perante as coroi,ssões_ da:. Câmar.a dos P,eputa
dos, do Senado Federal e -do CongresSO NaCional, tendo 

Pareceres: · · - -__ 
- de Plenário, em substituiçãO à Cómissão:_de 

ConstituiçãO~ ruseiça e Cidadania, Relato!: ·seD.ãdor JUta
hy Magalhãest favoráVel ao_ Projeto Cói:ri Eméndas n°s 1 
a 4, de Plenário, qu_e 3.preSenla; e- - - · -

_ • --~0 ~16,_ de }9"93, da C~~s~ão- ~e ÇqJlS·t_ítU.içiÍO, 
Justtça e C_Jdadan~a, favorável ao Subst\tutivo apresen
_tadq perante a Mesa, cóm Subemendan° 1- CCJ, man
tendo ainda as quat!o ei:oehdas apreSehtadas 8nterior
mente. 

Em_discussão o Projeto, em tumoúnico. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enceiTo adis-

cussão. · - ' · · 

Em votação o. projeto, sem plijilizO das enwndas 
e sllbemendas. · 

Os Srs. Senadores que o aprov~ queirãm ·perniâ-
- _ n~er_sentados. (PaUsa) · 

Aprovado. 
-.;ica prejudicado Q substitutivO. 
E o seguinte o projete? aproVad?~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N132, DE 1991 

· _ Dispõe ·sobre o -depoimento -d_é atiiõ'ridade oU
cidadão pe-rcnt3 ·as -co~~~:issões- da Câmara -dos al>epu· 
tados, do Seoado Federa e do CongreSsO Na-'cional. 

O Congresso Nacion_al decreta: 
Art. 1 o O depoiemtnao de qualquer autoridade ou cídadão 

perante comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Fedciai. 
uu do Congresso Nacoinal observará o disposto nesta 1ei. --

Art~ 2° Deliberada, na fonria regímental, a necessidade do 
depoímento, a autoridade ou o c_içlaCÍão seiá intimida -à coriipãrecer 
em dia, hojra e local previamente determinadao, darld.O-Se imediata 
ciência do ato ao intereSsado, bem como_ do objeto -dá inqU~ção. 

Art. 3° Quando o depoente for funcionário público civil ou 
militar, a comissão o requisitará ao chefe da repartição ou ao co-
nfãildo do COfP9 em que servir. . 

Art. 4° É da responsabilidade da Casa a que pertence a co
missão o pagamento das despesas com locomoção e e:stadia. quan
do necessárias. 

Parágrafo único. O depoimento prestado perante comissão é 
considerado serviço púb1ico, não podendo a pessoa, quando do 
funcionário ou empregado, sofrer desc onto de vencimento ou sa
lário nem interrupção do tempo de serviço pelo comparecímento. 

Art. 5° Se o depoente dexiar de comparecer, sem motivo 
justificado, será conduzido na fotma do art. 218 do Código de pro
cesso Penal, além de responder pelas deSpesãs decQiTeiites, sem 
prejuízo do processo penal por crime de desobediência. -

Art. 6° O depoente, depois de qualificado, declarandO o 
nome, a profissão, o domicílio e o estado civil, prestará o compro
misso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. 

Parágrafo único. O prcisdnet da comissão advertirá o de
poente que incorre em sanção penal quem faz afirmação fasÍa, cala 
ou oculta a verdade. 

Ait._ 7° O depoente só poderá ser inquirido sobre os fatos 
pertinentes ao objeto da convocação (art. 2,0), não sendo entretanto, 
obrigado a responder quando se t.ratra de assunto: 
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I- que lhe acarrete grave dano, bem como ao seu cônjuge 
ou aos seus parentes, consagiiíneos ou aifns, em linha reta óu na 
colateral em segundo grau; ou 

11 - a cujo respeito, por estado ou profissão, dev-a guardãr 
sigillo, sal o se, desobrigando pela parte interessada, quiser dar o 
seu testemunho. 

Parágrafo úniCó. O disposto no inCÍso IT, deste artigo não se 
aplica quando o dever de sigilo decorrer do exercício de função 
pública, civil ou militar, caso_ em que o depoimento serã tomada 
em sessão secreta. 

Art. 8° O depoimento, depois de datilogiafado, Se~á assina
do pelo presidente da comissão e pelo depoente, sendo, faulctado a 
este último fazer as retificações julgadas necessárias. 

Art. 9° Nos casos omissos, aplicam-se subsidiariamente as 
normas dos Códigos de Processo Civil e Penal._ ~ _ 

Art. 10 .. A convoCaçãõ de miitistors dO Estado continua a 
reger-se pelas normas vigentes. 

Art. 11. F Aer afirmação falsa, negar_ ou calar_ a verdade 
como depoente em comissão da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federnl ou do~Congresso Nadona!: 

Pena- reclusãc:> de um_a tr~ ano5: ~ m:!Jlta .. 
1 ") Se o crime ê _cometido com o fun de satisfazer intresse 

próprio ou alheio: 
Pena- reclusão de dois a seis ati <is e multa. 
2") As penas são aumentadas de um terço, se o crime é Pra-

ticado mediante suborno. __ __ 
3o_) o fato deixa de ser Pllnívcl-se o agente, nas setnte e duas 

horas que se seguirem ao-depoimento, declarar a verdade ou for
mular retratação. 

AJt. 12. Esta lei entra em vigor na~d;ata_ de sua publicação. 
Art. 13. _São revogadaS as dispÔsiç_ões em _contrãriio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em votação 
em globo das Emendas de n° 1 a 4, com parecer favorável. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovadas. 

Em votação a SUbemenda da Com:ísSão de Constituição, 
Justiça e Odadania. · · · -- --- - --

Qs_ Srs._ Senadores que a aprovam- cjueiTiun p;~eCer 00~
tadós_ (Pausa) 

Aprovada. 

A matéria sera Ctieiilliiihadá à CÔln.isSãO"Dlretora para ~ re~ 
daçãofma!. 

São as-SegUintes as emendas e subcmenda apro
vadas: 

EMENDA N'OI-R 

Acrescente-se ao art 1° do Projéto o seguinte parágrafo único: 
"Art.1° ................... ··~--· -~-· ... -. 

Parágrafo único. Considera-se auto!idade, para os 
efeitos desta Lei, o cidadão investido em fwição _pública 
ou cargo público, de natureza jurídicv, bem as_sim o de
tentor de mandato eletivo que o exerce como titular, su
plente ou substituto a qualquer título. 11 

EMENDA N" 02-R 

Dê-se ao parágrafo único d6-ãrt..6° do Projeto a seguinte re-
dação: ~ ·~ · ~. 

Parágrafo único. _O presidente da comissão adver
tirá o depoente que comete o crime previsto no art. 11 
desta Lei e incorre na respectiva sanção penal quem faz 

a.Imnação falsa, cala pu oculta a verdade. 

EMENDA N' 03-R 

Dê-se ao art. 8° do Projeto a seguinte redação: 
11Art. _ 8° - A qualificação e o compromisso, pre

vistos no art-- po desta Lei, constarão de túino escrito, 
que indicará a hora de inicío -e término do depoimento, a 
ser assinado pelo presidente da comissão e pelo depoen
te, sendo facultado a este último fazer as retifi.cações jul~ 
gadas necessátjas no :respectivo texto, quando ultimado, 
com a concordânciii.-da maioria dos·membros da comis
são". 

EMENDA N" 04-R 

Acrescente-se ao art .. 10 do Projeto o seguinte parágrafo 
úniCo: - -· - · 

-~~Art.lO .... : ....... ~ .... -.. _.--.--t~ • .,.....,-.--._o---..:~~, 

Parágrafo únicO~ -A convocaçãO"pi"CVis'ta .ilêste ar
tigo abrange a autoridade que, de acordo com a organi
zação ou escultura da administração· Pública federal e 
sob qualquer denominaÇão, nos te.imos-da _legislação em 
vigor, tenha posição :&ierái-quíca e atnõuições equivalen
tes a Ministro de Estado." 

SUBEMENDA 

Dê-se ao art. 11 do Projeto a S~guín~ redação: 
''Art. 11. Constitui êiime: 
I - impedir ou tentiir impedir; mediante violêricia:·' 

ameaça ou distúrbio, o regular funcionarD.ento de comis
são da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ou o livre exercício das atribuições 
de qualquer dos seus membros. 

Pena- Reclusão de um a três anos, a multa. 
II - fazer afirmação f.ilsa, negai ou calar a verda

de como depoente em comissão da Câmara dós Deputa
-dos, do Senado Federal ou COngresso Nacional, ou recu
sar a apresentação de documentos _Çe_que disponha. 

o - Peita -Reclusão de um a três arios, e multa. 
§ 1°:... As penas são aUmentadas de um terço, se o 

crime é praticado mediante suborno. 
§ 2°- No caso do inciSO n, se o crime é cometido 

com o flm de satisfazer interesse próprio ou-alheiO. 
Pena- Reclusão de dois a seis anos~ e multa. 
§ 3° .... No caso do inCiso II o fato deixa de ser pu

nível se o agente, nas setenta e duas horas que se segui
rem ao depoimento, e antes do encerramento dos traba
lhos da comissão, declarar a verdade ou formular retrata
ç~o." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 23: 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

12, de 1994 (n' 3.174i92, na Casa de origem), que dctormina que o 
modelo de fardamento escolar adotado nas escolas públicas e pri
vadas não possa ser alterado antes de transcorridos cinco anos, 
tendo 

Parecer favoráVel, sob n° 128, de _1994, da Comissão 
- de EducaçãO: 
A -discussão da matéria foi encenada na sessão ordinária do 

dia 7 do corrente. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadorçs que_ o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

• ·--------· -- ·.:;.-~-~~.-··-· c ,-;--- --- -" ----;-
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O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO I)E LEI DA CÂMARA. N" 12, DE 1994 
(N" 3.17 4192, na Casa de origem) 

Det:ermina que o modelo de fardamento esco· 
lar adotado nas escolas públicas e privadas não possa 
ser alterado antes de transcorridos cinco anos. 

O Congresso Naciooal decreta: 
· Art. 1° As escolas públicas .e privadas, da rede de _ensino do 

País, que obrigam o uso de uniformes aos seus alunos, não podem 
alterar o modelo de fardamento antes de transcorridos cinco anos 
de sua adoção. 

Art. 2° Os critérios pafa a esc-olha do uniforme escolar leva-. 
rão em conta: as condições econôinicas do estudante e de sua famí
lia, bem como as condições de clima da localidade em que a esco-
la funciOne: · 

§ 1° O uniforme a qUe se refere o caput só poderá conter, 
como ius.crição_gravadano tecido, o nome do estabelecimento. 

§ 2° O programa de fardamento escolar limita-se a alunos 
de turnos letivos cliurnos. 

Art 3° O destum~nto.a.o preceituado no arL 1 o desta lei 
serâ punido com multas em valor ·correspondente a no mínimo t.re-. 
:zentas Unidades Fiscais de Referência - UFIR. ou índice equiva
lente que veoba a substituí-la. 

Parâgrafo único. O procedimento administrativo da cobran
ça de multas observarâ o disposto no art. 57, e parâgraío, da Lei n• 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 4°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE. (Humberto Lucena) - Encareço aos 

Srs. Senadores que permanectam em plenário e aos que estão fora 
dele que venham ao recinto, para tentarmos votar matérias cuja 
apreciação depende de quorum qualificado. Peço a colaboração 
dos Srs. Líderes de Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 25: 
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.054, de 

1993, do Senador Bello Parga, solieitando, nos termos regimen
tais, a transcrição, nos Anais do Senado F~ral, da matêria Desor
dem dos advogados do Brasil, de autoria do jornalista Mauro C.a
ves, publicada no jomal O Estado de S. Paulo, edição de 14 de ou
tubro de 1993. 

Em votação o requerimento, em turno _lÍilico. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer :~!!

lados. (Pansa.) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matêria cuja transcrição é solieilada: 

O Estado de S. Paulo 

Mauro Chaves 

Quinta-feira, 14 de outubro de 1992 

DESORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL 

Enquanto a sociedade brasileira clama pelo fim da impuni
dade, enquanto se cobra a eficiência do JuÇliCiário e do Ministério 
Público; enquanto os cidadãos comuns repudiam a exacerbação 
corporativista que assola o Pais, enquanto -tãntos debatem aberta
mente, coram populo, seus problemas éticO-profisSioiJ.ais - como 
têm feito os jornalistas até na televisão- por avaliarem seu grau de 
influência na evolução da cidadania, hâ uma entidade profissional 

no Brasil que se tem colocado acima do bem e do mal, infensa a 
~squer críticas, por tnais que distorça suas funções, intrometen
do-se no que não deva. deixando de fazer o que deve e, sobretudo, 
arvorando-se em detentora de um mandato de prOcUraçã.O que a 
sóC1edade não lhe outorgou - nem seus próprios miados subscre
veram. Pois quando foi que os muitos milhares de advogados bra
s:ilekos foram ConSultados, ou ao menos pesquisados por amostra, 
para que a Ordem dos Advogados do _Brasil, em seu nome, totil3.s
se posição, intransigentemente, contra a revisão constitucional? E 
quéttl concedeu o direito de representantes da OAB adentrarem o 
plenário da Câmara dos Deputados, sem convite oficial da Mesa, 
mesmo que para "intermediar junto aoS manifestantes a equaçãO 
do problema" (sic), como a entidade tentou se explicar pOsterior
mente em nota? 

Não se discute a importfulcia que teve a OAB, assim como 
intímeras outras entidades da socie;da.de civil, legais ou clandesti
nas, na resistência à ditadura e na redeniocrat:iza.Ção do País. Mas 
isSo não conferiu a nenhuma delas o direito de se arrogar uma re
pre·sentatividade política e social genêrica, como, se fossem a voz 
(ética ou jundica) de toda a sociedade, independentemente de ja
mais terem sido eleitas para tal função. E a propósito de suas fun-: 
ções específicas, notadamente a que lhe cOtúet:e o Estatuto da Or
dem dos Advogados (Lei n• 4.215, de 27'-4-1963), quanto à disci
pliha dos profissionais da advocacia. qual o grau de eflcáda dessa 
entidade da classe? Diz o estalt\to, por exemplo, que é infração 
disciplinar o advogado "angariar ou captar causas, com ou sem a 
iritervenção de terceiros" (artigo 103, V). Que tem feito a OAB 
contra as escandalosas "captações" realizadas por escritórios de 
advocacia, enviando procurações ad judicia para "futuros" desa
propriados, antes mesmo dos respectivos decretos de desapropria
ção, aproveitando-se de informações privilegiadas junto ao gover
no'? 

DiZ o estatuto (idem, IX) que ê infração o advogado "pres
tar concurso a clientes ou a terceiros para a Iealização de ato .con
trário à lei ou destinado a fraudá-la11

• Sabe-se que quase todas as 
quadrilhas em operação no País têm seu advogado- como defen
sor, membro ou dirigente-, qUe muitas vezes se transforma em 
agente privilegiado de transações- criminosas. Que tem feito a 
OAB a respeito? Diz o estatuto (idem, XXV) que é infraçãO disci
plinar o advogado "praticar, no exercício profiS:síonal, ato que a lei 
defma como crime' óu contravenção". Ora, todo mundo sabe que 
advogados dão dinheiro a servéntuários da Justiça- assim como a 
funciónários da polícia- para obter apressamento (OU retardamen- · 
to) de intimações, etc., o que constitui uma afronta continuada à 
lei. Que tem feito a OAB para que seus profissionais deixem de 
achar essa atitude a coisa mais natural do mundo? :: 

como-nenhuma outra entidade a OAB tem se prestado à in
tensa promoção profissiOnal de seUs dirigentes, alguns dos quais, 
da noite para o dia. se transformam em renomados "juristas", sem 
a qualificação técnica, cieiltffica ou acadêmica que o justifique. É 
o trânsito político da entidade, especialmente jimto aos poderes 
públicos, que faz elevar substancialmente- em milhares de dóla
res - os honorários dos que estão ou estiveram recentemente a ela 
ligados. N'mguém se consulta-com um mêdico pelo fato de ele ser 
dirigente do CRM, ou contrata um engemheiro por ele comandar o 
Crea- mas dirigir a OAB. sem dúvida, atrai muitas procurações, 
neste Pais de tantos prestígios encenados. 

Sem por um grande privilégio (artigo 133 da Constituição) 
"o advogado ê indispensável à admiriiStração da- justiça, sendo in
violável por seus atos e manifestações no exercício da profissão ... " 
(a propósito, todos os demais profissionais· são viólãveis?), é preci
so que o profissional da advocacia também seja cobrado pela so
ciedade - tanto quanto os magistrados e promotores de Justiça -
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quando se quer melhorar essa Justiça. E acima de .tudo é necessá
rio que se passe a limpo a verdadeira função da entidade de classe 
mais auto-sacralizada do País. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 26: 
Votação, em turno único, do Requerimento n° 1.233, de 

1993? do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos_ regi
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
Ode à delação, de autoria do Ministro César Asfor Rocha, publica
dono Diário do Nordeste, edição de 14 de novembro de 1993. 

Em votaçãO o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

da. 
É a seguinte a matéria Cuja "transcrição é solicita-

CÉSAR ASFOR ROCHA- Ministro do STJ 

"ODE" À DELAÇÃO 

Não digo nomes porque, como lembra o MinistrQ 
Edson Vidigal, o nome é que faz a intríga.-

Recordo-me de conhecidos personagens que nas 
décadas de 1960/1970, viam-se, de repente, presos e in
comunicáveis, pelos chamados 11agentes de repressão". 

"Passavam vexames e sofriam horrores. Ficaram 
com marcas indeléveis, dessas que o corpo não mostra, 
mas que o espírito, Sente, que o p-assar âo tempo ador
mece, mas não consegue apagar de vez. 

Nesse período, uma simples referênCia, mesmo 
an&.ima, já serla bastante para cunhar a tnarca de inimi
go do regime, condenar sem processo i::fiSlaufado, tomar 
o acusado sumariamente proscrito.- ------

Defesa? Que defesa? 

Suas vidas viravam um inferno, quando ainda continuavam 
vivos. Já não falo nem daqueles "caçados" e desapareCidos; nem 
me reporto aos "cassados" e.demi.tidos; ÍlCo meSrilo na __ enorme le
gião dos simples suspeitos por delação ou mera indica,ção de um 
dedo-duro qualquer, para que coineçassem a sorrer uma: ãbstrata 
sentença condenatória. Abstrata porque não constava em nenhum 
registro, a não ser nos anais de suas almas; mas concreta, no imen-
so sofrimento dela deciJrtClitC. -

Assim, muitos sofreram- a dór da morte, a dor _das torturas 
físicas, a dor do exílio, da distância., da solidão, do abandono, a 
dor psicológica, da perseguição, da perda do emprego e dos direi
tos políticos. Sentiram a insegurança, a angústia da incerteza, o 
medo de sofrer delação, inclusive a motiva pelos sentimentos me
nores dos torpes rancores pessoais reprimidos_do_s recalques, dos 
ciúmes, do puxa-saquismo e, até por confrontos ideológicos, que, 
de resto, eram a justificativa de todas as delações. 

Todos, contudo, passavam pelo mesmo sentimento de in
dignação e revolta de se lhes terem sido suprimidos o sagrado di
reito de defesa e o julgamento sóbrio e isento, para que ao menos 
pudessem dizer ao mundo as razões do seu pensar e do seu agir. 

Amargavam, por conta de delações silenciosas, a mais 
amarga das porções que é o fel da injustiÇa sofrida. Injustiça é dor 
que ninguém aplaCa; é cOisa que ninguém esquece. 

Essa era uma época caracterizada, no atinente à cidadania, 
por dois vícios capitais: a exaltação ao delator e a condeção sumá
ria que, de andarem sempre tão junlos, são irmã.s siamesas. 

Por falar em delator- tema atual - acode-me aquela estória 
do regime nazista que, certa feita, colocou, com altas po~pas, a 

estátua de uma criança que delatara o própriõ pai, por ser- judeu, 
coro Í_!!:S.Q_estimulando os I ~·sci9~ a praticaiC?~ outras delações. 

_ _ Essas sãq_ estátuas , -~ arei~ que, ao primeiro sopro de luci
tkz, os- povos des:onanchani -lãs sem deixar nenhum vestígio, com 
vergonha da próprio insanidaJe praticada. 

Antigamente, quando a praça era do povo, para onde todos 
convergiam, pobres- e- ricos, _velhos e novos, letrados e incultos, 
trabalhadores e inativos, onde oS namorados andavam de mãos eri
trelaçadas em sonhos e os pais passeavam com os seus filhos, era 
de lá que se espargiam as noticias que celeremente chegavam em 
todos os recantos da cidade. 

for isso, os deuses e heróis eram eternizados em bustos, es~ 
fmges e estátuas de pedra ou de_ bronze, para que todos sempre os 
mirassem e ficassem contagiados, mesmo sublinarmente, pelos 
seus exemplos dignificantes. - -

Hoje, ninguém passeia nas praças, ninguém conversa nas 
praças, ninguém namora nas praças, que se transformaram, via de 
regra. em pontos de marginais e de prostittiiÇão. 

Com efeito, os heróis, que era, mostrados onde a opinião 
pública era formada- na praça- passaram a ser exaltados em ou

--tros pedestais. -
~ HOUve épocas em que os heróis eram louvados pela nobreza 
de seus sEmti.mentos consubstanciados por grandes gestos, obras 
ou lutas que encetaram em favor de sua terra e de sua gente, mui
tas vezes com o sã.crifíçío da própria vida. Estes a história, positi~ 
vamente, sempre registrará. 

Outras há em que glorifk:ados são os que delatam, não im
portando se o próprio pai ou o filho, o irmão, o marido ou a mu
lher, o vizinho, o amigo próximo ou o inimigo distante. 

Irrelevantes, também, se os _motivos fore:m vis tais <comp: 
vingança, despeito, ciúme, chantagem, antipatia, ou o propósito-de 

-c-onfundir as acusações ou d_e dh:'idi::r_o _foco de criticas; ou- o só 
tolo desejo de ser ''herói" por um momento, pela ânsia incontida 
de uma notoriedade de fugaz. 
- De resto; despiciendo se ·saber da conSiStência ou não da de-

.lã.çãO~-se é falsa, criminosa: ou verdadeira. 
Nessas épocas nada disso importa. O importante é delatar, 

preferentemente, muito, melhor será quanto mais falsidade conti
ver, quanto mais abjeto o sentimento a mover, quanto mais pulsilâ
mine e pústula o autor, quanto mais digna for a pessoa a ter sua 
honra ferida de morte. 

Com isso;·conftmde-se o-qUe age Il_l.Otivã.da por tais defor
mações com aquele probo o honrado que denuncia ou testemunha 
por objetivos magnânimos, ficando em bases verdadeira. 

Para distinguir-se um do outrO. a acumulada sabedoria dos 
séculos recomenda,_ em respeito à dignidade humana, a apuração 
minuciosa e detalhada de todos os fatos, para punir com toda- ênfa
se os culpados, e para que se não corra o risco de condenar a exe
cutar precipitadamente quem for, ao fmal, declarado inocente, não 
lhe deixando provar o fel da injustiça, com a Vida e a homa dilace
rados. 

PostergadO ess~ cuidado. corre-se o risco- de credrenciar o 
delator a ser o novo herói da praça: não sei se a merecer busto de 
bronze ou esfmge de areia, a ser entronizado na praça dos verda
deiros heróis ou jogado na praça freqúen'llda pelo escória e -pelos 
trêfegos. Só o tempo dirá. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 27: 

Votação, em turno únicõ, do Requerimento n° 92, 
de 1994, do Senador Esperidião Amin, solicitandO. nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal; de matéria publicada na revista Veja, edição de 
23 de fevereiro últimQ. sob o título O Sindicalismo faliu, 
de autoria do Assessor do Sindicato dos Químicos de 
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Belo Horizonte, Antônio Baracat. 

Em votação o requerimento, ei:n turilo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Será feita a tr~sCrição so~c~tada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada. 

Ponto de vista 

O SINDICALISMO FALIU 

As discussões que hoje envolvem os sindicatos -- CPI da 
CUT, assassinato de dirigentes de categorias, malversação de re
cursos- suscita, iriúmCras refleiõe's, mas s6Unia 'conclusão: o me
deio' sindicá! brasileiro esíá ·falido. DiStaiiêiad6s de suas bases e 
com a representatividade em baixa, -os siiJ.dicatos foram transfor
mados em quintal de interesses eleitoreiros de meia dúzia de sindi
caliStas pto.fiSSional.S;-que nãO conseguem maiS -voltar às linhas de 
produção. · · 

No cenár:l.o-da vida sindical do País hã-lugar par.i tcxl_os os 
atores·que não se furtam à luz dos holofotes. Jair Menegúeiii com 
stia CUT, raivosa ::...'da qual jã fui dirigente-em- Belo HorizOnte-. 
Luiz Aritônio de Medeiros com a ''força" sindical de resultados e' 
cár:i.i.D.dé Pegado, o capitão dá inSoSsa CGT., seguem o IDesmo en
re-dO,' eni qUe os :il:r.túCsses de uma minoria são -os grandes protago- -
nisfas: 

Os sindicali'stas estão iiitCréssados nos.cQfres recheados das 
eritidades e na 'pOsSibilidade· de usar a máquina como trampolim 
para cainparihas pOlitiCas.· O Iésultado dissO é õ baixíssínlo índice· 
de si;ndicalizaçãO no país, um dos menores do mundo, em tomo 
dos 25%. Na Eqropa, a mêdia ê de 60%. -Além do mais, há quantos 
anos ó pàls nãó é varrido por uma greve geral? E motivos não fal
t.ari:t,' da inflação a 'política sala.ii.al. 

Os sfu.di~atos brasilerro's são entidades se.m fmalidade defi
nida, sobrevivem Como uma eSpécie de inteD.Ção que jamais se 
transfop:na ~m Fiesto. Sua força como agente sptial é extremamen
te reduzida. O qmidro é daninho porque os trabalhador<>$ não têm 
alternativa. A nova Constituição assegura aos-lideres exclusivida
de da representação, proibindo· a criação de _outro sin.dicaJ.o que 
lhes faça oposição. - · -- · · ' · - -

Esse distanciamento _dos representados, mesclado à f~ta de 
objetivos claros, instala no solo sindical uma_di_sputa pelo controle 
das entidades cujos desdobramentos resvalam pata o mais puro 
banditismo. Nesse extremo viceja a violência. Por iss:o não é difícil 
prever que o assassinato do sindicalista Oswaldo Cruz Júnior, no 
ABC paulista, se não enseja O ii:úcio, com certeZa assinala a acele
ração das cenas de gangsterismo no sindicalismo brasileiro. O con
gresso nacional da CUT em agosto de 1991 ten:D.inou em pancada
ria feia. Armai o que está em jogo são dezenas de milhões de _dóla
res, autoritariamente arrecadados pelos sindicatos através das con-
tribuições _compulsórias. · 

Prevalece a mera disputa do coo.trole das entidades para o 
favorccimeritO de indivíduos e o custeio de campanhas políticas. É 
legítimo acumular experiência na atividade sindical para depois al
çar vôo para mandatos parlamentares e cargos no governo. Mas no 
caso do custeio de campanhas o melhor caminho é ratear o volume 
de dinheiro disponível por tcxlos os associados da entidade que 
eventualmente sejam candidatos ou que queiram apoiar quem lhes 
pareça mais afmado com suas crenças e ideias. 

A cisão entre sidicatos e trabalhadores no Brasil é tão pro
funda que só poderá ser superada com a edificação de uma nova 
estrutura. Ela deverã ser ·organizada com base na liberdade_ e na 

autonomia sindicais, que se traduzem na.ratifiCação da convenção 
87 da Organização Intemaciooal do Trabalho. Isso permitirá aos 
trabalhadores fUiar-se ao sindicato que julgarem mais adequado 
aos seus interesses. Além disso, nesse novo.modelo a malversação 
do patrimônio sfu.dical deve ser equiparada ao crime de peculato, 
que é imprescritível -

Nessa direção, as novas lideranças não ~podem esquecer-se 
de defender os interesses dos trabalhadores .. E hora de encontrar 
uma saída que permita salários mais justos e. realização profissio
nal no trabalho. O que não significa reduzir o Sindidlto a_ uma má
quina de aumento de ,saláriQs para seus sóciõ"s. Cabe ao sindicato 
ampliar os horizontes, criando condiçõeS pill-a_que seus associados 
participem ativamente da gestão das empresas em que_trabalham, 
dêem opiniões, critiquem, prOponham alternativas viáveis. Enfrm, 
exercitem a cidadania profissional. Para chegar lá é preciso tirar os 
velhos caciques_ do poder sindic~. -~ ~s: ?brir de fato os cofres 
das entidades para a sociedade, aceitar os desafios de_ uma profun
da revisão dos fartos benefícios conquistados ao longo dos últimos 
anos e se despir de interesses próprios em favor do coletivo. 

_O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 20: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W43,DE1994 

' . . ' 
(En1 regime de urgê11cia, nos termos _do 

art.33_ó, ''h", do Regimento Interno) 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 43, de 1994 (n• 406794, na Câmara dos 

· ~putados). ·que aprova o·ã.to que outor_sa a permissão à 
RADIO . PANORAMA DE C!\TOLE DO ROCHA 
LTDA, para explorar serviço de.radiod.ifus.ão em fre
qüência modulada na cidade de Catolé do Rocha, Estado 
da Parruôa. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) · 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo'o 
Sr. Senador Jonas Pinheiro para proferir Parecer de Plenário. 

O SR- JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para pioferir' pare
cer.) - Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, chega a esta Comis
são, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 43, de 1994 
(n° 406-A, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que ou
tOrga J>ex:miss'ão'ã: Rádio Panorã.ID.a-de Caiolé do Rocha Ltda. 
para explorar setviço de radiodifusão em freqüência mcxlulada na 
cidade de Cãtolé do Rocha, Estado da Paraíba11

• 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 559, de 1992, o en
tão Presidente da República.sul?:Õ::teÚ~ aO Congres:io Nacional o ato 
constante da Portaria Ministerial n° 149, de 14 de março de 1990, 
que outorga permissão para exploração de canal de radiodifusão 
SOnora, nos termos do art. 49, XD, comliimido com o § 1 o dO art. 
223. da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária -do empreendimento 
Rádio Panorama de Catolé do Rocha Ltda.: 

Nome do Sócio Cotista 

Antônio F.B. Mariz Maia 

Lauro Sérgio M. de Vasconcelos 

Geraldo Amêlio de Lima 

Régio Lepoldino de Olivieira 

João Macário Ferreira 

João Alencar de Sousa 

Antônio Pereira Sobrinho 

Cotas de Participação 

16.800 

16.800 

4.000 

'400 

400 

400 

400 
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Martiniamo Estevam Júnior 

Josê Formiga de Sousa 

TOTAL DECOTAS 

400 

400 
40.000 

O presente projeto foi eXairifuado pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia, CoinuD.ic"a.Ção e InfOrmática-da Câmara dos Deputa
dos, tendo recebido parecer favOrável de seu relator, Deputado 
Paulo Silva, e aprovação unânime daquela ComissãO". 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daque
la Casa, o Projeto fOi Considerado jurídico? constitucional e vazado 
em boa téCnica legiSlativa. -

O'prOcesso de exame e apreciação;-peto Congresso Nacio
nal, dos atos que outorgam e renovam permissão 01:1 autorização 
para que se executem serviços de radiodifusão sonõiií e de sons e 
imagens,- praticadOS pelo Poder ExecUtivo, nos termOs do_art. 223 
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, 
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF D0 39,
de 1992. Essa norma interna elenca uma sêrie de informações e 
exigências a serem CU.inpridas pela entidade Pretendente,· bem 
como pelo Ministério das Comunicações, -e qUe devem instruir o 
processo submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame_ da Ç.QÇJJ:rn,e!!_~ão que acompa
nha o PDL n° 043, de 1994 evidencia o cumprimento-das formali
dades estabelecidas na Resob.Ição 39/92, ficando caracterizado que 
a empresa Rádio Panorama de Catolé do Rocha Uda. atendeu a to
dos os reqUisitos técniCos e legais para habilitar-se ao Ato do Po
der Legislativo que outorga permissão; opinamo~nJeia aprovação 
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo il0 406-A ela-
borado _pela Câmara dos Deputados. · 

E o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucerna) - O parecer 

concluiu favoravelmente ao projeto. 
A Presidência esclarece ao Plenário que durante a discussão 

poderão ser oferecidas emendas à proposição. 
Em discussão o projeto, e~ turno único. _(p~_sa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a ·discUssão. 
A votação será feita nominaln:lerite:. 
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que nãO estão em -

plenário que venham a este recinto para que possamos dar início à 
votação dos projetos que dependem de voto qualificado para sua 
apreciação. . , " _ 

Encareço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
V amos dar início ã.o pfóceSS<f de votação. 

A Presidência vai tomar os votos dos Srs. Lideres. 
Trata-se da discussão, em turno único, do Projeto de Decre

to Legislativo 43, de 1994, que ''aprova ato que outorga permissão 
à Rádio Panorama de Catolé do Rocha Ltda, para explorar 
serviço de radiodifusão em freqüência modulada na cidade de 
Catolé do Rocha, Estado da Paraiba", com 'parecer favorável. 

Como vota o nobre Líder do PMDB, Senador Gd Sabóia de 
Carvalho? (Pausa.) 

Como vota o Senador Mauro Benev~9es? (Pausa.) 

O Senador Mauro Benevides vota ''sim''. 
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE)

O PMDB vota "sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

nobre Líder do PFL? 
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- ''Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 

nobre Líder do PDT? 
O SR.. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - "Sim", Sr. 

Presidente. 
O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota o 

nobre Líder do PSDB? (Pausa.) 
Como vota o nobre Líder do PRN? 
O SR.. AUREO MELLO (PRN- AM)- "Sim", Sr. Presi

dente. 
O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota o 

nobre Líder do PTB? 
O SR.. JONAS PINHEffiO (PfB- AP)- "Sim", Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 

nobre Líder dQ PP? (Pausa.) 
Como vota o nobre Líder do PSB? (Pausa.) 
Como vota o nobre Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) .:. Abstepho-me; 

Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A ~sidên~ 

cia solicita aos Srs. Senadores que não estão em plenário que com
pareçam a este recinto para fazermos a votação nominal. 

- Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
A Presidência aproveita a oportunidade, antes de autorizar o _ 

início da votação, para informar aos Srs. Senadores que está to~ 
mando, juntamente com o Sr. Presidente da Câmara dos D~puta~ 
dos, todas as providências para realizarmos sessões do Congresso 
Nacional hoje, às 19h, e amanhã, às !Oh, destinadas à tentativa de 
apreciação de medidas provisóriãs que, se não forem apreciadas, 
poderão ser, se assim o quiser o Senhor Presidente da República, 
reeditadas, obrigando a conVocação extraordinária do Congresso 
Nacional no próximo mês de julhq, ,o qu_e ensejai1.a a não realiza
ção do recesso parlamentar em plena campanha eleitoral. 

Encareço aos Srs. Senadores que permaneçam em Brasília e 
que compareçam às sessões do Congresso Nacional hoje,~ 19h, e 
amanhã, às !Oh, para tentarmos a apreciação das ~edidas provisÓ
rias, bem como do Projetp_de Lei de Direttizes Orçamentárias. 

Por outro ladó, está sendo contactada a Presidência da Co
misSão de Orçamen{o~ na pessoa do Sr. Senador Raiinundo Lira, 
cõm=ViSta.S ~- agilizaç_~ do projeto de lei relacionado com o Orça-
mento de 1994. ~ · 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Os Srs. Senadores já pOdem votar. (Pausa.) 
Todos os Srs. Senadores jã votaram? 

__ Solici_to -~s Srs. Senadores que estão fora do plenário que 
venham votar. 

(Procede-se à vOtação.) 

VOTAM OS SENHORES SENADORES 
Alexandre Costa -Sim 
Aureo Mello- Sim 
Cesar Dias -Sim 
Cid Carvalho- Sim 

~ Coutinho JOrge -Sim 
Dario Pereira- Sim 
Diva! do Suruagy- W"ao 
Eduardo Suplicy- Abstenção 
F. Rollemberg -Sim 
Gilberto Miranda - Sim 
Henrique Almeida- Sim 
Iram Saraiva- Sim 
Jarbas Passarinho- Sim 
João Calmon- Sim 
João França- Sim 
João Rocha - Sim 
Jonas Pinheiro -Sim 
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Jonice Tristão-Sim 
J osaphat Marinho- Sim 
José Eduardo- Sim 
José Richa- Sim 
Junia Marise- Sim 
Lourival Batista- Sim 
Lucídio Portella-Sim 
Magno Bacelar- Sim 
Mansueto de Lavor- Sim 
Marco Maciel- Sim 
Mauro Benevides - Sim 
Moisés Abrão -Sim 
Nelson Carneiro- Sim -
Onofre Quinan- Sim 
Pedro Somon- Sim 
Raimundo Lira- Sim 
Reginaldo Duarte- Sim _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua) Votaram SIM 

32 Srs. Seuadores; e NÃO 1. - -
Houve uma abstenção. 
Total de votos: 34. 
Não houve quorum. 
A Presidência vai suspender a sessão por dez minutos e 

acionar as campainhas, de acordo c_om o Regimento, para proceder 
em seguida a nova votação. -

Peço aos Srs. Senadores que continuem em plenário e enca
reço aos que não estão em plenário que venham a este recinto para 
prosseguirmos ã votação da Ordem do Dia. 

Renovo também o apelo para que compareçam à sessão do 
Congresso Nacional, às 19h, para a apreciação de medidas provi-
sórias.. -

Está suspensa a sessão .. 
(Suspensa às 17h6min, a sessão é reaberta àS 17h14min.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está reaberta 
a sessão. Peço aos Srs. Senadores que ocupem oS seus lugares. Va-
mos voltar à votação- da matéria ---

Encaieço aos Srs. Senãdores que venham ao plenãri:o.(Pausa) 
Solicito aos Srs. Senadores que não acionem O botão en

quanto não houver-orientação da Mesa. (Pausa) 
Trata-se de votação nominal. Encareço aos- Srs. Senadores 

que ocupem os seus lugares e peço aos que -estão ainda em seus 
gabinetes e em outros setoreS do Senado que venham ao plenário. 

Estão presentes na Casa quase 60 Srs. SenadoreS.-CeDi pare
ceram ao plenário cerca de 30 Srs. -Senadores apenas. (Pausa) 

Solicito aos Srs-. Senadores- qUe ocupem os seus lugares e 
aos que estão fora do recinto qu~ venham ao ·plenário. Há váriaS 
matérias que dependem de votação nominal e que estão -obstruindo 
a Ordem do Dia há algumas semanas. 

A PresidêJlcia lembra 3:_ sessão do Congresso_ Nacion_al, ãs 
!9h de hoje; e amruiliã, a outra sessão do congieSso, às -!Oh, para 
apreciação das medidas provisórias. (Pausa) 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que estão em pé 
que ocupem os seus lugares para registrarem os seuS vcitos. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SENHORES SENAI{.ORES: 
Alexandre Costa- Sim 
Aureo Mello- Sim 
Cesar Dias - Sim 
Cid Carvalho -Sim 
Coutinho Jorge- Sim 
Dario Pereira- Sim 

Divaldo Suruagy -Sim 
F. Rollemberg - Sim 
Gilberto Mirauda- Sim 
Henrique Almeida -Sim 
Iram Saraiva- Sim 
Jarbas Passarinho- Sim 
João Calmon ..:sim 

___ _ _lqão França- Sim 
João Rocha- Sim 
Jonas Pinheiro- Sim 
J onice Tristão -Sim 
1 osaphat Marinho'_ Si.ID 
José Eduardo- Sim 

-- -José Richa - sini 
J~a Marise --Si.Ín 
Louremberg Rocha- Sim 

____ _Lourival Baptista- Sim
Lucídio Portella- Sim ' 
Màgno Bacelar- Sim 
:Mallsueio de Lavor·- Sim 

. . Marc-o Maciel- Sim 
Mauro Benevides ;..... Sim 
Moises Abrão- Sim 
Ney Maraulião- Sim 
Onofre Quinau_:- Sim 
Pedro Simon- Sim 
Raimundo Lira..!. Sim 
Regina! do Duarte~ Sim 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua)- Votaram SIM 
34 Srs. -Senadores. Nãó botive ·voto contrário. 

Não houve abStençãO: 
Total: 34 votos. Com o PreSidente, 35=VotoS. 
Não houve quorum. 
Em conseqúência, as matérias constantes dos itenS de 1 a 

15 ficam a sua votação adiada. 
SãO os seguinies os itens cuja vot.ição fica adia~: 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO 

N' 44, DE 1993 
(Inclu~dO em O~m do Dia nOs túi:nos do 

art 375. VID. do Regimento Interno) 
VOtação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n' 44, de 1993 (n" 250/93 ua-Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Inde

pendente L tela. Para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em fi'eqiiéucia modulada ua cidade de Lajeado, Estado 

do Rio Grauda do Su~ tendo 
Paieceres, proferidos em Plenário, em substitui-

ção à Comissão de :Edu_cação: _ _ __________ _ 
- lo--prOiuillciaiTiento: Relator.- Stmador Amir Lan-

do, favorável ao projeto; 
" 2° pronunciamento-:--Relator: Senador Aureo 

Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-2--
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'45DÉ 1993 
(Incluídc;> em Ordem do Dia nos termos do 
. art. 37~,_Vl!I, do Regimeuto fuienio) · 

_ Votãção, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, na Clfmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rãdio Capinzal Ltda. ·para explorar serViço 
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de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ca
pinzal, Estado de Santa Catarina. tendo 

Parec.eres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan
do, favorá.vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regiiilentolntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rãdio Fraternidade _Ltda. pam explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüencia modulada na 
Cidede de Araras, Estado de São Poulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
COmissãQ de Educação: 

1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa
checo, favorável ao projeto~ 

2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cernentes à proposição. · 

-4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 48, DE 1993 

(lneluido em Ordem do Dia, nos~teifuos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniC-o, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 48, de 1993 (n° 264193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão-di 
Rádio Jornal do Brasil Uda., para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüência- !nodulada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
dor AureO Mello, em substituição à Comissão de Edu
cação: 

1° pronunciamento: favoráVel ao projeto; 
2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos coo.cementes à proposição. 
-5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"49,DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos t.eimos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Cidade de Osó
rio, Estado do Rio Gilmde do Snl, ten:do 

Pareceres, proferidos em Plenário? em substitui
ção ii Comissão de Educação. 

to pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan
do, favorável ao projeto; 

zo pronunciamento: Relator: Senador Ney 

Maranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. -

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 52, DE 1993 
- ([nCluídõ em, Oidem 9q_ Dia. n~ tçrmos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246193, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
OlJlorgada à Rádio Grande Lago LtQa. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora: em onda n;:tM.ia na Cidade 
de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

to pronunciamento: Relator: Senador Ney Mara-
nhão; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso 
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia Iios- termoS dõ -

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, dei Projeto de Decreto 

Legislativo n• 55, de lg93 (n° 267193, na Cãmara dos 
-Deputados), que aprova o ato que renova a-concessão 
Outorgãdã à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explo
rar sCrviço de -radiodifusãÕ sonora eni onda média na Ci
dade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney :Maranhão, em substituição~à Çom.issão de 
Educação. - ~ 

-8-
--------

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N°7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIII, do Regimento lntemo) 

Votação, em turno único, do ProjetO de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, na Cãmaia dos De
putados), que aprova o ato que renova a outorga deferida 
à Rádio CUltura de Tirnbó Ltda., para e>plorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda- média na cidade de 
Tirnbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição ã. Comissão de 
Educação. 

~9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375; Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único; do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1994 (n° 301193, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à Rádio e Tv Tapajós Ltda., para explorar servi
ço ·de radiodifusão_ de sons e im_agens (televisão) na Ci
dade de .Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
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Senador Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 10. DE 1994 
(Incluído em Ordem _do Dia nos te:rl:n6s do 

art. 375, Vlll, do Regimento Int.,.,o) 
Votação, em tutno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fnndação Pe. Urbano 1hiesen para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms 
exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Ham
burgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. · · · 

1° pronunciamento: Relator: Senador João Fran
ça, favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Fi
lho, pela regularidade dos atos e procedimentos concer-
nentes à proposição. - - -- ---- -

-H-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Le

gislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Cãmars dos Def'Jia
dos). que aprova_o ato que renova a permissão outorgada à 
S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço de radiodi
fusão sooora em freqüência modulada na Cidade de Forta
leza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-12-
PROffiTO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 12, DE 1994 . 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço 
de radiodifuSão sonora em freqüêncià modulada na cida
de de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Re
lator. Senador Meira Filho, em substituição à Comissão 
de Educação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos ccncementes à proposição. 
-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W 18,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nOS termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turnO único, -do Projeto -de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-14-·.---
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

W 19,DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, n95 termos do 

art 375, Vlll, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à_Ty Tocantiris Ltda. para explorar s_erviço de 
radiodifusãO de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Anãpolis, Estado de Goiás, terido 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador-Cai los Patrocínio, em substituição à Comissão 
de Educação. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 24, DE 1994 
(JiiCfUidõ em· Ordem do Dia nos tei-moS-do 

art.375, Vlll, do Regimento Interno) 
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 

Legislativo n' 24, de 1994 (n° 328/93, na Cãmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação de Ensino Superior do Vaie--do Sapucai para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, com fms exclusivamente educativos, na cida
de de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favQrável, proferido em Plenário, Relator; 
Senador Lucídio Portela, em substituição à Comissão de 
Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se às 
matérias eDi díScussão. . . . . . ---

.Peço aos Srs. Senadores que procurem comparecer à sessão 
extraordinária do Senado que vamos realizar em seguida a esta e, 
depois, à sessão do Congresso Nacional. 

. -17-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 239, DE 1993 
(Em regime _de urgência, nos termos do 

art. 336, ''b", do Regim~to Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto-de Lei da 

Câmara n° 239, de 1993 (n° 1.791191, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n° 85, de 1994, da Comissão 
- de ~suntos Econômicos, fivorável, com a 

emenda n° 1 - CAE, que apresenta. 
(Dependendo de parecer da Comissão d.e Assun

tos Eccnlômicos sobre as Emendas n°s 2 a 7, apresenta
das perante a Mesa) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Henrique Almeida para proferir par&er sobre as 
Emendas n°s 2 a 7, em substituição à CÕmissão de Assuntos Eco
nômicos --

0 SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, vêm a nosso exa
me, as Emendas de Plenário de n°s 2 a 7, ao Projeto de Lei da Câ
mara n° 239, de 1993, que "dispõe sobre o_ Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências". 

A Emenda n° 2, de autoria do ilustre Senador Marco ~ciel, 
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pretende a inclusão de UD;l parágrafo no art. 2 do Projeto para que 
ele conceitue a empresa: mercantil e a defina com.o "atiVidade eco
nômica organizada para a produção ou circUlação de bens e servi-
~! . . . 

Argumenta o seu ilustre Autor no sentido de demonstrar 
que o Projeto adota novo conceito de empresa, eliminandO asSim 
as dúvidas no que diz respeito à competêricii para o registro das 
sociedades prestadoras de serviços qUe se- Organizem sob a forma 
empresarial e que pretendam o arquivamento de seus atos no Re
gistro do Comércio. Relembra que o art 2 do Projeto, em seu ca
put, expressamente declara que os atas das [m;nas iridividuais e 
das sociedades serão arquivadoS, "üidependentemente de seu obje
to" e que, conviria:, põftãlito, riXar ri.a própria lei a con:ceitiláÇãCfdo 
que se con_sidcra "empresa" de acordo com a _defll,lj,_ção ·corrente. 

Apesar da argumentação desenvolvida pelo autor da Emen
da, não consideramos necessário nem conveniente o_ptar-por uma 
defmiÇão"de empreSa, no PtojCiO. 

Julgamos desnecessária a inclusão preleiidida porque, con
forme a própria justíficaÇao da Em.Cnda, ora sob nossa análise, o 
art. 2 do PLC n° 239/93 dispõe, de modo a não deixar dúvidas, que 
"os atos das firmas individuais, bem como os atos das sociedades 
com fms lucrativos, serão arqõ:lvàdos no Registro Público- de Em
presas Mercantis e- Atividades Aims, independentemente de seu 
objeto, salvo as exceções previstas em lei. (O grifo é nosso.) 

Se o Projeto não defmiu a empresa mercantil, isto talvez se 
deva ao fato de aceitar como razoável a noção ecoilôn:iica corrente 
de atividade empresarial como aquela destinada a facilitar a produ
ção e a circulação de bens e ~rv:iços. 

Não viu conveniência na inclusão_da :i:U(;udQ.llã.da definição 
provavelmente por dois motiVos, que nos parecem- válidos e capa
zes de tomarem inadequada qualquer conceituaç ãó legai de empre
sa, especificaniente- pafãTms de registro. Não seria indispensável 
repetir no texto do Projeto um conceito Usual-, tão aceito e conheci
do por todos, que sua ausência por Si só, na lei, jainaíS seria causa
dora de dúvidas ou de dificuldades de arquivamento ~e algum ato 
de registro. ·-- __ ··- --· ·-·----

Além disso para defmir, talvez fosse neceSSário tom3.r parti
do doutrinário entre outras e mais sofiStiéidas c_onceitua,ções de 
empresa, que alimentam a imaginação d.Qs dout.ri.D.adores. Relem
bra Alberto Asquini qUe a elnp!esa ·pode apresentar quatro perfis 
diferentes: 1) o subjetivo, ~m que ei:npresa e empresário ·se confun
dem; 2) o objetivo, em que a ela corresponde o estabelecimento ou 
o fundo de comércio; __ 3) 9_ COrPoratiVO Ou institucional, que soma 
aos esforços do empresário os de seus colaboradores; e 4) o fun
cional, que privilegia a organização,_ ou seja, a ativ1dade coordena-
dora do capital e do trabalhp. · - · . 

Sendo assim, por que se adiantar a lei adjetiva (a quy sere
fere ao Registro de Comércio) à l~i substantiva (o Código Civil ou 
de Comércio), em questão tãO ContrOvertida? . 

A boa doutrina juridica parece remeter a5 definições, sempre 
perigosas, para o âmbito da teoria e, no sistema jurídico romano-ger
mânico, a que pertence o Brasil, não é comum o _que acontece em 
common law, a saber, leis precedidas de glossários_·e de defm.ições. 

Entre nós, alguns projetes de cõdigo (o Código de Obriga
ções, no art. 1106 e o de Código Civil, no art. 1027) jã se aventu
raram a deflnir o empresáríâ e não e improvável que esta atitude 
tenha sido uma das razões de sua não aprovação~ _ 

Julgamos, pois, mais sensata a solução do Codice Unico 
Italiano, que, sem ousar delmir empresa, procedeu a um elenco_ 
não exaustivo de atividades empresariais. E procedendo deste 
modo flexhel , no dizer de Verrocoli, favoreceu "inevitavelmente 
uma constante expansão de objetos comerciais e uma correspon
dente contraç~ da noÇão de objetos não comercíais ou civis': .. 

Julgamos que as razões supramencionadas bastam para jus
tificar a nossa desaprovação à Emenda de n° 02. 

É de aUtoria do nobre Senador Guilherme Palmeira a Emen
da n° 03, que pede se restabeleça a redação primitiVa do art. 3J do 
ProjetOdoGoyemo. __ _ - - -- ----

RecÕnhece o ilu_stre autor -di Emenda qu·e· o -idê"al seria a 
proteção automática ao nome empresarial em nível naciori.al, mas 
tal fato encontra obstáculos operacionais insuperáveis, uma vez 
que as Juntas Comerciais, de oficio, seriam obríg'adãs a cruzar co
municações em todo o País, informando da pietefi.São -de regiStro 
de novas empresas. Aconselha o Autor a manter o sisteiriã atual, 
em que a proteção, sendo automática no Estado de origem, esten
de-se às áreas de Jurisdição das demais juntas, àS quais tenha sido 
feita comunicação ness_e ,s.entido, a reqUerimento da empresa. 

Somos sensíveis à alegação-dos obStáculos presumíveis, em 
termos de informação e de informática, queuina-prOteção em nível 
nacional apresentaria. No Brasil-continente é difíCil que as comu
nicãções se façam, em todos os seUs quãdrantes, do modo que se
ria desejáVel. Entendo que os parágraf9s 1° e 2°, fucluídos no ca
put do art. 33, exprimem um posicionamento ideal, mas dificil
mente factível no Brasil real de hoje. O sisterila ·a ser montado se
ria extremamente oneroso e de implantação a longo prazo. Recor
do-me, no particular , o que sucede com a pretendida informatiza
ção dos Detrans, que tantas críticas vem sofrendo devido às difi
culdades apresentadas. 

O sistema atual protege a empresa: uma vez deferido o re
gistrO, a proteção é-estendida às demais áreas de jurisdição desde 
que o próprio interéssado faça a devida comunicação, nesse senti
do. Parece-me que a mudança pfetenâida pelo projeto ainda não se 
encontra devidamente amadurecida para poder ser colocada em 
prãtica. 

A manutenção da redação primitiva do projeto, sem os 
acréscimos- introduzidos na Câmara dos Deputados, parece-me 
ufil.a posição mais prudente. 

Pela aprovação. 
Pela Emenda n° 4, o nobre Senador Marco Maciel, pretende 

suprimir lacuna da- Lei, para permitir a indicação do objeto como 
elemento diferencia_dor do nome _comercial. 

O Projeto declara facultativa a indicação do objetO na deno
minação social, na esteira do que dispõe a Lei das Sociedades 
Anônim.as (Lei 6.404n6) que dispensou tal indicação na denomi
nação das sociedades por ações. 

O emii:i.ente Autor da emenda sugere que se substitua a ex
pressão denominação sqcial peJa expressão nome empresarial, o 
qual, como se sabe, abrange, também, as espécies, flrma indivi
dUal, e fll1lia ou razão social. 

· O próprio Projeto, aliás, adota. a referida ~xpressão genéri-
ca, no artigo 33 que trata da proteção dispensada ao nome empre
sarial, proteção essa garantida pelo art. 5.0 inciSo XXIX da Consti~ 
tuição Federal de 1988, o qual se refere igualmente, ao nome de 
empresa; e no artigo 34, que consagra os conhecido~ princípios da 
veracidade e da novidade do nome. 

A emenda, aperfeiçoa ass~: o projeto e merece aprovação. 
Pela Emenda de n° 05, de autoria do nobre Senador Gui

lherme Palmeira, quer-se restabelecer a redação primitiva do art. 
45 do Projeto que dístingue o pedido de reconsideração_ e os recur
sos no tocante aós prazos de interposição. 

Uma Emenda do Relator do Projeto na Comissão de Cons_ti
tuição e JUstiça , na Câmara dos Deputados, no sentido de genera
lizar norma conStante do art. 50 do texto do Executivo equiparou 
os prazos do pedido de reconsideração aos dos recursos propria
-mente ditoS. 

Consideramos que a Emenda do Senador Guilherme Pai-
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meira tem inteira procedência, tendo em vista que não há como 
igualar a um recurso (que se relaciona a decisão defmitiva) um 
mero pedido de reconsideração, que atinge apenas despachos sin-
gulares ou de Turmas. -

Parece-nos razoável nesta matéria distinguir os dois, de 
modo anão incidir na critica feita por Capelletti ao processo roma
no-can&lico, acusado de ter favorecido a "glorificação do recur
sd1, que existe até mesmo de decisões interlocutórias. 

Pelo art. 44 do Projeto o processo revisional se compõe de: 
I) Pedido de reconsideração; ll) Recurso de PlenáriO; e UI) Recur
so ao Ministro de Estado. 

É evidente pois que o pedido de reconsideração não é recur
so e a Emenda n° OS merece a nossa aprovação. 

Do nobre Senador Dario_ Pereira é a_ Emenda I!.0 0_6, que alte
ra a redação do art. 60 do Projeto, no objetivo de melhor discipli
nar os casos de perda de proteção do nome comercial quando a 
empresa se mantém inativa por mais de 10 anos. 

A Emenda tem em vista oferecer nova redação a tOdo o_art. 
60 do projeto, que cuida da hipótese em que a fuma individual ou 
a sociedade mercantil perderá a proteção, caso fique inativa- pór 
período superior a dez anos, com o conseqüente cancelamento do 
registro. 

Sugere-se que esse cancelamento _se dê nos moldes de pro
cedimento próprio, a ser estabelecido na regulamentação da futura 
lei, e que a Junta Comercial faça a devida comunicação do cance
lamento ãs autoridades arrecadadoras, no prazo_de_dez_dias. 

A idéia-núcleo do artigo em exame é mantida, sendo pro
postas apenas modificações quanto à procesSü.alística a ser adota
da. Não_ me parece conveiiiente que e-ssa matéria venha a ser 
regulada por norma -contida em Decreto presídencial, como_ advo
ga a Emenda. O texto do art. 60 é bastante claro: não havendo 
rtualização dos dados constitutivos da empresa, no período de dez 
mos, deverá esse fato ser comunicado à Junta Comercial, sob pena 
Je perda da proteção ao seu nome comercial. Diz o projeto que de
l"erá haver a prévia notificação pela Junta Comercial, para fms de 
aplicação desse cancelamento. 

A Emenda retira essa norma, que consta do atual parágrafo 
1 o do projeto. Parece-me que- s:e trata de procedimento adequado, 
que deve ser mantido preservando-se assim, expressamente, os 
piincípios -do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 
5° inciSo LV, da Carta Magna, ressalvando, apenas, que tal notifi
cação será feita mediante comunicação direta ou por edital. 

Creio que, embora com essas ressalvas, ã Emenda contém 
posicloilãinentoS que podem ser aproveitadas pelo Relator e que, 
efetivamente, apetfciçoam a· niátéria em debate. 

Tais como a expressa referência ao cancelamento do regis
tro e a inclusão de parágrafo determinando a comunicação do can
celamento às autoridades arrecadadoras. 

Pela aprovação, na forma da seguinte Subem~Ilda. 
Subemenda à emenda de plenãrio n° 6. 
Ao PLC. n° 239/93. 
Dê-se ao art. 60 esta redação: 
Art. 60. A firma individual ou a sociedade que não proceder 

a qualquer arquivamento no período de 1 O (dez) anos consecutivos 
deverá comunicar à Junta Comercial que deseja manter-se em fun
cionamento. 

§ ! 0
- Na ausência dessa comunicaçáo, a empresa mercantil 

será considerada inativa promovendo a Junta Comercial o cance
lamento do registro, com a perda automática da proteção ao nome 
empresarial. 

§ 2° - A empresa mercantil deverá ser iiotificãda, previa
mente, pela Junta Comercial, mediante comunicação direta ou por 
edital, para os fms deste artigo. 

§ 3°- A Junta Comercial fará comunicação do_ cancelamen
to-às autoridades arrecadadoras, no prazo de até 10 (dez) dias. 

§ 4°- A reativação da empresa obedecerá aos mesmos pro
cedimentos requeridos para sua constituição. 

A sétima Emenda é do ilustre Senador Dario Pereira e soli
cita adequação do texto do Projeto à nova organização administra
tiva, oriunda da Lei n° 8490, de 19 de novembro de 1992, que 
criou o MinistériO .da Indústria, do Comércio e do Turismo com 
uma Secretaria de Política Comercial, ã qual se vincula atualmente 
o Departamento Nacional de 'Registro de Comércio. 

Conseqüentemente, o art 4° necessita alteração para estabe
lecer que o Dnrc é órgão integrante da Secretaria de Política Co~ 
mercial do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo. 

Os artigos: 12, inciso- IV, 22, 25, 44, inciso Ill, e 47 devem 
sofrer alteração para deixarem explícito que se referem a Ministro 
de Estado da Indústria, do Comércio e do TUrismo e, não maiS~ a 
Ministro de Estado da Justiça, do mesmo modo que quaisquer ou
tros artigos que por ventura, apresentem a mesma falha, o que de
verá ser feito na fase de revisão redacional. 

Voto_do Relator: 
_ Pelo ex posto, opino pela aprovação das Emendas de noS 3, 

_4, 5, 6 (com subemenda) e 7, e pela ~jeição da Emenda de n° 2, 
conforme relatório que encaminho à Mesa. 

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que- é dcujJãda pelo Sr. Lucídio 

-·Porte/la, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O parecer con
clui favoravelmente às Emendas de n°s 3, 4 e 5, pela-aprovação da 
Emenda n° 6, na forma de subemenda que apresenta, e pela rejei~ 
ção da Emenda n° 2. 

Em discussão o Projeto, as Emendas e a subemenda, em 
turnoúniéo. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada nos termos do artigo 375, vm, do 

Regimento Interno. 
Igualmente, os itens 16, 22 e 24 ficam com a votação so

brestada nos termos do artigo 375, vm, do Regimento. 

São os ·seguintes os itens que tiveram sua votação 
adiada com base no art. 375, vm. 

-16-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de ori
gem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n° 132, de 1994, çla Comissão de Constitui

ção, ·Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com 
Emendas n°s 1 e 2- CCJ, de redação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno B~ceiar, 
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, pela rejeição das emendas D0 S 3 a 26, de 
Plenário. 

-22 _;

SUBSTITUTNO DO SENADO 
AO PROJETO DE LEIDA CÂMARA N°62, DE 1990 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara _n° 62, de 1990 
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(n• 3.516189, na Casa de origem), que defme crime orga
nizado e dispõe sobre meios-especiais de investigação e 
prova nos inquéritos -e proceSsos-que sObre ele versem. 
tendo 

Pareceres 
- sob n• 432, de 1994, da ComiSsão Diretora, 

oferecendo a redação do vencido; e 
- de Plenário, em substituiçãO à ComissãO de 

Constituição, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), 
Relator: Senador Amir Lando, favorável as emendas n°s 
1 e 3, na fonntca.e Sübemendas que apresenta; pela rejei~
ção da n° 2; e apresentando, ainda, as emendas D0 S 4 e 5. 

-24-
PROJETO DE LEI DO SilN-ADO 

N• 27, DE 1991-COM!'LE~NTI\R 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado D0 27, de 1_991 -:Complementar, de autoria do 
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o§ 3° do 
art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a co
brança de juros reais máximos, e dá outras providências, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Volta-se â lista 
de oradores. 

Tem a palavra o nobre Senador João Calmon. {Pausa) 
Tem a: palavra a nobre Senadora Júnia Marise. 
A SRA. JÚNIA MARJSE (PRN-MG. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão-da oradora.)- Sr. Presidente, srs e Srs. 
Senadores, de cada quatro quilos de peixe que são importados pelo 
conjunto de todos os países latino~americanos, três quilos são pelo 
Brasil. O Brasil é, portanto, o maior importador latino-americano 
de peixe, comprando de outros países o pescadci que não tem con
dições de adquirir internamente. 

O Brasil dispõe de mais de sete mil quilômetros de costa à 
disposiçãá da atividade pesqueira. ~ 

O Brasil, contudo, não ·consegue pescar seu próprio peixe. E 
obrigado a comprar de outros países o peixe que D.ão obtêm inter
namente. 

Gasta divisaS para comprar lá fora três quartos de todo pei
xe importado pelos mais de trinta países da América _Latina. Gasta 
divisas preciosas na impottã.ção de um produto que é abundante 
em nossa costa. Mas prefere gastar seu:; parcos dólares e enviá-los 
para outros países. alguns dos quais não possuem -sequeruma taxa 
marítima como a que possuímos, pois não são muitos no mundo 
que têm, sob seu domínio territorial, tamanha faixa-de mar. 

Mas o Brasil, ao importar o peixe que poderia, com certeza, 
obter aqui mesmo, deixa também de gerar as divisas que poderia 
facilmen..e agregar, através da exportação de excedente do produto 
da pesca, pois dispõe das condições ideais para isso.--

Dispõe, aliás, de quase todas as condições para tanto, mas 
lhe falta uma, essencial, que é o que se poderia chamar de raciona-
lidade administrativa. -

O Brasil, ao mesmo tempo, vive um l'f"Oblema agudo de 
subnutrição e fome, com um.a-pãrtela importante de sua popula
ção, cerca-de trinta_e cinco .milhões de brasileiros, segundo alguns, 
em estado de fome crônica. - · 

Precisamos urgentemente ãifnlentar a- ofeiia_de_aliilJZi:ttOS;-ã 
preços mais baixos, e melhorar a dieta da esmagadora maioria da 
nossa população. 

Mais que isso, porém, precisamos -alimentar- simplesmente 

alimentar - um contingente respeitável de cidadãos brasileiros, 
que vivem abaixo de qualquer demonstração de respeito, pois es
tão abaiXo do nível de miséria, segundo os: ctitétios utilizados pe
los organisinoS internacionais. 

Vivemos um grave problema e um grande desafio. TãO 
grande é o problema e de tal porte é o desafio, que o Governo e a 
sociedade já os elegeram como uma de suas prioridades, o que, es
peramos, se -cób.frrme, para que nãO tenhamos fruStradas, outra 
vez, as esperanças de tantos concidadãos que sobrevivem hoje 
abaixo da linha da digurdade humana. 

- O -Brasil não pode as-sistir-indiferentemente ao espetáculo 
da fome endêmica se desdobrando em dramas que variam desde o 
ressurgimento de enfermidades medievais, como o cólera e o den
gue, até a violência, que o furto famélico não exige, mas que o de
sespero e-o desgoverno estimulam. 

O mais grave, é que este mesmo Pais que vê seus filhos 
morrerem, literalmente, de fome não consegue se apropriar com 
seriedade e competência de uma das mais ricas fontes de protéínas 
de origem aillm.ai disponíveis em nosso ·planeta, pois deixa morrer 
no mar, ou até mesmo pescado por barcos estrangeiros, o peixe 
que existe abundante~nte ao longo de sua costa. 

Tudo isso é um enorme contra-senso. Pior, é uma irrespon
sabilidade criminosa. 

Nesse contexto, não admira que haja uma crise na pesca 
brasileira. Uma crise de tal porte que sequer podemos afm:nar. 
com o mínimo de segurança; a qtian:tas anda hoje a atividade pes
queira em nosso Pais, porque, com a extinção da SUDEPE. foi 
também extinta a estatística nacional da pesca. 

Ninguém pode afrrmar hoje: com segurança, o quanto se 
está pescando, o que se está pescando, nem como se está pescando 
no Brasil. 

Com a extinção da Sudepe, qualquer afirmação quanto esta
tísticas de pesca passou a ser um mero exercício de levantamento 
de hipóteses, suposições sem qualquer base numérica confiável. 

A desativação do processo de infon;n_ação estatístiCa~ para 
eféito de elaboraÇão de diagnóstico sócio-eçonQmico, foi apenas 
uma etapa do processo maior de desativação de-Parte substantiva 
das atividades té~cas voltadas para o incremento da produção 
pesqueira, incluindo-se aí, lamentavelmente, os prlticiPaiso piOjeiõS 
de pesquisa pesqueira em andamento no País. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, isso foi feito como se hou
véssemos atingido um tal estágio de desenvolvim,_ento na explora
ção de nossas potencialidades pesqueiras que pudéssemos nos per
mitir desativar toda uma estrutura que vinha aumentando nossa 
produtividade, o nosso ganho, a nossa riqueza. 

Extinguiram a Sudepe, e junto com a Sudepe, extinguirãm 
também uma série de iniciativas, projetOs_e atividades, cujas res
pOstas vinham prometendo mais e melhores resultados, que, certa
mente, resgatariam o Brasil desta condição de maior importador de 
pescado da América Latina. 

_Q_ Sr. Aureo Mello - Senadora Jú.nia Marise, V. Ex• me 
concede um aparte? - - -

A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço com prazer o nobre Se
nador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello- Senadora Júnia Marise, confesso-me 
estarrecido com as inforillações que V. Ex • éSiá divulgando através 
de seu discurso. É realmente uma coisa estaphlürdia, uin contra
senso, que um país riquíssimo em peixe como o Brasil e, com uma 
cOSta- imensa desdobrada ao longo de todo seu território, seja sub
metido a essa triste condição de importador de pescado. Na minha 
teira, pOr exemplo, no Amazonas, a rede hidrógrãfica é de tal or
dem e tão avantajada que acredito que só o pescado da Amazônia 
seria suficiente para abastecer todo o Brasil_. V. Ex• poderá verifi-
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car, por exemplo, na calha dos grandes rios, nos grandes caudais 
como o Amazonas, o Solimões, o Madeira, o Negro. a quantidade 
de peixes é verdadeiramente _assombrosa e, até hoje, que eu saiba, 
naquela área, não foi feita a industrialização do pescado para que 
sle pudesse ser consumido industrialmente _em todo o Pais, e tam
bém exportado. 

A SRA .• JÚNIA MARISE- E traria divisas para o Brasil. 
O Sr. Aureo MeDo- É evidente, traria divisas- de toda or

dem~ Além do mais, estamos no dealbar do terceiro milênio, e a re
serva de proteínas existente no_ pescado é fantástica. Por outro 
lado, não se vê realmente nenhum estímulo ao criatório de quelô
nios, de peixe-boi, de animais b.I"bridos, de animais de sangue 
quente e de animais de sangue frio, que só na Amazônia :represen
tam uma verdadeira reserva capaz de atende-r às necessidades de 
todo o País. Não entendo também como se explica a extinção de 
um órgão como a Sudepe, que resultou até na falta de estatísticas 
sobre o assunto. A questão do camarão e da lagosta, principalmen
te na área do Nordeste, é outro problema gravíssimo suscitado no 
discurso que V. Ex• profere. É sabido que o camarão do Amapá é 
o maior que existe, é um verdadeiro lagostim, e p<Xle abastecer 
fantasticamente a população brasileira. Pelo que ouço do discurso 
de V. Ex•, vamos acabar, no Brasil, com relação ao pescado do 
mesmo jeito que acabamos em relação à borracha. Hoje, somos 
importadores de_ borracha, quando outrora fomos os grandes pro
dutores e ainda temos capacidade para voltar a sê-lo. Quero ouvir 
a seqüência do discurso de V. Ex•, porque lhe confesso que, embo
ra tratemos de diversos temas, desconheço inteiramente essa situa~ 
ção do pescado brasileiro. 

ASRA. JÚNIA MARJSE- Agradeço o aparte de V. Ex•, 
Senador Aureo Mello, que muito contribuiu para trazer, aqui, este 
diagnóstico e essa realidade que estamos vivendo hoje no País. 

A nossa perplexidade inicial ocorreu no momento em que 
tomamos_conhe_cimento de todas essas informações, procurada que 
fomos por vários setores da atividade pesqueira do Brasil, que 
mostraram essa realidade e trouxeram esse tris_te diagnóstico. Por 
este motivo, não poderiamos.deixar de estar_aqui, neste momento, 
no plenário do Senado Federal, invocando a atenção das autorida
des. competentes deste Governo, para que possam elaborar, de al
gum modo, o que poderemos_ chamar de uma proposta alternativa 
para este PaiS no sentido de_ se_dar_mai~ atenção a esse setor, a esse 
segmento, que é de vital importância na economia do País_ e, so
Pretudo, na alimentação dos JSO milhões de brasileiros. 

Continuando nosso pronunciamento, quero falar sobre as 
atividades de extensão pesqueira. cujo Programa de Apoio ã. Pesca 
Artesanal, o Pescart, funcionava em todos os Estados litorâneos e 
também nas áreas de pesca fluvial, na Região Amazônica e Cen
tro-Oeste. Com _a desativação_ do PescarT, foi abandonado à sua 
própria sorte o pequeno produtor pesqueiro, o produtor artesanal, 
cuja atividade sempre representou um papel im~tí_ssimo no 
processo de produção de_ alimentos para populações de baixa ren
da. 

Em termos de prejuízo. fica difícil calcular o que se perde a 
cada momento. não apenas levando-se em conta aquilo que não é 
contabilizado como ganho mas, mais difícil ainda, aquilo que de
veria ser _agregado como ganho, se tivessem sido mantidas as con
dições existentes, cujos efeitos só seriam séi:Ltldos a longo prazo. 

É esse o caso, por exemplo, da desativação dos principais 
projetas de pesquisa pesqueira, inviabilizando trabalhos que ha
viam consumido_ anos de estudo e investigação, além de um mon
tante de recursos públicos neles alocados e desperdiçados. 

É o caso ainda do fechamento das escolas para formação de 
pescadores artesanais, cuja ausência só dever_á ser sentida d_entro 
de alguns anos, e cujo prejuízo, em termos de produção de alimen-

tos, estamos hoje constatando. 
_As atividade_s da Sudepe foram, em parte, e apenas em par

te, absorvidas pelo lbama, e ainda assim, a fiscalização de captura 
e pesca vem sendo exercida de forma precária. 

As conseqüências econômicas desse estado de descalabro 
são imprevisíveis. __ _ __ -- _ _ 

Neste País de trinta e cinco milhões de famintos, a produção 
pesqueira decaiu de um milhão de toneladas, em 1985, para uma 
estimatiVa de apenas setecentas e cinqüenta mil toneladas em 
1992. Hoje, as entidades de classe _dos pesqueiros, as Colõnias de 
Pesca, as Confederações e Fede;:ações funcionam precariamente e 
só conseguem regularizar perante a Previdência Social 10% dos 
pescadores associados. Ao mesmo tempo .. menos de 10% desses 
pescadores conseguem se beneficiar das vantagens que a nova le
gislação lhes oferece. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, baseada exatamente 
nessas estatísticas e neste quadro de dificuldades e de omissão por 
parte do Governo Federal informo que se extinguiu, que se fechou 
um órgão da maior importância para o Pais. EsSe é o nosso enten
dimento _e bem assim de todos os setores que estão hoje envolvi
dos na questão da pesca do nosso País. 

Fizemos um levantamento e um estudo sérios, vo)tados exa
tamente para essa questão que certamente Preocupa a nóS todos, a 
sõciéâade e o País; mas, ao que parece, não está preocllpãndo- o 
Governo. 

Dentre todos os levantamentos que realizamos e as sugestõ
. eS-que nos foram apresentadas, uma certamente terá uma grande 
repercussão no País, não propriamente nesse segmento, que será a 
ativação de um projeto, de um programa, de um órgão que possa 
dar sustentação, fiscalização e orientação ao ·setor pesqueiro do 
País, Estamos apresentando 1:JDl projeto autorizando o Poder J;:JÇe
cutivo a- criar a Secretaria Nacional de Pesca e aqüicultura e a· dar 
oUtras providências. -

Esse projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, será apreciado 
por esta Casa - pelas Comissões Técnicas e pelo Plenário. Diai:tte 
dessa realidade. diante dos levantamentos e das informações CJ.rie 
estamos anexando a esse projeto, tenho a certeza de que o Plenário 
do Senado Federal dará essa grande contribuição ao País e a ess.e 
segmento que está completamente órfão diante da omissão do Go
verno Federal, diante da omissão das autoridades, sem a m,_~or 
condição não apenas de auferir lucro, mas sobretudo, em virtude 
da falta de orientação, de apoio e de estímulo. de proporcionar ali
mento _eara o povo brasileiro. 

E o que desejamos com este projeto que estamos apresen
tando nesta tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) -"Com a palavra 
o nobre Senador Aureo Mell_o. - -

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o segriinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Se
nadores, propositalmente vim falar da tribuna do lado esquerdo, 
mais uma vez, como venho fazendo anualmente, porque no dia de 
hoje falecia vítima da sua angústia, do seu sofrimento, z:tosso que
rido companheiro Senador Fábio Pereira de Lucena Bittenccniit, 
grande representante do- Amazonas e de todo o Brasil nesta Casa e 
que, por mim. foi substituído nesses 8 anOs. 

Sr. Presidente, tomei a dirctiva de vir a esta tribuna todos_os 
anos no dia em que Fábio Lucena desapareceu de maneira trágica, 
abrupta. causando verdadeiro abalo à Nação. Tomei essa decisão 
porque se tratava de um grande varão da República, de um expo
nencial parlamentar, de um excepcional político do Amazonas. 
Pode-se dizer que Fábio Lucena foi o maior líder que já existiu no 
Estãdo que, em seu lugar, tenho O orgulho de representar. 

Fábio Lucena foi uma dessas revelações, como se fosse 
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uma flor do povo, que hauriu uma cultura extraordinária," servida 
por aquele fogo sagrado da capacidade tribunicia que fazia com 
que ele lá no Amazonas, em Man.aus e no interior, ToSSe idolatrado 
pelas pessoas, temido pelos criminosos de toda ordem, amado pe
los pobres e respeitado pelos intelectuais. 

Sr. Presidente, Fábio Lucena, pela sua coragem, estarrecia 
os seus próprios companheiros de política, porque não é sempre 
que temos a audácia de pôr em risco· a própria vida para defender 
uma tese, um ponto de vista -de interesse popular; vacilamos às ve
zes devido à fraqueza do nosso organismo, feito de material precá
rio: carne e osso. Fábio Lucena parecia ser um homem de aço ou 
de diamante. Não temia nada. Infletia· sobre qualquer problema 
que significasSe prêjuízO -col&tívó e dizia. coin aquele seu voZeirão 
tonitruante que este Senado se habituou a ouvir, O que passava 
pela sua cabeça no sentido de corrigir os erros, profligàr os des
mandos, acusar aqueles que erradamente se imisctiíaiD' na coisa 
pública. 

O Sr. João Calmon- V. Ex• pennite·me um aparte? 
O SR. AUREO MELLO - Com muita homa, concedo o 

aparte a V. Exa, nobre Senador João Calmon. 
O Sr. João -Calmon- Nobre Senador Aureo Mello, a sua 

presença na tribuna, nesta tarde, desmente o provérbio francês que 
acentua que "os mortos vão depressa". Sua magnífica oração, nes· 
te írm de sessão, é a melhor demonstração de que, ao contrário do 
que diz o provérbio francês, os mortos não vão depressa. Decorre· 
ram alguns anos após a morte de Fábio Lucena, e V. E~· aí está 
cultuando a memória de um dos mais no~Veis- jOmaliSfaS -aeste 
País, qiie infelizmente não conséguiu projeção nacional, porque 
aluava em nosso amado e longínquo Estado do Amazonas. Fábio 
Lucena era, realmente, uma figura extraordin-ária. Profissional clã. 
imprelisa, deixou, na coleção dos jornais editados em Manaus, al
guns dos __ artigos que podem ser qualüicados, sem nenhum favor, 
artigos antológicos e que deyeriam realmente constar de uma cole
târ.~a de obras-primas do jomalistDo em D.osSõPãis~--poi: OUtrO 
lado, era um homem de sensibilidade excepcional; cultivava ami· 
zades com um carinho que poucas vezes vi em oufro ser humano. 
Perdoe-me citar um episódio que está vinculado a mim. Não seria 
desejável que eu mesmo evocasse -~ss_e a,contecimento que ficou 
gra.vado de maneira indelével na minha memória. V. Ex•, amazô
nida, de escol, deve lembrar-se de Que, quando editorialista de 
Crítica, o maior jornal do Amazonas, Fábio Lucena escreveu um 
editorial de fato extraordináriO que refletia a sua generosidade, a 
alma realmente de escol que possUía, comentando uma homeria
gem., em verdade exagerada, que a Assembléia Legislativa me 
prestou quando não me deu o título, que não é raro; de Cidadão 
Honorário do Estado do Amazonas. Mas, a gente do seu Estado, 
nobre Senador Aureo Mello, recordista em tennos1le generosida
de, de gentileza, decidiu outorgar-me o titulo de Cidadão Benemé
rito do Estado do Amazonas. E Fábio Lucena, no dia seguinte, pu~ 
blicou um editorial que a direção do jornal achou que deveria ser 
colocado no primeiro caderno, cujo título até hoje está gravado na 
minha memória: "João, nosso irmão." Nobre Senador, neste plená
rio, qu;-.se vazio, nós dois estamos dando um mergulho no passado 
para prestar uma homenagem à memória desse extraordinário jor
nalista e homem público, que jamais teve- suas corajosas iniciati
vas destacadas na nossa imprensa falada e escrira.--cor.il o seU des
temor inaudito, tomou a iniciativa de pedir uma CoriiisSão Parla
mentar de Inquérito, neste "Senado Federal, sob~ um tema gue, 
para a maioria absoluta dos companheiros, é proibido, ou pelo me
nos um tema que, para ser focalizado, exige coragem ímpar. E Fá
bio Lucena conseguiu o impossível: colheu assinaturas, enfrentou 
dificuldades, transpôs obstáculos e, finalmente, conseguiu õ-núme
ro regimental de assinaturas, e a Comissão Parlamentar de Inquéri· 

to instalou-se. E funcionou, embora não durante muito tempo. Eu 
quero, nobre Senador Aureo Mello, deslustrar o seu antológico 
discurso, ... 

O SR- AUREO MELLO -Não apoiado. 
O Sr. João Calmon- ... fazendo essa louvação a Fábio Lu. 

cena, que tem episódios na sua vida que devem-servir de fonte pe
rene de inspiração para as novas gerações de jornalistas e de parla
mentares. Muito obrigado a V. Ex• pela oportunidade que me ofe
receu. 

O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado, Senador João 
Calmon. Quisera que Fábio Lucena estivesse ouvindo essas pala. 
vras de V. Ex•. Isso me obriga, inclusive, a fazer um desvio, um 
paraná nas palavras que vinha dizendo a respeito desse grande jor· 
nalista,. grande parlamentar que nós perdemos e grande tribuno, 
que assomava a esta tribuna, diariamente, parã. fazer os 'Seus dis-
cursos. -

O desvio que quero fazer, nobre Senador JQão Caltnon, é. 
para dizer que a homenagem que a Assembléia Legislativa lhe 
prestou era apenas a retribuição do trabalho admirável que V. Exa 
sempre proporcionou ao Amazonas. Porque V. Ex• foi o reSponsá
vel pela instalação da primeira e verdadeira estação de rádio que 
nós tivemos no Amazonas, juntamente com o nosso querido Paulo 
Cat>ral- a Rádio Baré, da qual tive a honra de ser locutor. 

V. Ex• era também o diretor de todos os jornais asSociados 
do extremo norte: no princípio, somente do Pará e Amazonas, e 
depois, do Ceará, no Nordeste, até aquele Estado que tenho a hon
ra: de representar. V. Ex• levou para o Amazonas um irmão admi
rável, o nosso saudoso e mui querido Wilson de Medeiros Cal
moo, que ali fixou residência e foi um- triêdico-cirurgião ilustre, 
elegendo-se Deputado Federal sem o auxilio da organização asso. 
ciada, apenas pelo esforço que dispendia em fivor da coletividade 
amazonense. 

Realmente, V. Ex• se fez merecedor da homenagem que a 
Assembléia Legislativa lbe prestou, que era a homenagem quere
sidia no coração de cada um de nós, amazonenses daquelas plagas 
distantes. Sabíamos que V. Ex•, como dizia Fábio Lucena, era um 
irmão que tínhamos ali, um companheiro de áreas mais civiliza
das, vindo das plagas do Sul, para nós tão deslumbrantes. Impri
mia e-iilfletia os seuS ConhecimentoS para o progresso e para o-de
senvolvimento do povo e do jornalismo naquela terra tão abando· 
nada e tão sofrida. 

Mas Fábio Lucena fe:i um ato ·ae justiça com aqUela pena 
cintilante que possuía, ao chamar a V. Ex• de "João, meu irmão", o 
"João, meu irmão" que depois seria, no âmbito sulista e nacional, o 
João sem medo, o João combatido, o João perseguido, o João he. 
r6iCo, que tanto fez pelos Diários Associados no Brasil e, conse
qüentemente, pelo jornalismo em toda esta Nação. 

- MasFábio, como dizia V. Ex•, era um cérebro verdadeira
mente fantástico e turbilhonário, que se fazia-respeitár pela a.rilpli
tude da sua imaginação; moVida por aquela coragem indomável 
que o caracterizava e, ao mesmo tempo, pavimentada por uma cul
tura que chegava às raias até do absurdo. Ele partiu para os estu
dos do Direito e, quando chegou à quarta série, cancelou sua ma
tricula simplesmente porque na Faculdade de Direito do Amazo
nas havia um professor que, outrora, fora o responsável pela mor
te, sob tortura, de um presidiário que-estava na Casa de Detenção 
do Amazonas. E Fãbio declarou que não ·concluiria seu curso -de 
Direito enquanto aquele professor continuasse lecionando na nossa 
Faculdade, situada na Praça dos Remédios, lá em Manaus. 

:Mas a cultura jurídica que possuía ele a armazenou e apli. 
COl:i' na atividade parlamentar, na atividade jornalística e em toda 
parte onde se fazia riiister o conhecimento da lei e o aprofundado 
da legislação referente ao relacionamento dos seres humanos. Fá-
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bio Lucena estudou também economia e, finalmente, conseguiu se 
formar nesse ramo da ciência. Foi o diploma que ele obteve. Ten
tou, inclusive, a Engenharia, e, depois de auferir muitos -conheci
mentos, dessa vez resolveu arrepiar caminho nessa senda e perma
necer aquele homem dispersivo e culto que caracterizava o verda
deiro jornalista profundo lá das áreas amazonenses. 

Veio muito jovem parã o Senado, e não mais joVem· ainda 
porque ele, um simples vereador, -já estava praticamente eleito 
pelo povo para ser, talvez, o mais moço Senador que já pisou nesta 
Casa- foi alvo de um processo ridículo naqueles tempos da revo
lução redentora, da revolução escracbadora, da revolução injusti
cialista. Processado sob alegação tütil, não pôde ser candidato, 
embora pouco depois da data das eleições tenha sido absolvido 
dos motivos que geraram o processo infame que contia ele move-
ram os dirigentes do_Amazonas. Moveram-no porque sabiam que 
Fábio Lucena seria eleito fatalmente e que a sua espada cintilante 
viria para cá, para o Senado da República, para ceifãr, para COrtar 
cerce os assuntos putrefatos que, porventura, eram submetidos ã 
analise da população brasileira. 

Quatro anos depois, lá estava Fábio consagrado por uma 
votação formidanda, e para esta tribuna vinha ele todos os dias, 
com uma m.assagada de papel, inspirando-se em Rui Barbosa e no 
Padre Antônio Vieira, para defender suas teses e ex pender os seus 
pontos de vista. Nunca recuava, nunca se amofmava, nunca se ate
morizava diante de qualquer problema que tivesse de ser enfrenta
do. Se um colega estava, porventura, necessitando de uma obser
vação ou de uma critica, Fábio Lucena o fazia -corajo:S:ariierite, ar
riscando a sua popularidade e, ao mesmo tempo, a_ possibilidade 
de ser amado e estimado pelos seus próprios companheiros. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V._Ex• um aparte? 
O SR. AUREO MELLO -Ouço V. Ex' com muito prazer. 
O Sr. Mauro Benevides - Senador Aureo Mello, no mo-

mento em _que V. Ex• relembra a figura i.i:J.olvidável do grande Se
nador Fábio Lucena:, permito_-me lembrar a V. Ex•.e à Casa a obs
tinação com que ele, durante a Assembléia Nacional ConstituiD.te, 
buscava a observância das normas regimentais. Cito esse fato a V. 
Ex•, porque, naquela ocasião', exercia eu a prinieirit viêe-Presidên
cia da Assembléia Nacional Constituinte, substituindo, durante a 
abertura dos trabalhos, especialmente, o grande Presidente Ulysses 
Guimarães. Ao iniciar a sessão, -Fábio Lucena se postava diante do 
microfone e suscitava uma questão de ordem relacionada com o 
número indispensável para o- prosseguimento da mesma. Fazia 
tudo isso sem nenhuma agressividade à Mesa Diretora e sem ne~ 
nhuma intenção d_e apresentar seus colegas como~gazeteiros. Fa
zia-o apenas para conclamar a nós, Senadores e Deputados, inves
tidos da missão Constituinte, da importância que era a Assembléia 
para a qual fomos eleitos, através do voto direto e secreto, nas res
pectiVas unidades federadas. Em nenhuma ocasião chegava S. Ex .. 
ao plenário após as 14h. horário de início das sessões na Assem
bléia Nacional Constituinte. Sem:(Jre fez issO de UJ:na forma persis
tente, deixando patente, em todos os momentos, sua preocupação 
de nos induzir ao cumprimento da norma regimental, fazendo 
atrair ao plenário Deputados e Senadores que se encontravam em 
seus respectivos gabinetes. Teve sempre, portanto, uma poStura 
absolutamente digna e correta. instando~nos, a nós, membros da 
Mesa Diretora da Assembléia Nacional Constituinte, a cumprir 'i'i
gorosamente as normas regimentais que disciplinavam o funciona
mento daquele importante órgão da vida legislativa brasileira. Por
tanto, desejo, nesse aparte, relembrando esse fato, também me as
sociar à homenagem que_V. Exa tributa a Fábio Lucçna,_remem.o
rando toda sua brilha:D.te trajct9iia na vida pública e, de fornli!- par
ticular, a sua atuação _c_ o mo Senador da República. 

O SR. AUREO MELLO - Muito bem, Senador Mauro 

Benevides. V. Ex a faz mUito bem ao relembrar esses epis6dios, 
porque são pequenos fragmentos do mosaico pessoal que constitui 

- a individualidade daquele homem que soube exercer a sua ativida
de de legislador, com tenacidade e persistência, com um amor tão 
profundo, com uma garra tão àcentuada que somente a verdadeira 
pre-destinação d.efmem e justificam o cidadão assim prooeder. 

Fábio levava a sério a sua ativídade de legislador. A sua 
vida pessoal era quase a vida de um asceta, era um homem que 
não tinha maiores relacionamentos sociais. Não safa para se diver- .. 
tir. Era uma pessoa concentrada no estudo, desde que amanhecia 
até quando a noite ia alta. E ele levava este Parlamento como le
vou a Câmara dos Vereadores de Manaus, de onde saltou para o 
Senado, com uma seriedade tã.o. grande que era como se esta Casa 
e este Poder fossem uma coisa viva e pertencessem à sua própria 
organicidade, como se fosse algo inerente a sua alma ou aparenta
da com ele, porque o amor pela função legislativa, comO ele a pra
ticava, dificilmente, poderá seúepetido em qualquer ocasião. 

Fábio acreditava no Poder Legislativo, no ato de legislar, no 
fazer a lei, no elaborar as decisões nacionais em relação aO povo 
que ele amava. E, em relação a esse povo, Fábio tinha com ele 
uma afm.idade tão grande, uma interação tão completa, uma_'identi
ficação tão absoluta, que nos causava até inveja, pOrqUe :i:Lão era 
fácil ser uma pessoa tão integrada com as classes trabalhadores, 
co_m a coletividade estudantil, com toda a coletividade que fazia- a 
sociedade amazonense e a sociedade brasileira. -

_&tç será- o meu QJ.tinio disCurso que fãre_i aqui neste-Sena
do, _-pOrque, no ano VIndouro, o meu mandato já se extingue, e es
tOU- concorrendo a uma cadeira de Deputado Federal. POrtanto, vou 
sair com saudade desta Casa de candura, de sapiência, de doçura, 
de m.ansuetude e_ de bondade até. Por-isso,_mesmo~-l.ó@ej mai~ 
lÕngo este discufso para deixar na lembranÇa dos Srs. Seriadores 
desta _legislatura a imagem de Fábio Pereira de Lucena BiUencourt, 
a __ quem substituí CõrilO seu Primeiro Suplente e a _quem tentei mo~ 
d~ta e palidamente acompanhar em toda atividade que aqui de
senvolvi. Fábio eia uma pessoa muito especiãl, que estava todas as 
tardes_ estudando os processos, as matérias dá Senado. Ele exigia 
de mim, que ao tempo era seu Segundo Suplente, que ficasse por 
lá, pelo gabinete, porque, enquanto ele esrudava, de quando em 
vez, nós dois troc~vamos um comentário referente ao conhed.men
to comum da população que ele representava; e-os nossOs --pontõS 
de vista er~ geraln;le~~ bem-humorados e ç:apazes de suscitar o 
nosso ris_o~ Eu era o Segundo Suplente, e o Fábio e::dgià a -Diiil.ll_a 
presença no seu gabinete. Depois, quando -ele decidiu, no meio do 
mandato, concorrer a mais uma eleição para o de Senado, lá fui eJ.!. 
o fudicado para ser o primeiro suplente; portanto, o príncipe her
deiro daquela coroa_ legislativa que somente às pessoas em quem 
se tem absoluta confiança podemos outorgar. 

_ E quando acometeu-o a doença em que seu racioCíiúo Vad-
Iava nas ondas negras da angústia. nos raros iriomentos _de lucidez 
que teve, foi para mim que eie telefonou, -para pedir -que -zelasse 
pelo seu filho mais velho, que o mantivesse no meu gabinete. Em
bora encobrindo suas intenções fatídicas, avís8.va-me qUe preten~ 
dia entrar numa licença, para tirar um curSO-na Sorbonne, passan
do talvez um ano ou dois ausente, sendo por mim substituído. __ 

Éramos ferreiros do mesmo _ofício, trabalhávamos no mes
mo jOrnal de Manaus. Tmhamos aquela af'mídade e1etiva de que 
fala Blasco lbãnez, que faz com que uma pessoa no dia em que co
nhece a outra já tenha a sensaÇão de que é amigo dela há muitos _e 
muitOs anos e de que não precisa estudar muito aquela personali
dade para co$ecer-lhe todas as inflex~s. todos os detalhes e to
das as gamas que constituem aquela individualidade. 

"E assim, Sr. Presidente, um belo dia, à explosão __ da_sua pró
pria vontade, Fábio privou o Legislativo brasileiro da sua presen~ 
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ça, do seu saber e da sua coragem, deixando uma saudade imorre
doura e um sentimento de perplexidade que dura até hoje, embora 
o tempo, este amaciador das presenças e da morte, jâ tenha decor
rido em um longo percurso. 

Lembro, como se fosse ainda hoje, a sua pessoa e a sua fi
gura. E, nesta data em que ele desapareceu, manifesto mais uma 
vez, Sr. Presidente, o culto e a homenagem a um grande brasileiro, 
a um grande amazonense, a UJP- grande cidadão, a uma grande pes
soa da coletividade universal, formulando votoS de que, se existem 
vidas futuras, se há desdobramentos daquelas pessoas ou daqueles 
espíritos que ocuparam ã parte carnal de todos nós, que Fábio, nes
se desdobramento, esteja luminoso e grande, servindo mais uma 
vez para contribuir para o aperfeiçoa.rilenb dO grande universo, 
das formas imóveis oU D\OVeis qUe existem e:riilõdã. a extenSão do 
grande Orbe, e que a sua alma, se isso existir de fato, venha inspi
rar e trazer a cada um de nós a sua força, a sua bondade, a sua co~ 
ragem. a sua cultura e a sua lum.in_osidade em qualquer instante. 

Muito_ obrigado. Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Lucidio Portel!a)- Tem a palavra o 

nobre Senador Mauro Benevides. 
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB--cE. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão âo orador.)- Sr._Pre_si.d_e_nte, Sr's e 
Srs.- Senadores, bá cerca de quarenta e cinco dias ocupei a tribuna 
do Senado Federal para transmitir um apeli:i veem.enre- ão-sr. l\1i
nistro dos Transportes, General Rubens Bayma Den_ys, e ao Presi
dente da CBTU, Dr. Isaac Popoutchi, no sentido de ser reativado 
no meu Estado o trem suburbano ligando Fortaleza ao Município 
de Acarapé, favorecendo nesse trecho de 6_8 km ta.nlbém os Muni~ 
cípios de Maracanaú, Pacatuba, Guaiúba e, naturalmente, a cidade 
deAcarapé. 

Esse apelo endereçado ao Ministro dos Transportes e ao 
Presidente da CBTU ensejou a adoção daquelas providências pre
liminares que objetivam a viabilização de um pleito, que interessa, 
portanto, a milhares de pessoas residentes naquele trecho e que ne
cessitam diariamente de se deslocar para Fortaleza. 

Um dos Municípios beneficiados é exatamente o de Guaiú~ 
ba, que se faz presente neste in_stante em Br~íli~ e na tribun~ de 
honra -do Senado Federal. Essa comissão _é integrada pelo prefeito 
de Guaiúba, Tarcísio Benevides; pela presidente da Câmara, V e

, readora Norma Medeiros, c pelo Secretário de Administração, 
Cleison Gomes; todos interessados em instar a Bancada federal do 
Ceará, no Senado e na Câmara dos Deputados, para uma açãó coil~ 
junta que objetive sensibilizar o MinistêriO- dos Transportes e a 
CBTU para essa providência considerada de indiscutível :i:Oteresse 
público. 

Na manhã de boje estabeleci contato com o presidente da 
CBTU no Rio de Janeiro~ E, na comunicação qmr fiz ao Dr. Isaac, 
dele ouvi manifestaÇão alentadora de que-irá a Fortaleza nos próximos 
dias, possivelmente ainda no mês de junho, a fnn de que pessoa:hnen~ 
te conheça a extensão do melhoramento, da significação dessa pro~ 
posta que f!Umv,) em nome dos habifantes ôos :MunicípioS agora re
ferbnéiadOS: Maracanaú, Pacatuba, Guaiúba e Acarapé. 

Sr. Presidente, são apenas 68 Km de- estrada de ferio. E mi
lhares de pessoas seriam transpOrt.il.da<>, não por via rodoviária, 
mas por via férrea, com passagens bem mais razoáveis para aque
les que necessitam habitualmente demandar ã Capital do Estado. 

Acredito que hoje, com a presença da representação do Mu~ 
nicípl.O -de Guaiúba, que tem procurado estabelecer contato com 
Deputados e Senadores, o Sr. Ministro dos Transportes, Bayma 
Denys, e o próprio Presidente da Cbtu, com quem por telefone 
mantive contato na manhã de hoje, mostrem-se sensíveis a essa 
postulação. viabilizando sem perda de tempo uma inlCiãliva -que-
irã ao enconiro do interesse de milhares de usuários dos tiens su~ 

burbanos da Cbtu. 
Portanto, neste fmal de sessão, Sr. Presidente, entendi do 

meu dever, atê mesmo para corresponder ã_expectativa da delega
ção--de Guaiúba coin seu Prefeito à sua frente, vir à tribuna do Se
nado Federal para reiterar aquele apelo- já agora, ao próprio :Mi
nistro dos- Transportes - no sentido de que S. Exa adote, sem 
tardança, sem nenhuma pro:crastin-ação, as providências "iridispen
sáveis à concretização desse pleito, dessa justa reivindicação. 

-~ Muito obrigado. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra o 
nobre Senador Marco Maciel 

~ O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o~ seguinte 
discurso.)"- Sr. Presídente, Sr% e Srs. Senadores, ocupo a tnbuna 
neste início de noite para trazer ao conhecimento da_Casa uma tris
te noticia. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao passamento ocorrido, no Reei~ 
fe, hoje pela manhã do ex-Deputado Federal Artur Lima Caval
canti. O Deputado Artur Lima Cavalcanti, filho do Dr. Rui de 
Lima Cavalcanti e sobrinho do ex-Governador Dr. Carlos de Lima 
Cavalcanti era, alêm de empresário, um excelente JXJlítico. Como 
homem_ público, exerceu várias atividades, quer no_ Executivo, 
quer no Legislativo, posto que, além de Deputado Federal, foi 
também Deputado Estadual. No Executivo_, desempenhou funções 
imjX)rtantes, tais como vice-Prefeito, Prefeito do Recife e, até re
centemente, na atual Administração Estadual de Pernambuco. Su
perintendente da FIDEM. órgão que trata da formulação e execu
ção da política da região metropolitana do grande Recife. 

Era um homem preocupado coro as questões do urbanismo 
e da ecologia. Sua formação profissional de arquil!to o induzia ao 
trato dessas matérias, com as quais tinha, notoriamente, uma gran~ 
de familiaridade. 

O Sr. Mauro Benevides- Senador Marco Maciel, permite
me V. Exa um aparte? 

O SR- MARCO MACIEL- Concedo o aparte a V. Ex' 
O Sr. Mauro Benevides - Senador Marco Maciel, desejo 

enJ:preStar a· mihha solidariedade a essa homenagem que, no mo~ 
mento, V. Exa tributa ao grande pernambucano Artur Lima Caval
canti, pertencenle a uma estirpe tradicional de líderes polítiCos. Eu 
o conheci ainda quando Deputado Estadual, e, jâ naquele instante, 
ele tinha o seu espaço de atuação política garantido graças à sua 
competência, ao seu talento e ao seu espírito público. No momento 
em-que- ele desaparece, abrindo, portanto, uma lacuna na vida poli~ 
tica do seu Estado, permito-me, em nome da Bancada do PIVIDB, 
associar~m.e a essa homenagem que V. Exa, como coestaduano de 
Lima Cavalcanti. a ele expressa e tributa na tarde de boje. Foi real
mente uma grande perda para as lideranças políticas do Nordeste o 
deS:3.pareciinento do ex-Deputado Artur Lima Cavalcanti. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Mauro Bene
vides, as palavras de V. Ex a me comovem. Darei à família do iluS
tre falecido ciência da manifestação de V. Ex•, ilustre representan
te do Estado do Ceará e também Líder do Partido que tem a maior 
Bancada no Senado Federal, o PMDB. Acolho a manifestação de 
V. Exa como um depoimento extremamente valioso sobre a vida 
de Artur Lima Cavalcanti. 

Desejo acrescentar, Sr. ~esidente, que. afora as qualidades 
aqui referidas, pelo Senador Mauro Benevides, o Deputado Artur 
Lima Cavalcanti destac-ou-se como empresário. Além de concei~ 
tuado escritório de arquitetura, participou de empreendimentos li~ 
gados às atividades siderúrgicas em Pernambuco, com seu pai e 
familiares. 

Deixou filhos, inclusive o Dr. Rui de Lima Cavalcanti Neto, 
reputado nefrologista de Pernambuco, um dos melhores médicos 
nesse ramo em nosso Estado. Casado com Dona Wilma Gonçalves 
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de Lima Cavalcanti, era pessoa extremamente bem relacionada em 
todo Pernambuco e - por que não dizer - aqui em Brasília, 
graças aos mandatos que desempenhou no plano federal, sempre 
lhano no trato e extremamente comunicativo. A propósito, desejo, 
em especial, destacar, como traço marcante da per8011alidade de 
Artur Lima Cavalcanti, o fato dele ser um verdadeiro humanista. 
Isso ele deixou vincado em todas as atividades que desenvolveu, 
no campo político, empresarial, social, cultural e artístico. Dele 
podemos dizer, como Terêncio, que nada do que era humano lhe 
era estranho. 

Solicito, portanto, a V. Ex', Sr. Presidente, que o Senado 
transmita os sentimentos desta Casa não somente ao -Governador 
de Pernambuco, Dr. Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti, ao 
prefeito do Recife Jarbas Vascoocelos, mas tambêm à familia en
lutada, de modo especial, à sua esposa e seus filhos, que vivem, 
neste momento, um instante de grande dor. 

Tenho certeza de que o desaparecimento de Artur Lima Ca
valcanti nos fará muita falta. sobretudo neste momento grave da 
vida nacional. Sei, contudo, que a nos confortar temos o exemplo 
que nos legou de alguêm que vivia a política como serviço-à co
munidade, que praticava as suas atividades com extremo idealismo 
e seriedade. 

Em razão disso, gostaria de deixar esse registro na presente 
sessão, certo de que o seu passamento se, de uma parte, nos deixa 
tristes, de outra parte, certamente, nos traz a convicção de que ele 
deixou um exemplo que hâ de ser seguido, uma conduta que mere
ce o nosso reconhecimento. 

Concluo as minhas palavras, Sr. Presidente, expressando o 
pesar, não apenas meu, mas, acredito, de todo o povo pemambuca-
no. 

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - V. Ex' será 
atendido, na forma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACffi SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguin

te discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hão de ter-se 
apercebido V. Ex11s, que o tema da desaceleração drástica do cres
cimento populacional brasileiro, revelada recentemente, graças à 
divulgação, pelo IBGE, dos primeiros índices analíticos do Censo 
de 1991, alêm de ter despertado o meu mais viVo interesse, atiçou 
em meu espírito muitas indagações e algumas estranhezas. 

Foi em decorrência disso, que proferi neste plenáriO dois 
pronunciamentos sobre a matéria e desenvolvi intensa pesquisa, 
sequioso que estava de obter melhores e mais seguras informações 
sobre assunto de tamanha gravidade. 

E foi nesse afã, que descobri, melhor dito, que redescobri 
ter sido essa inquietante recessão demográfica objeto, neste Con
gresso, em 1992, de uma importante CPMI. Esta foi presidida, 
com muita eficiência, pela Nobre Deputada Benedita da Silva e, ao 
cabo da qual, "a incidência de esterilização em massa de mulheres 
no Brasil" não apenas foi dissecada com magistral competência 
pelos parlamentares que a integraram, como também mereceu um 
relatório inciSivo e írietocãve1, da lavra do Nobre Senador Carlos 
Patrocínio, como mais- adiante irei comentar, qUe -deita luzes defi
nitivas sobre a matéria. 

Por outro lado, e o que é mais importâ.nte, as recomendaçõ
es nela arroladas apontam numerosas medidas, inclusive legislati
vas, a serem adotadas pelos poderes competentes da República, a 
fim de sanar esse grave problema. 

Sr. Presidente, colho desse episódio dois ensinamentos su
mamente oportunos. 

É reconfortante redescobrir como o Congresso Nacional -
alvo preferido das arremetidas e dos achincalhes daqueles que jul
gam servir a Nação difamando os Poderes Constituídos- é capaz 

de produzir documentos de impecável feitui'a, como esse "Relató
rio Final da Comissão Parlamentar :Mista de Inquêritc.1 - criada 
através do RequerimentO no 79.691-CN, e destinada como já disse, 
a examinar a "incidência de esterilização em massa de mulheres no 
Brasil.'' 

É, por outro lado, constrangedor constatar que trabalhos le
gislativos de tal relevância caiam tão rapidamente no esquecimen
to, levados de roldão pela instabilidãde crónica de nossa vida polí
tica, antes mesmo de produzirem os efeitos colimados. 

Para redimir tudo isso, Sr. Presidente, e no propósito de 
contribuir para que as conclusões e recomendações dessa CP:rvtl 
não se apaguem de nossa memória, antes surtam os efeitos nele 
propugnados, ê que, aqui. hoje me apresento, na determinação de 
reavivar o saudável impacto que essa CPI\IU já produziu e de co
brar das autoridades o cumprimento das recomendações que a elas 
endereça. 

Preliminarmente, julgo de todo oportuno repetir, aqui, uma 
a uma, as conclusões do citado relatório. não tanto porque el?S en
dossam o ~or de meus prommciamentos anteriores, mas, sobretu
do, porque elas contêm a comprovação de graves agressões ao 
povo brasileiro e às suas leis, que a Nação não pode ignorar, muito 
menos, tolerar. 

E é assim, Sr. Presidente, que a seguir passo a ler as conclu
sões do Rt>:latórlo da CPMI da esterilização em massa de mulheres 
brasileiras, o qual muito dignifica o Nobre Senador Carlos Patrocí
nio, seu Relator, sobretudo pela coragem, pelo discernimento e 
pela cuidadosa fundamentação das posições que nele assume e 
subscreve. 

110 exame apurado do vasto material a que esta CPMI teve 
acesso, composto por literatura especializada, documentos oficüi.is 
de instituiÇões, dados, estatísticos, e a diversidade e a riquesa das 
informações trazidas pelos depoentes permitem as seguintes cons
tataçOOs: 

Não há no Brasil uma política de saúde da mulher por parte 
do Governo Federal; 

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher -
PAISM, não passa de uma aspiração dos movimentos sociais e_ irua 
implantação na rede pública está em estado embrionário; 

Há claro interesse internacional na implementação de c_on
trole demográfico no Brasil; 

Os governos e os organismos internacionais interessados na 
implementação desta política demográfica investem vultosas quan
tias para atingir seus objetivos; 

Entre as instituições que realizam o controle da fertilidade 
no Brasil, as de maior envergadura são a Bem.fam e o Cpaimc, q1,1e 
funcionam subsidiados basicamente por recursos fmanceiros de 
procedência internacional; 

As instituições citadas executaram, na prática, politicas de 
controle demográfico concebidas por governos estrangeiros e or
ganismos internacionais~ coni !epercilssões negativas sobre a sobe~ 
rania nacional, mas é forçoso reconhecer que contaram com a 
omissão do Govemo brasileiro, que jamais_ investigou seu modus 
operaodi. 

A redução, sem prece_dente, da taxa de crescimento demo
gráfico no Brasil, na década de oitenta, foi de 0,6 ponto percen
tual, caindo de 2,5% ao ano para 1,9%, não obstante a diminUição 
da mortalidade; 

Tal redução foi determinada pela intensíficação do uso de 
mêtodos contraceptivos; - -

_ -. Na prevalência de uso, competem como alternativas contra
ceptivas dois métodos considerados de alta eficácia: a esterilização 
cirúrgica feminina e o uso de pílula anticoncepcional; 

O uso da pílula se dâ em um contexto de_ alto risco à saúde; 
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não há controle da saúde da usuária e quase 50% são automedica
das ou têm indicação no balcão da farmácia; 

Está CODÍII'Jllada a esterilização em massa de mulheres no 
)3rasil, pois segundo os dados do ffiGE, havia em 1986, 5.900.238 
:......;llie1es (;Steriliza.das para evitar f'illlos, correspondendo a um per

centual de 15,8% das mulheres brasileiras de 15 a 54 anos e a 27% 
do total das muJheres brasileiras de 15 a 54 anos alguma vez uni
das (união legal ou informal, atual ou passada), percentual pelo 
menos três vezes maior que nos países desenvolvidos e superior ao 
da quase totalidade dos países em desenvolvimento; 

O contexto em que as esterilizações são realizadas é bastan
te perverso: ausência de outras alternativas contraceptivas disponí
veis e reversíveis e desinformação quanto aos riscos, seqUelas e ir
reversibilidade da laqueadura; 

Em percentual significativo, as esterilizações são realizadas 
durante o curso de cesarianas, indicadas com o objetivo de se rea
lizar, simultaneamente, a laqueadura tubária. Esta situação contri
bui para que o Brasil sustente internacionalmente o lastimável títu
lo de campeão da prãtica de cesarianas; 

É especialmente preocupante a alta taxa de arrependimento 
pós-laqueadura tu bária (esterilização cirúrgica), o que comprova 
não estarem as mulheres dispondo de tempo nem inforinações su
ficientes para amadurecimento da decisão; 

A maior incidência de esterilização em mulheres da raça ne
gra foi denunciada pelo movimento negro, como um aspecto do 
racismo praticado no Brasil. Os dados levantado-s pelo IBGE. na 
PNAD/86, uão corifiiiriam a denúncia. J;lla8 é fato notório a dificul- . 
dade de se apurar com precisão a informação relativa à cor da pele 
dos brasileiros; 

A esterilização cirúrgica é passível de enquadramento nos 
crimes de: I) lesão corporal com perda de função ou 2) exposição 
da vida ou da saúde de outrem a perigo; por isto não é-ilormatiiada 
como· método contraceptivo~ ocorrendo à revelia de qualquer con
trole dentro do Sisteina de Saúde; 

Pe:lll.S razões acima referidas, a cirurgia esterilizadora é rea
lizada k...u ~ondições de semiclandestinidade, sendo objeto de ne
gociação eleitoral e mercantilista; 

O planejamento familiar ê direito assegurado pela Consti
tuição Federal, que no § 7° do art. 226 estabelece as diretrizes a se
rem obedecidas pelo Legislador ordinário; -

Os depoentes expuseram o ponto de vista das instituições e 
dos segmentos sociais que representam, favoráV.iüâ edição de lei 
que regulamente os direitos reprodutivos do homem e da mulher e 
a obrigação do Estado de propiciar os recursos para o exercício 
desse direito; ~-

À execução do representante da Igreja Católica e de outros 
depoentes, como a Deputada Lúcia Souto, a Dr'" Rosiska Darcy de 
Oliveira e da Dr- Sônia Beltrão, a maioria dos depoentes defendeu 
a inclusão da esterilização cirúrgica voluntária, feminina e masCu
lina, entre os métodos contraceptivos aceitáveis, desde que _se con
figure como verdadeira opção da pessoa, com oferta, pelo Estado, 
de tcxlos os demais métoclos e atendidos determip._ados pressupos
tos éticoS e sanitários na sUa realização; 

A situação da esterilização em massa de mulheres no Brasil, 
com suas conseqüências negativas no campo-- dos direitos huma
nos, da cidadania, das relações sociais, econômicas e políticas, in
ternas e internacionais, tende a se agravar, caso· medidas eficazes 
não sejam tomadas em tempo pelos Poderes da República. Todos 
os Poderes devem se mobilizar para estancar, enqUanto não seja 
tarde, o processo de degradação humana daí decorrente; 

As recomendações seguintes, caso adotadas, poderão rever
ter o quadro negativo e fazer prevalecer os princípios da dignidade 
da pessoa humana, da paternidade responsável e da livre decisão 

do casal, insculpido na Carta Magna." 
Ai está, pórtanto, Senhor Presidente proclamado com todos 

os efes e erres pelo Congresso Nacional, após rigorosa investiga
ção, que () Brasil é alvo preferencial e campo indefeso de aplica
ção, por parte de governos estrangeirOs, de políticas verdadeira-
mente desvairadas de controle demográfico. -

Isso porque, ao ·que parece, a população brasileira é uma 
dessas que os povos prósperos e eugênicos do Hemisfério_ Norte 
consideram ''populações descartáveis.'' 

Estou fazendo uso de um conceito surgido no Hemisfério 
Norte e _citado na CPMI pela P-sicóloga e Diretora do Instituto de 
MUlheres Negras, Sr" Edna Rolland. _Segundo essa depoente, do 
ponto de vista de_ tais países, seríamos nós brasileiros, devido à 
nossa composição multi-racial, com marcada presença da raça ne
gra, cidadãos do Terceiro Mundo, por isso mesmo abrigando _uma 
população de segunda classe, fadada portanto, ao desaparecimen
to, se vingarem plenamente as políticas controlistas, recomendadas 
pelo abominável ''Relatório Kissinger.'' 

Diante de tudo isso, não é de admirar que, em seu depoi
mento na CPMI, Dom Luciano Mendes de Almeida, digno e ope-
roso presidente da CNBB haja identificado nos promotores das_es
terilizações, 'Uma intenção genocida dentro de uma perspectivara
cista." 

Pelos mesmos motivos, não bá como nãQ endossar a af'l.lll14-
tiva do Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Dr. Marcelo Lavenêre-, Segundo o_qual ''não fosse a per
missividade e a complacência do sistema jurídico_ cultural do povo 
brasileiro ... poder-se-ia aplicar às práticas de esterilização que têm 
sido denunciadas na CPMI, o Código Penal, responsabilizando 
seus autores. 

Diante de problemas dessa gravidade, cabe a nós congres
sistas a iniciativa da denúncia, da investigação parlamentar e da 
propositura de medidas apropriadas, a título de recomendações, às 
autoridades competentes. 

Ora, no caso em tela. tudo isso já foí rena, com iri:etocável 
eficiência. 

Agora, só nos resta cobr_ar. E é o que passo a fazer, interPe
lando. inicialmente, os órgãos do Poder Executivo que se seguem. 

-O Ministério da Saúde, sobre a implementação, em todo _o 
País, do Programa de Assistência Integral à Saúde da M1,1lber -
PAISM; sobre a realização de auditoria na rede pública e conve
niada de forma a coibir o abuso da esterilização de mulheres, so
bretudo os atos cirúrgicos feitos à revelia da paciente _ou através da 
iD.dução ao "pagamento por fOra." 

-O Ministério da Educação, sobre as providências que vi
sam a introduzir ou apetfeiçóar, riOs Olrsos de ~edicina, técnicas_ 
de concepção e anticoncepção modernas, e a formar uma cons
ciência nos estudantes a respeito dos diversos aspectos inerentes 
ao planejamento familiar a ser realizado, respeitando-se os princí
pios constitucionais. 

- Os :Ministérios das Relações Exteriores, da Fazenda e a 
S®reta:ria do Planejamento, sobre as providências, que_ visam a_ re
pelir as tentativas de governos estrangeiros e organismos_intema
cionais de impor condicionalidades referentes a controle demográ
fico, na concessão de em~stimos e fmancianientos. 

-O Ministério do Trabalho, sobre o cuidado de investigar, 
quando fiscalizar empresas, as denúncias relativas à exigência de 
ateStado de esterilização para admissãO ou manutenção de empre
go,--- bem com.o as referentes à demissão de mulheres pelo fato de 
não se submeterem à exigência de esterilização. 

No que diz respeito a outras instituições, convém, em segui
da interpelar igualmente: 

- O MinistériO Público sobre as providências recomendadas 
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no sentido de investigar as denúncias apresentadas na CPMI ou 
veiculadas pela imprensa, por pessoas ou entidades, referentes ao 
uso da esterilização para fms eleitoreiros, poi pOlíticos e candida
tos. 

- O Conselho Federal de Medicina, em esp&:1al sobre a ela
boração e encaminhamento ao Congress;o Nacional de ante-projeto 
de lei, visando à ampliação -do seu poder de fiscalizar e punir mé
dicos e unidades de saúde, particularmente no que respeita ao 
cumprimento de normas legais e éticas concenientes--aos direitos 
reprodutivos. 

Por fim, Senhor Presid.ente e Senhores Senadores, também 
a nós, membros do CongresSo Nacional, cabe a interpelação sobre 
o cumprimento que demos à recomendação do Relatório Final do 
CPl\IIL instando-nos a discutir e votar o Projeto de Lei a ele anexa
do que ''Regulamenta o § 7°, do art. 226 da Constituição Fedaral, 
que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá ou
tras providências.'' 

Devo enfatizar, Senhor Presidente, que o Relatório em cau
sa considera a rápida aprovação do referido Projeto de Lei, com as _ 
contribuições aperfeiçoadoras ao texto proposto, condição sine 
qua non, para a implementação -elas diretrizes constituciOnais que 
delineiam o planejamento familiar no Brasil. 

Ora, é sabido que a citada proposição sequer foi discutida 
no âmbito do Congresso. - --- - -

É de temer, pois, Senhor Presidente que, em última instân
cia, venhamos a ser responsabilizados, pelos abusos antí-sociãlS, 
hoje cometidos contra a mulher brasileira e pela desenvoltura com 
que outros governos vêm interferindo na evolução demográfiCa da 
nação brasileira. -- -_ -

É por isso, Senhor Presidente, que para fmdar, a todos reco
mendo a leitura atenta do Relatório da CPl\11 da esterilização em 
massa de mulheres no Brasil 

É o que penso, Sr. Presídeute. Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portella)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuuciao 

seguinte discurso.);.;- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, no Bra
sil, sabemos todos, a noção de cidadania é ainda muito incipiente. 
Séculos de dominação colonial, um processo de independência po
lítica c-omandado pelo Príncipe da antiga Metrópole em íntimo en
tendimento com as elites econômicas locais e, posteriormente, 
uma história imperial e republicana de sucessivas apropriações do 
aparelho de Estado por estamentos nã.o_ representativ-os do corpo 
social fazem com que nos comportemos, no m.ais_das~ vezes, não 
como uma nação, mas como um bando de pessoas cuidando da 
própria sobrevivência. · 

No ano passado, todavia, vivemos experiêticiá. de grande 
significado no sentido da construçãõ da cidadania. A campanha 
denominada Ação da Cidadania Contra a Miséria e Pela Vida, 
idealizada e animada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, 
mobilizou o conjunto da sociedade para se confrontar com o pro
blema da fome. Milhares de comitês foram organizados, toneladas 
de alimentos foram distribuidas e, principalmente, uma graJJ:de 
onda de solidariedade humana, como jamais se viu eri.tre ii6S;Vãr~ 
reu o país de norte a sul. 

Na ocasião, apesar do maciço apoio grinjeã.do pela campa
nha, vozes discordantes também se fizeram Ouvir. Afumavam que 
a campanha tinha caráter assistencialista, nada resolvia _e a nada le
vava. 10 fundamental é ensinar a pescar e não dar o peixe", filoso
favam, enquanto aguardavam as refOJilla$ estruturaiS que, essas 
sim, prometem o fim da miséria. Mas não se perguntavam Se a so~ 
ciedade estava disposta a compartilhar o -que tinha, se cada um 
queria cuidar de si ou de todos. 

Em um pais com 32 milhões de pessoas vivendo em situa
ção de indigência, tal argumentação é de todo questionável. Inega
velmente, a solidariedade humana é fundamental na emergência 
dos que morrem de fome enquanto aguardam a materialização das 
propostas de mudanças de estruturas. 

A campanha demonstrou, afmal, que é possível distinguir 
assistencialismo de solidariedade humana, que, para pescar, é pre~ 
ciso estar vivo e, convertida num surpreendente fenômeno de mas
sas, teve grande importância, tanto pelos resultados obtidos no mi
norar as agruras dos muito pobres quanto pelo que representou em 
termos de avanço da consciência da cidadania. Sua repercussão foi 
tamanha, no País e a nível internacional, que seu organizador é 
boje candidato ao Nobel da Paz. 

Por outro lado, Senhor Presidente, Senhores Senadores, é 
forçoso reconhecer que, por mais Va.Iiosas_que sejam as ações de 
solidariedade cap.tra a fome, sob os prismas ético e prático, trata-se 
de medidas paliativas. De fato, esmolas não resolvem os proble
mas sociais. Para erradicar a miséria, é fundamental repenSar toda 
_a economia, reorganizar a política, transformar nossa cultura, para 
chegan:D.os a um país onde todas as pessoas tenham trabalho e pos
sam viver dignamente de seus salários, possam comer segundo 
suas necessidades, educar seus filhos e sa:rantir saúde e segurança 
para todos os membros de sua fa.mília. É fundamental, portanto, 
encar~ a questão do emprego como prioritária, pois, como afir
mOu recentemente o Ministro Walter Barelli, "só se resolve defmi
tivanié.J:ffe- o problema da fome com o emprego1•. 

Consciente dessa realidade, Betinho_ está, agora, iniciando 
uma nova cruzada nacional. Sob o lema 11Comida para combater a 
foine e trabalho para combater a miséria", essa segunda fase da 
campanha destina-se, exatamente, a enfrentar a problemática do 
desempregcr.- Desta feita, o desafio é bem maior. Gerar empregos é 
muito mais difícil do que arrecadar alimentos. Especialmente gerar 
os nove :çnilh9es de empregos remunerados a 100 dólares por mês 
de que o Brasil precisa para eliminar a indigência no território na~ 
cional. 

A campanha contará coi:n-tiil:ia -ai':nla fundamental: a pesqui
sa recentemente realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
EStatística, intitulada Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil. 

Fazendo parte das iniciativas alusivas ao Ano-do Emprego, 
a pesquisa traça um preocupante retrato da realidade brasileira. 

Se usados os critérios tradicionais, o número de desempre~ 
gados no pais seria até modesto, situando-se em tomo de 5% da 
força de trabalho. Esse índice poderia até parecer razoável, se 
comparado com os de outros paises, tanto do terceiro como do pri
meiro mundo. Na vizinha Argentina, cujas recentes reformas eco~ 
nôniicas têm sido tão elogiadas pelos arautos do neoliberalismo ra
dical, a taxa está acima dos 9%. No Uruguai, de população muito 
menor e menos jovem do que a brasileira, situa-se em 7,4%. Na 
rica França, vai a 12%. E na próspera Espanha, que há dois anos 
exibiu sua pujança na Exposição Mundial de Sevilha, atin2,e a im:. 
presSiOnante cifra de 21,9%! 

Na verdade, a situação nos países industrializados pode ser 
qualificada, sem recurso à hipérbole, como trágica. São 35 milhõ~ 
es de -desempregados nos sete países mais ricos do planeta. Para 
que se tenha uma idéia da atenção que os governos daqueles países 
estão dando ao fenômeno, basta dizer que, no fmal de 93, por con
vocação do Presidente dos EUA, Bill Clinton, reuniram em Was
hington seus ministr'JS do Trabalho e da Economia, em um encon
tro deri.ominado Cúpula do Emprego, que objetivava "buscar as 
causas e possíveis respostas para esse persistentemente elevado ni
vel de desemprego' 1

• Cerca de um mês mais tarde, em 27 de janei~ 
ro, inaugurava-se em Davos, na Suíça, a edição 1994 do Fórum 
Económico Mundial. Qual o tema central da importante reunião? 
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Desemprego. Na opinião do Presidente francês, François M.tter
rand, 110 crescimento irresistível do desemprego e da exclusão é o 
problema mais grave deste frm de sécu1o 11

• Conclusões dos encon
tros: não há motivos para expectativas otimistas. Segundo especia
listas, para uma elevação de 1% na taxa de empregO, seria necessá
rio um crescimento econômico de 4%. 

No caso do Brasil, o índice retro-referido, tecnicamente _de
nominado taxa de desemprego aberto, mensalmente pesquisado 
pelo IBGE nas seis maiores Regiões Metropolitanas do Pais, mos
trou persistente tendência de crescimento entre 1989 e _1992: _em 
1989, a taxa média anual, ponderados os índices das 6 regiões, si
tuou-se em 3,35%; em 1990; te\.> e um significatiVo- iii.Cremento; -da 
ordem de 27,8%, pulando para o patamar de 4,28%; em 1991, um 
aumento mais moderado, de 12,9%, elevou o índice para 4,83%; e 
em 1992, com noVo salto, de 19,3%, a taxa foi de 5,76%. No pe
ríodo de quatro anos, o índice sofreu uma elevação de 58,16%. 

Se observarmos as taxas médias anuais de 1991 e 1992, 
para cada uma das seis Regiões Metropolitanas individualmente 
consideradas, verificaremos, invariavelmente, a Dies:tna tendência: 
em São Paulo, a taxa passou de 5,52% para 6,49%; no Rio de Ja
neiro~ de 3,59% para 4,03%; em Belo Horizonte, de 4,11% para 
4,81%; em Salvador, de 5,91% para 6,76%; em Porto Alegre, de 
4,34% para 5,51 %; e em Recife saltou de 5,90% pará sombrios 
8,45%. Thdo isso, anote-se, no período de apenas um ano. 

Ao longo do ano passado, essa tendência mostrou moderada 
reversão: a média ponderada das taxas das seis regiões começou o 
ano em 5,99%. Oscilou, atingiu o pico em abril com 6,12% e, a 
partir daí, decresceu de forma mais ou menos consistente, situan
.do-se, em dezembro, em 4,39%. 

As taxas para cada uma das seis Regiões Metropolitanas, 
em dezembro passado, comparadas com as do mesmo mês do ano 
anterior, comprovam: a inclinação descendente, com uma única ex
ceção: a da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que apresen
tou taxa de 3,90% contra 3.47% em dezembro de 92. Em São Pau
lo, a comparação mostra 4,58% contra 4, 78%; em Belo Horizonte, 
3,60% contra 4,00%; em Salvador, 6,07% contra 6,24%; em Porto 
Alegre, 3,27% contra 3,92%; e em Recife, 6,04% contra 6,61 %. 

Esses números, relativos ao desemprego aberto, inquietan
tes pela propensãO ao c-rescimento demonstrada ao longo dos últi
mos anos, com exceção de 93, são, todavia, absolutamente inefica
zes para desnudar a realidade do mercado de trabalho no Brasil. 

SI. Presidente, Srs. Senadores, a prolongada e profunda re
cessão, desestruturadora do parque produtivo do .País; a insuportá
vel inflação, com taxas anuais superiores a 1000% faZ jâ alguns 
anos, e ainda ascendente, destruindo, dia-a-dia, hora-a-hora. acre
dibilidade da moeda; a cobiça desmedida e criminoSa dos oligopó
lios; a voracidade insana dos especuladores; tudo isso levou a uma 
tal situação de desorganização da economia-nacional, que a infor
malidade, a clandestinidade mesmo, marcha aceleracian;lente para 
converter-se de exceção eni regra. 

As empresas sem r~gistro nos órgãOs coinpefeiltes, os em
pregados sem carteira asslriada, sem vínculo com qualquer institu
to previdenciâriO, Os trabalhadores que vivem de biscates são fenô
menos que cresceram de forma avassaladora no Pais nos últimos 
anos, mascarando profundamente os dados sobre desemprego. 

A grande novidade da recém publicada pesquisa do IBGE -
que revela a face mais dura do mercado de trabalho no Brasil -é 
considerar desempregado quem não consegue obter seus meios de 
sobrevivência com dignidade. Por esse critêri.O--maTS-realista, quem 
ganha menos de um salário riiínimo pode ser relacionado entre a 
massa de desempregados. 

Quem conhece a realidade brasileira sabe que quase nin
guém deixa de ter uma atividade, lícita ou não. A nec.essidade de 

sobreviver o impõe. Assim, o dramático da situação brasileira está 
nos números que põem a nu a realidade do subemprego. 

Nossa população economicamente ativa é de cerca de 6~ 
milhões de pessoas. Dessas, 62 milh_ões têm alguma ocupação, 
mas apenas 40 milhões estão efetivamente empregadas e, o que é 
pior, apenas 23 milhões têm carteira _assinada. Ou seja,_ ptais de 
40% dos empregados não têm carteira assjnadal Encon~-se, 
portanto, desprotegidos, impossibilitados de fazerem valer os seus, 
direitos trabalhistas no que se refere ao salário mínimo, às férias e 
ao repouso semanal remunerados, ao décimo-terceiro sal~o, ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou às indenizações cabí
veis no caso de demissão .sem jUsta causa. 

Mas há dados ainda mais as_sustadores, Senhor Presidente, 
Selihores Senadores. 'Cinco milhões de trabalhadores, ou 8% da 
população ocupada nas áreas uxbanas e rurais, não recebem quãl
quer remuneração! Desse total, dois milhões são crianças. Brasilei
ros e brasileiras que, às vésperas do Século XXI, trocam sua mão
de-obra por moradia ou um prato de comicial Para _12,3 milhões de 
brasileiros (quase 20% das pessoas que trâbalham), praticamente 
não faz diferença estar ou não empregado: são pessoas que ga
nham, mensaJmente, menos de um salário mínimo, embora cum
pram, na sua maioria, jomada_integTal. No Nordeste rural, o índice 
dos que ganham abaixo do mínimo determinado por lei chega a 
43,1 %. e, no Estado do Ceará, vai a 44,7%. Só metade dos traba
lhadores brasileiros são contribuintes de algum instituto previden
cíário. Quase 93% dos que trabalham em atividades agrícolas não 
c-ontribuem para a Previdência. O preceito constitucional de prote
ção à inf"'ancia, pela vedação do trabalho aos menores de 14 anos, é 
generalizadamente infringido, com 14% das crianças entre 10 e 13 
anos participando do- mercado de_ trabalho. Nas áreas rorais, po
rém, esse percentual pode dobrar, chegando a atê 29%110 Nordes
te e 35,2% no SuL No Sul as crianças são incorporadas à força de 
trabalho pelas próprias famílias, enquanto no Nordeste são recruta
das para substituir a mão-de-obra regUlar. À luz desses números. 
entende-se perfeitamente a afirmação de Betinho de que a campa
nha contra o desemprego 11não passa da continuação da luta contra 
a escravidão no Brasil". 

O Ministro Walter Barelli, por seu turno, na cerimônia de 
lançamento do Mapa, realizada no dia 10 de março próximo passa
do em Brasília. declarou que a grande maioria dos trabalhadores 
brasileiros 1Vive uma situação pré-capitalista". 

Não se pode deixar de lhe dar_ razão. Os índices demon.sl!a
tivos da concentração de renda são impressionantes. Os 10% mais 
ricos, no Brasil, concentram 48,1% da renda nacional. Os 10% 
mais pobres ficam com 0,8%, percebendo, em média, 0,4 salário 
mínimo. Os 50% mais ricos abocanham 88%, enquanto para os 
restantes 50% não sobram mais do que 12% da renda. 44 milhões 
de trabalhadores (71%) ganham menos de cinco mínimos e apenas 
5,2 milhões (8,4%) ganham mais de dez. 

Esse abismo que separa ricos e pobres determina, ao mesmo 
tempo, outras brutais desigualdades. O rendimento médio, no País, 
é de 4,1 salãrios, mas esse número não traduz a péssima remunera
ção em estados como o Piauí, oiide a renda média é de 1,7 salário. 
A renda média do Sudeste é de 5,1 salãrios, chegando a 6,1 em 
São Paulo. No Distrito Federal atinge 8 salários, mas, no Nordeste, 
fica em 2,2. &quanto em São Paulo os índices referentes a pes
soas que ganham menos de um salário mfnimo, a crianças entre 
1 d e 13 anos que trabalham e a empregados _sem carteira assina
da, são, respectivamente, de 7,0%, 7,3% e 21,7%, no Piauí, os 
mes~os indicadores sociais apresentam taxas de 44%, 28,4% e 
65,3%. .. . - .. 

Um homem branco, em Brasília, gai:ili.a, em rilédia, 12,2 s-a
lários mínimos por mês. A mulher preta ou parda, no Maranhão e 
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no Piauí, tem rendimento médio de 0,9 salário. Os índices mos
tram que as desigualdades sócio-ec-onômicas ficam mais escanda
losas quando sobrepostas às diferenças raciais-. o-rendimento mé
dio dos brancos é de 5,3 salários. O dos negros ou pardos, de 2,5. 
Mesmo sem levar em conta a cor da pele, a mulher (2,8 salários) 
ganha muito menos do que o homem ( 4,9). 

Sr. Presidente, Srs. Sena<;!ores, os efeitos perniciosos do de
semprego e do subemprego· para o tecido social são por demais 
evidentes. 

No plano nacional, sofrem-se as conseqüências nefastas do 
absurdo paradoxo: um país desesperadamente necessitado de au
mentar sua produção para baratear os bens e serviços, especial
mente os indispensáveis, desperdiça a capacidade produtiva de mi
lhões de pessoas que desejam trabalhar. 

Já no plano individual, as conseqüências são muitas vezes 
trágícãS: Aqueles milhões de brasileiros sequiosos de uma oportu
nidade, entre eles muitos chefes de família tendo sobre os ombros 
a responsabilidade de prover a subsistência dos fllhos, são presas 
fáceis-do desespero. Estudos realizados nos países industrializados 
revelam que os desempregados têm mais problemas de saúde, sua 
mortalidade é 50% maior do que ·entre os empregados e o risco de 
suicídio, vinte vezes superior. O sentimento de marginalização, o 
abalo da auto-estima de quem se vê excluído da vida produtiva da 
comunidade, a humilhação e a impotência experimentadas pOr 
aqueles que não conseguem dar aos familiares padrões mínimos de 
sobrevivência digna só podem mesmo ter conseqüências desastro
sas. Eriveredar pelo caminho do alcoolismo, da dependência de 
drogas, ou da criminalidade toma-se muito fácil. A estrutura fami
liar acaba não resistindo .à .seqOência de impactos. A curto prazo, 
os filhos do desempregado poderão vir a engrossar as estatísticas 
de menores abandonados e, em seguida, estarão eles próprios na 
senda do crime. Em uma tenebrosa reação em cadeia, sucessivos 
níveis do_tecido social vão sendo afei.ãdos pelas conseqüências in
diretas da privaçãO-do direTI.O ao traballio. 

Onde estão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as raizes desse 
problema, que incha a periferia-de nossas metrópoles de sub-habi
tações e de gente pobre, doente e desesperada? QuaiS as cãusas 
desse fenômeno, que tanto contribui para que as ruas de nossas 
grandes cidades se transformem, cada vez mais, em campos de ba
talha de uma guerra civil não declarada? 

Por um lado, sabemos que o problema tem uma dimensão 
geral e internacional. Queró dizer que se trata de uma característi
ca do tempo em que vivemos. Em certa medida, escapa aos limites 
da conjuntura nacional e à capacidade de intervenção do nosso go
verno e mesmo de nossas forças sociais organizadas. 

Se houve uma época em que o prestígio de uma empresa 
podia sei medido pela extensão da mão-de-óbra ocupada, hoje hã 
quem veja nesse indicador algum sintoma de ineficiência geren
cial. Cortar pessoal, exibir estruturas enxutas, tirando traOalhado
res das fábricas e escritórioS,--transfOrmou-se numa cruel demons
tração de modernidade empre_sarial. 

Obrigadas a adaptar-se a um cenário econômico no quaJ. a 
competitividade cresce dia a dia, as empresas vêm delineando no
vos modelos de organização, recorrendo a aparatos tecnológicos e 
procedimentos gerenciais que resultam, invariaVelmente, na su
pressão de postos de trabalho. 

No caso brasileiro, em muitos se tores, o investimentO-em 
máquinas e equipamentos tem sido até pequeno, mas tem havido 
reformas na organização e nos padrões de gerência. Níveis inter
mediários foram eliminados, funções foram remanejadaS e parte 
das tarefas foi atribuída a fornecedores. Tanto pelo enxugamento 
interno quanto pela terceirização, reduziu-se o número de trabalha
dores em muitas empresas. 

O ilustre Senador Albano Franc-o, Presidente da Confedera
ção Nacional da Indústria (CNI), em entrevista ao 11Jornal do Bra
sil11, publicada em 30 de dezembro próximo passado, afirmou que 
o país perdeu, de 1988 a 1993, um milhão e meio de postos de _tra
balho, principalmente em função do avanço tecnológico~ 

Todavia, se existem f3.f0res incontroláveis a tomarem ainda 
-Illaior esse gigantesco desafio de criar empregos para os brasilei
ros, também podemos detectar significativas· caUsaS de desempie
go nó modo pelo qual nossa economia vinha sendo ger~ciada até 
recentemente. 

A completa desorganização dos preços relativos, provocada 
pela inflação galopante, praticamente inviabiliza o planejamento 
empresarial, imprescindível para a redução dos riscos inerenteS ao 
investimento produtivo. Concomitantemelite, os altos juros vigen
tes ·no mercado fmanceiro, sél::iipre alimentados pela necessidade 
do governo de rolar sua gigantesca dívida interna, representam um 
sedutor estimulo para os investimentos de caráter meramente espe
culativo. A associação dos dois fenômenos vêril, há anos, deslo
cando vultosos capitais da produção para a especulação, com evi
dentes prejuízos para o merc-ado-de trabalho. 

Por fim, um perverso círculo vicioso re_cesSivo, cada vez 
mais dificil de ser rompido, acaba estabelecendo-se: A inflação e 
os juros altos provocam o desinvestimento. Este, por seu turno, 
acarr'eia mais desemprego, o qual implica redução da capacidade 
de consumo da população e, conseqüentemente, desaquecimento 
da economia e mais desinvestimento. 

A procrastinação ad inlinitum da indispeusável reforma agrá
ria é outro elemento de<:isivo para ·o agmvameri.tO da sifuaÇãO soCial. 
Nenhum país do mundo ingressou _na era capitalista sem realizar a re
fonnã. ·agrária. Socorrendo-nos novamente do Mapa do Mercado de 
Trabalho no Brasil, recentemente elaborado pelo IBGE, verificaremos 
qUe, neste país de dimensões cóntirientais, õ contingente de traballia
dores engajados em atividades agrícolas ê de apeuas 23% da popula

-ção economicamente ativa. Segundo dados a_tualizados do INCRA, 
dos 6!9 milhões de hectares de propriedades rurais cadastradas no 
Brasil, 150 miThões são improdutivos. 

De um total de 5 milhÕes de propriedades, 1,5 milhão 
(31 %) têm até 10 hectares e ocupam uma área de apenas 7 milhões 
de hectares, ou 1,2% do total. As grandes propriedades, acima de 
mil hectares, são somente 93 mil (1,9%), mas ocupam 341,5 mi
lhões de hectares, ou 55% do total das .terr<~,S. E$ses dados revelam 
a brutal concentração de terra no Brasil, que tem hoje c_erca de 4 
milbões de sem-terra e 20 !flil famílias morando em acampamen
tos. A Reforma Agrária mostrar-se.:Ia, logicamente, um _poderoso 
instrumento de absorção de mão-de-obra. - - -

A secular problemática do.s baixos níveis de educação e da 
deficiente formaçãO profissional no Brasil só v~m agravando-se. De 
um lado, a qualidade do nosso ensino parece ter atingido seu nível 
mais baixo, com professores-desmOtiVados, muito mal remunera
dos, grande carência de recursos materiais e o sistema educacional, 
como um todo, desorganizado e em _crise. Por outro lado, o merca
do de trabalho mostra-se cada vez makexigerite. sua Cã.paciâã.OC ae 
absolVer -trabalhadores sem qualificação tem-Se redtizido ôfasUca
mente. O trabaTho braçal é massivamente substiOlído por máquinas. 
As vagas existentes exigem, quase sempre, alguma qualificação. 

Em Brasília, o Sistema Nacional de Emprego registra sobra 
diária de 150 vagas por falta de qualificação. No Paraná, para 29 

-mil vagas, havia 71 mil inscritos, mas só foram aproveitados 13 
mil, porque a maioria não tinha escolaridade suficiente~ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a magnitude do problema não 
pode ser pretexto para a inação. Algo precisa ser feito e há o que fazer. 
Existem iniciativas, medidas concretaS, qUe podem ser implementadas 
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para fazer frente ao desafio. Algumas delas_já estão colocadas 
como propostas para serem _discutida_s pela sociedade. Outras já 
estão em fase de implementação~ Outras mais sUrgirão~ com cer
teza, da criatividade e da disposição de luta do povo brasileiro. 

Contamos, desde o iníciO-de março, com um plano econó
mico consistente, elaborado por pessoas idôneas e competentes. Se 
levado adiante com pertinácia e seriedade, haverá, com certeza, de 
eliminar da nossa vida econômica os efeitos deletérios do binômio 
inflação:. recessão, abrindo caminho para a retomada do crescimen
to sustentado. 

O GovernO lt.a.:r;oar f.ra,J:!co, através do INCRA, retomou a 
capacidade de intervenção estatal na questão fundiáiiã.. promoven
do o·assentamento de numerosas famílias de agricultores. Um es
tudo da F AO (OrgaÍIÍzação das Nações Unidas para a Agricultura 
e a Alimentação) revelou que muitas famílias assentadas na déca
da de 80, mesmo sem créditos agrlcolas e assistência técnica ade
quadas e_ suficientes, conseguiram uma renda média de 3, 7 salários 
mínimoS~ No Nordeste, onde não houve projetos de irrigação nem 
de extensão rural, essa média é menor, de 2,2 salários. E no Sul, 
onde há um nível de organização grande entre os próprios traba
lhadores, que se unem em cooperativas e têm acesso a crédito para 
investir na produção, a renda fica entre 7 e 11 salários. 

O i..D.Centivo à produção familia: não é apenas uma ma
neira de fixar o homem no campo, combatendo, assim, o de
semprego, mas também uma política de segurança alimentar e, 
ainda, de combate à inflação, na medída em que a oferta au
menta. 

Se conseguirmos avá:Dçar no ·processo de distribuição de 
terras, estaremos fazendo algo de muito concreto para amenizar o 
desemprego. 

Outra iniciativa impoStergáVél é dar à educação básica e à 
técnica a prioridade que lhes é devida. Já vimos como a falta de 
qualificaÇão profissional é determinante para a exclusão do merca,
do_ de trabalho. A edtlcação é, por si mesma, um requisito para o 
exercício da cidadania. Mas também o é enquanto condição cada 
vez mais necessária para ter acesso a uma atiVidade laborativa. E 
essa é uma aímnação que se tomará mais e Iilais verdadeira daqui 
para o futuro. 

· Essas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são reformas estrutu
rais indispensáveis. -Existem também medidas eill.ergenciais, de 
caráter pontual, capazes de provocar efeitos imediatos em setores 
específicos, que o Govemo Itamar tem implementado desde o 
ano passado. 

Os acordos da indústria automotiva e da construção naval 
através da Câmara Setorial, a liberação de recursOS do Fundo de 
Desenvolvimento Social para retomada de projetos paralisados na 
área habitacional, a liberação do equivalente a 1 bilhão de dólares 
provenientes do F A T (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para via
bilizar investimentos em diversos setores produtivos são alguns 
exemplos de ações coordenadas do governo que, no seu conjunto, 
vêm gerando algumas dezenas de milhares de empregos diretos e 
outros tantos indiretos. 

Essas duas linhas, da busca do entendimento entre trabalha
dores e empresários, a partir de negociações setoriais, quanto a 
formas de criar empregos e de maior exploração de recursos do 
Governo pãra a produção e: conseqüente g'cta:ção de empregos, de~ 
vem ter continuidade. 

Outras medidas de maior profundidade, incidindo direta~ 
mente sobre as relações de emprego e salário, também devem ser 
implementadas, como a adoção do contrato coletivo de traballio _e 

a redução do peso_ fiscal sobre a folha de pagamentos. _ 

Diminuir a _tributação sobre a folha de pagamentos das 
empresas, os chamados encargos sociais, de forma a dimi
nuir o custo da contratação de mão~de-obra, incentivará o 
setor privado a absorver mais pessoal. Evidentemente, não 
se está propondo deixar a Previdência Social e os fundos so
ciais à míngua de recursos. O qU:e se defende é que seu fi
nanciamento venha de um imposto incidente sobre o fatura
mento d_as empresas, como alternativa ao sistema atual, que 
faz o gravame fiscal recair sobre o salário pago. Assim, ali
viar-se~iam as empresas que fazem uso iD.tenso- de ~Q.:::de
obra, transferindo parte de seus encargos para as que pos
suem poucos empregados, tendo, porém, maior capacidade 
contributiva. 

Por frm, tamb_ém no Plano das iniciativas __ individuais nnúto 
pode ser feito, 

Quando o· emprego é -visto como prioridade. as empresas 
encontram soluções alternatiVas às demissões. Podem-se negociar 
férias coletivas, r~Yezamento de horários, redução da jornada e de 
salários, reprogramação de tum.os. -

As prefeituras têm um importantíssimo papel a desenlpe
nhar, não apenas como empregadoras, mas também instrumentali
zando e subsidiando projetes nos quais a piópria sOciedade crie ai~ 
ternativas para a ocupação de mão-de-obra. 

A criação de empregos não depende de empreendimentos 
ou projetos de grande porte: 45% dos empregados trabalham em 
domicílios próprios ou de outras pessoas; 49,5% dos brasileiros 
com alguma ocupação trabalham em núcleos de até cinco pes
soas; a maioria absoluta (56,6%), em núcleos de até dez pessoas. 
O papel da micro e da pequen~ empresa na nossa economia é im-
portantíssimo! -

Em resumo, todos têin um papel nessa luta. Cada brasi
leiro, em cada rincão do País, tem algo a fazer. Nas palavras de 
Betinho, "a luta contra o desemprego e pela melhO!ía da quali~ 
dade de vida pode ser travada por qualquer um, em qualquer lu
gar." 

Sr. Presidente, Srs. Senadó!es, conieçamos nosSa -raia- dis
correndo sobre- cidadania. O homem marginalizado do processo 
produtivo vê-se transformado em um subcidadão. COm um enlpre
go, com salário, cada um pode começar a exercer minimamente 
sua cidadania. 

A luta é de todos nós! Vamos a elal 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte)la) - A Presidência 

convoca sessão extraordinári_a a realizar boje, às 18h28min, com a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 
Item único 

REQUERil\lliNTO N" 429, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 429, de 1994, 
do Senador Darcy Ribeiro, solicitando, nos termos do art. _256, a, 

--do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do Senado n° 
305, da 1991, de sua autoria, que regula parte do parágrafo 4", do 
art. 199, da Constituição Feçleral, sobre a retirada de_ tecidos, órgã-
os ou partes do corpo humano destinados a transplantes e clã outras 
providências. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessáo às J8h27mín.) 
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Ata da 63a Sessão, em 14 de junho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Lucidio Porte !la 

ÀS 18 HORAS E 28 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: . • ___ _ _ _ 

Albano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabriel - Amir 
Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello- Carlos be'Carli - César 
Dias- O!agas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho 
Jorge- Darcy R.tõeiro- Dario Pereira- Divaldo Suruagy- Eduar
do.Suplicy- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Gerson 
Camata- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Henrique Al
meida- Hugo Napoleão~ Humberto Lucena- J:x:am Saraiva -.lr<!-
puan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - João Calmou - João 
França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão --Josaphat 
Marinho- José Eduardo -José Ricba- Júnia Marise - Jutaby Ma
galhães---Lavoisier Maia -_Levy Dias- Lourei!Jberg Nu!J.eS Ro~ 
cha- Lourival Baptista --- Lucidio Portella - _Magno Bacelar -
Mansueto de Lavor-:---~O Maciel- Marluce Pinto-- Mauro Be
nevides - Meira Filbo- Moisés Abrão - Nabor)únioL -:: Nelsçn 
Carneiro -- Ney Maranhão- Odacir Soares - -Qriofre Qitinail - Pe
dro Simon - Raimundo Lira - Reginaldo Dnarte - Ronan Tito -
Valmir Carnpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, fuiCiainos õosS:ós trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência 

recebeu a Mensagem n° 228, de 1994 (n° 456/94, na origem), de 
14 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal~ solicita seja 
autorizada a contratação de operaçãO de crédito externo, com ga
rantia da União, no valor de quarenta e nove bilhões, quatrocentos 
e vinte e sete milliões de ienes, junto ao OECF Overseas- Econo
mic Corporation Fotind (Fundo de Cooperação Econôm.iCa Ul
tramarina), destinada ao fmanciamento parcial do Projeto_de Des
poluição da Bacia do Rio Tietê. 

A matêria será despachada à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (LucídioPortella)'--Sobie- a· mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 41, DE 1994 

Autoriza o Poder Executivo a criar a Secre
taria Nacional de Pesca e Aqüicultura, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estru

tura do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, a Secretarhi. Nacional de Pesca e Aqüicultura, em confor
midade com o art. 187, § 1 ',da Constituição Federal, com o pará
grafo único do art. 16 da Lei n• 8.490, de 16 de-novembro de 
1992, e com as disposições da Lei n• 8.111; de 17 de janeiro de 
1991. 

Art. 2° À Secrclaria de que trata o art. 1° coi:Dpeteni -a pes
quisa, o ordenamento e o fomento das atividades de pesca e aqúi
cultura, bem como a promoção de seu desenvolvimento. 

ParágrafO único. _São manti~ no Ministério do Meio Am
bi~nte_ e. da ~azõnla l..Cgal __ ?S __ -_.c.~nipetênciiS de fist:.3:!_izaçã~_ elas 
atividade_s ~~quéliáS qUe erlvõlVerem o coritrole dos estõqu-esna~-
turais-.- ··-·····'' 

Art. 3° São_transferidos do Instituto Bfâ:st(eli:o dO'MeiO A.iri-· 
biente e dos Recu~soS Naturaís Renov-áveis.:._ IBAMA, para O Mi: 
nistério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
os seguintes órgãos: Centro de Pesquisa e Treinamento em Aqüi
cultura- CEPT A, Centro de Pesquisa do Sudeste/Sul- CEPSIJL e 
Centro d.ç ~es.qui~a po ~ordeste..., CEPE.NE. bem_ como as estaçõ-
esdepsicultura~---- __ _ - - _ .. -----~ 

Parágrafo úniCo. Os recursos humanos, materiais; Orçainen
tários e fmanceiros, tambêm a transferência dos cargos e funções 
relativos às atividad~s de, pesca c aqüicultura com e~ceção aos ati
nentes_ à fiscalização, integrantes da eStrutura do IBAMA serã.o 
tr~~f~~d<?S ~_a 6, ~-~~0 -~~ _ J\gricultura, do _Abastecimento e . 
da Reforma Agrária. ·· · - · · -, · 

- Art. 4° Esta lel-ent:I:a enl"Vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições ao contrá:!'io~ 

J u~tificação 
Lei n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991, a chamada Lei Agri' 

cola, fu.COipõrou de :nial:leira i.IiOVadora, entre seus d.iSposiiiVós, um 
capítulo dedicado à proteçã.o ao Meio Ambiente e: à con'seivação 
dos recursos naturais. Isso reflete o crescimento das preocupações, 
em níveis nacicnais e nwndial, com a superutilização dos recursos 
naturais sem o manejo adequado. 

A cristalização do fatOr ambiental como variável ~jsiva 
na tomada de dedsãó gerou mudanças institucionais na maioria 
dos países para criar, no setor público, as instãncías necessárias a 
coritemplar o reconhecimento da nova importância do Meio Am
biente. No Brasil, tais mudanças tiveram um momento particular
mellfiS1gllifiC'atiVO Cõnia'Críáção do lliSiiTU:tO "BTãsileiró do Meio 
Ambíe:Die e dos Recursos Naturais RenováVeiS·- IBAMA, em 
19&9-, ã. partii da ru:são de quatro órgãos pré-existentes: sWetã.ria 
do Meio Ambiente - SEMA, Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal - IBDF, - Sudhevea - Superint~dência do De
senvolvimento da Borracha e Sudepe -Superintendência do De
senvolvimento da Pesca. 

No que diz respeito à pesca, o Ibama herdou um setor que 
primava pela má administração e equívoCos nó trato com o poten
cial pesqueiro do país, o que provocou quedas expressivas nos es
toques, como foi o caso da sardinha, cuja produção caiu de 230 
mil toneladas em 1973 para 30 mil toneladas em 1990. 

É correta, portanto, a vinculação da pesca ao Ibama, no sen
tido da sustentabilidade·_ dos __ eslc;:que_s e manut_e_nção do equilíbrio 
ecológico. Mas é inegável, u.mbém, que a pesca enquanto ativida
de industrial proveniente principalniente da aqüicultura deve ter 
um enfoque de fomento 'mais adequado aos objetiVoS e ao ãmbito 
do _Mipistério da Agricultura. O presente projeto autorizativo pre
teride abrir ca.m.in.ho para que ·as-cÕtripetêricias-sejam deVidamente 
divididas, solucionando-se impropriedades cOmetidas quando da 
criaçãO do Ibama. Essa é uma reivindicação de entidades do setoi' 
pcsqtiei:to e todo o País- que merece ser atendida, em nome da ra
ciOnalidade das políticas públicas, ressalvando-se a necessidade e 
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a importância da atuação do lbama na conservação dos recursos 
naturaiS renováveis. -

Sala das Sessões, 14 de junho de 1994. -·senadora Júnia 
Marise. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTII'UIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASil.. 

Art. 187. A política agricola será planejada e executada na 
forma da lei, com a participà.ção efetiva do setor ~ produção, en
volvendo_ produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores 
de comercialização, de armazenalilento e de tranSportes~ levando 
em conta, especialmente: 

§ 1° Incluem-se no planejamento agrícola as atividades 
agroindustriais, agropecuáriRs, peSqueiras e florestais~-

LEI N" 8.490- D..l 19 DE NOVEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a organização da Presidência da Re
pública e dos Ministérios e dá outtas providências. 

LEI N"8.171-DE 17DEJANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a política agrícola. 

(À Comissão de Assuntos Sociais- decisao termi
nativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luciclio Portella ) - O projeto será 
publicado e remetido à Comissão competente. -

~e a mesa, expediente que será.lido pelo Sr. 1° Secretário. 
E lido o seguinte 

Em 14 de junho de 1994. 

Senhor Presidente, 
Tenho a hoora de comunicar a Vossa Excelência que, de acor

do com o disposto no art. 39, alinea 11a11
, do Regi:meD.tO Interno, que 

me ausentarei dos t:rabaib.os da Casa, no perlodo de 15 a 24 do conen~ 
te, para, em missão autorizada pelo Senado, participar da Conferência 
Intemaciooal do Trabalho, a se realizar em Genebra-Suíça. 

Atenciosas saudações, Senador João Calmon. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O expediente 

lido vai à publicação. 

Ao 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte 

Brasilia, 9 de junho de 1994. 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Digulssim<i Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. nos ter~ 

mos da alínea a e do parágrafo único do art. 39, do Regimento ln
temo do Senado Federal, que me ausentarei do País entre os dias 
15 e 20 do correrite, para representar o Brasil na Comissão de Eco
nomia, Finanças e Dívida Extema do Parlamento Latino-America
no, a realizar-se em !quique, no Chile, por indicação desta Casa. 

Com a minha mais alta estima e distiD.ta consideraçãci -
Senador José Fogaça. 
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella ) - O expediente 

lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimentos que set3o lidos pelo Sr. [0 Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N° 453, DE 1994 
Requeremos urgência, D()S termos do árt. 336, alínea ''b11

, do 
Regirrie:D.to- inteino, para o PLC D_o 92/94, que "dispõe sObre a re
muneração dos cargos em comissão, defme critérios de incorpora
ção-de vantagens de que trata a Lei n° 8.112, -de 11 de dezembro 
de 1990, e ~outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1994. - Sen. Jonas Pi
nheiro - PTB, Se~. Málj:o Covas :- P~;OB, Sen. Ney Mara
nhão - PRN, Sen. MarcO -Maciel - -PFL~ Sen. Francisco Rol
lemberg- P:M:N, Sen. Mauro Benevides- P:rviDB, Sen. Espe
ridião Amin - Sen. Carlos De'C"arli 

REQUERIMENTO N' 454, DE 1994 
Com base no artigo 336, alínea b, do Regin:iento Interno do 

Senado Federal, solicitamos que sejâ apiedada~ -eni":fegime de ur
gência, a Mensagem n° 222, de 8 de junho de 1994, publicada no 
DiátiêiOficial da União de hoje, para que o Governo do Estado do 
Espírito Santo_ seja autorizado a ultimar contratação de operação 
de crédito externo, com garantia da União, junto ao Banco Interna
cional para Reconstiução e Desenvolvimento- BIRD. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1994.- Joiuis Pinheiro
PTB, Eduardo Suplicy- PT, Mauro Benevides- PMDB. Almir 
Gabri~l- PSDB, :Marco Maciel- PFL, Magno Bacelar 

O SR. PRESIDEN'IE (Lucídio Portella) - Estes .requeri: · 
mentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do disposto 
no art 340, ll, do Regímento Interno. 

Passa-se ã. 

ORDEM DO DIA 

Item Único 
Votação, em turn.'o Útrico, do . Reéruexfuie~to n° 

429, de 1994, do Senador Darcy Ribeiro, solicitando, 
nos termos do art. 256, a, do Regimento Interno, a reti
rada do Projeto de Lei do Senado D0 305, de 1991, de 
sua autoria, que regula parte do parágrafo 4°, do art. 199 
da ConstituiÇão Federal, sobre a retirada- de tecidos, ór
gãos ou partes do corpo humano destinados a transplan
tes e dá outras providências. 

Em votação o requerimento, em turno único. · 
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ç)_Pr9jeto de 4i do _S~nado J.f0 305, de 199!, será defmitiva-

merite arquivado. ~- · - - · - · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Passa-se, agora, 
à apreciação do Requerimento n° 453, de 1994, -de Urgência, lido 
no expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n° 92/94. 

Em votação O recjuerimeD.tó:- -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a- matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, inciso TI, do Regimento Interno. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Passa-se à apre
ciação do Requerimento n° 454,de 1994, de urgência, lido no ex
pediente para a Mensagem n° 222194. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se reíere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária sti.bSeqüente, nos 
termos do art. 345, inciso ll, do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)-A.l'Iesidencia coo
voca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às !Oh. (Pausa.) 

-Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão extraorci.mátia a ;reali?~-se 
amanhã, às 1 Oh, anteriormente convocadã, a Seguinte 

O SR.PRESIDENTE(I..ucídioPortella)-&táencen-adaa sessão. 

ORDEM DO DIA 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(lnclurdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Rea:imento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 44, de 1993 (n" 2.50/93 na Câmara dos Deputados). 
que aprova o aJo que renova a permissao da RAD!O 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço tk radiodifusão 
sonora em .freqüéncia modulada na cidade de Lajeado, Eslildo do 
Rio Grande do Sul, tendo 

--- Pareoeres. proferidos em Plenário. em substituiç!o à 
Comissão de_ Educ:açlo: 

- 1" pronunriamnato: Relator. Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto: 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

z 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Rqimento Interno) 

Votaçi!.o, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 4S. de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos DePutados}, 
que aprova o ato que renova a concessbo outorgada à RÁDIO 
CAPINZ4.L LTDA. para explorar serviço de radiodifusbo sonora 
em onda média na Cidade de Capin:al, Estado de Santa 
Catarina. tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituiç!o à 
Comisslo de Educaçlo. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- z• pronunciamento: Relator. Senedoi Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos c procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(lnclurdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46. de 1993 (n° 248/93. tta Câmara dos Deputados}, 
que aprova o ato qzte renova a permissão O!ltorgada à R..f.D/0 
FRA.TER.\"fDADE LTDA. para explorar sen.•iço de radiodifusdo 
sonora em freqüem:ia modulada na Cidade de Araras, Estado de 
São Paulo. tendo -

Parecer. proferido em Plenó.fio. em S~bstituiçâo à 
Comiss.W de Educaçilo: _ _ :· _ 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Áh·aro Pacheco. 
favorável ao projeto~ 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas--Pinheiro. 
pela regularidade dos atas e procedimentos concementçs à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia. nos termos do art. 375, VIII, do 
- Re&imeato Interno) 

Votaçlo. em turno único. do Projeto de Deq,c:to 
Legislativo n' 48, de 1993 (n' 264/93, na Cllmanl dos Deputados), 
que apf'OWJ o ato que nnova- a permiss4o da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora tm fiyqfJlncia modulada na Cidade do Rio de JaneirO, 
I:;stado do Rio de Jantlro, tendo 

Parcc=. proferidos eni Plenário. Relator: Senador Áureo 
Melto. em substituiçlo à Comisslo de Edueaçao·: 

- t• pron•nc:i•mento: favorável ao projeto; 
- 2• pron•nri•meato: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes l proposiçlo. 

s 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(lncturdo em Ordem do Dia nos termos do art. 37!, VIII, do 
Rq;imeato Interno) 

Votaçl.o, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Cllmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissdo da RADIO LITORAL 
LTDA.. para uplorar serviço de radiodifitsdo sonora em 
freqUência _ modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareoeres. proferidos em Plenário, em substil\liçlo à 
Comísslo de Educaçlo. 

-- t• pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, 
favorá:vcl ao projeto; 

~-- 2• pronundameato: Relator. Senador Ney Maranhlo. 
pela regularidade dos atos c procedimentos concernentes à 
proposiçlo. 

' PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" SZ, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Rea;imento Interno) 

Vota.ç«o. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' S2, de 1993 (n' 246/93, na Cllmara dos Deputados), 
qUe aprova o alo -que--renóVa a concessão outorgada à RADIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Santt:i ffelena, Estado do 
Paraná. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educaçlo: 

- t• pronunci•mento: Relator; Senador Ney Maranhão~ 
- 1• pronunci•mento: Relator: Senador Affonso 

Cama:rgo. -pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

·7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' SS, DE 1993 

(lnclurdo em Ordem do Di• nos termos do art. 375~ VIII, do 
Reafmento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' SS, de 1993 (n' 267/93. na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a conce'Ssão otporgada à PA.QCET..f 
EMPREENDI.\IENTOS_ __ LTDA .. pa,.a eXplorar serviço d_e 
radíodifitsão sonora em onda méd~a na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí. tendo - - - -- -

Parecer favorável. -proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão. em 'Subs_tituição à Comissão de Educação. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do-Dia nos termos do l)rt._37S, YIII, __ do 
Regimento Interno_) 

Votação. em turno único-, do. Projeto de Decreto 
Leeislativo n° 7 .. de 1994 (n° 3.08/93. na Câmara dos Deputa~os). 
qu~ aprova o ato que _f'_enova a outorga d§[eriçlq _q 'RAJ)/0. 
Cl.:LT{.'RA. DE Tf.\!BÓ LTDA .. para explorar serl'ii.'O de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó. Estado 
de Santa (' atarina. tendo 

Parecer faváiãvel. proferido em Plenó.rió. Relator: Senador 
Meira Filho. em substituTÇ.áo_à Comis_Sáõ- de Educ_açio.. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!VQ ~· 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375. VIII. do 
Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto _ d_e._. Decre.to 
Legislativo n" 9, de 1994 (n° 301/93, na CâmMã dôS Dr!putãct'q's"). 
que aprova pato 9_ue reno__va ~concessão o.u~or~ada_à f!..-ÍÇJ!O E 
TV TAPAJOS LTDA .• para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de_ Sãntarém, Estado do 
Pará. tendo -- -- ~ -----

Parecer favorável. proferido em PlemiriO: Relator: Senador
DirCeu Carneiro. em substitllíÇão à Cónllssa.o de EdUcaçiio. 

lO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(rncluido em Ordem do Dia nos túmOs do a"rt. 37.S;VU(d0 
Regimento Interno) 

Votação. em turno únicO. do Projeto de Decreto 
Legislativo n.,., 10. de 1"99-t. (n° 297/"93. na-Câmara dos Deput:ldos). 
que aprova o '1to que· Ofltorga permissão à FC.\DAÇ.JO P__e. 
l 'RB.-!.\'0 THIESE.\' para executar sen:iço dr! -radiodifi/sâ.o 
sono1·a l!m freqiiência _modulada. com fins t!XdliSJl·arnenre 
t!ducati\'OS. na Cidade de .\'Ol'O Hamburgo. Esradõ do Rio Grémde 
do Sul. tendo -

P:u~ceres f;norâveis. __ proferidoS em - Pl~núrio.. em 
:5uhstituiç:1o à Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Rdator: ·Senador João França. 
lb\ orâ\<!'l ao projeto: --

- r pronunciamento: Rd;:Hor: S_~nador \!eira Filho. relo. 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proro-siçJ.o. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO :-.• II, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n°-l I. dE1994 (riõ-265/93'. na C'âmará: dos Deputados). 

que aprova o ato que renova a permissão oütorgada-- à S.A. 
R.4DIO J"ERDES MARES. para _explorar serviço de radiodifusão 
sonora emfreqiiência modula_t:/_a na Cidade de Fortale=a. Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer tàvorável. proferido_ em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro. em substituiÇáo- à Comissão de Educaçio. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"l2, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto 
Legislativo n° 12. de 1994 {n° 319/93: n-a-Câmara dos Deputado2), 
qu_e aprova o- ato que outorga permissão à FL:\0.-I.Ç.rl.O 
CULTURAL CRUZEIRO DO- SUL para e.wcutar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüéncia modulada na cidade di! 
Sorocaba. Estado de Sao Paulo,-tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. Relatõr: 
Senador Me ira Fflho. em substituição à Comissão <!e Educação: 

- ]
0 pronunciamento: favorável ao projeto; 

- 2° pro·nunciamento: pela regularjdade dos atas_ e 
procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•ls, DI!: 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessao outorgada à RÁDIO 
~RAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifosão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins. 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlo~-r~t~ocinio~- em substjt!JÍÇ_ão _à Comissã~ de _EducaçAo. -

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"l9, DE 1994 

(Inclufdo em ordem do Dia, no; termos do art. 375, VIII, do 
· .- · - Regim"ento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
LegislatiVO n° -19. de -1994 (n° 254/9J, n-a_Câmafi dOs 'oej;Utàdos), 
que aprOva o ato que renovei. a concessao outorgada à Tf" 
TOCA,VTINS LTDA. pará eXplorai serviço de radiodifosão de 
sons e imagens (televisdo) na Cidade de Anápolis. Estado de 
GOiás. tendo -

Parecer favOráVel, proferido em PlenáriO. Retatoi: ·senadOr -
Carlos PatrocíniO; em substítuição-à Comissão de Educação. · 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIIl, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do . Projeto de Decreto 
Legis_lativ9 n° 24, de 1994 (n° 328/93. na Çâm_aqt dos Depu~ados), f 
que aprova o ato que outorga permissão à FUA'DAÇAO DEJ. 
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ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAf para executar 
serviço de radiodifusão sonora em_freqüência móâfllada,_comfins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
,Vinas Gerais. tendo 

Parecer favoráVel. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Luddio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 239, DE 1993 

(Em regime de urgê-ncia, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do_ Projeto de L~ da Cd.inara n° 
239. de 1993 (n° 1.791/91, na Casa de origem), de inicíãtiva do_ 
Presidente da República. que dispõe sobre o Registro Pdblú:o de-
Empresas J.fercamis e Atividades Afins e dá ozaras provldêncías, 
tendo 

Pareceres 
-sob n" 85, de 1994, da Corriis~faó- -de Assuntos 

Econômicos, favorável ao Projeto com a emenda n° 1-CAE. que 
apresenta; 

-de Plenário~ Relator: Senador Henrique Almeida, em 
substituição à Comissão de Assuntos Económicos, sobre as 
emendas de Plenário, favoravel às de n°s 3, 4 e S; pela aprovação 
da n° 6, na fonna de subemenda que apresenta; e pela rejeição da 
de n° 2. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"\6, DE \994 

-(Em regi~e de u~gência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Lei da Câmar~ n° 
16. de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem). que regulamenta o 
art 236 da Constituff;ão Federal, dispondo sobre serviços 
notariais e de registro, tendo 

'Pareceres 
-sob n° 132. de 1994, da Comissão de Constituiçio, 

Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto côm Emendas n°s_ Le_2 
- CCJ, áe redaç!o, que apresenta; 

- de Plenário. Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substituição à Comissão de Constituiçlo, Justiça e Cidadania, 
pela rejeição das emendas n°s 3 a 26, de Plenário. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE \994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336~ "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 43. de 1994 {n° 406/94, na Câmani -dos Deputados). 
que aprova o ato que outorga ~permissão à RAD!O PANORAMA 
DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão em freqüênci'a modulada na cidade de Cato/é do 
Rocha, Estado da Paraíba, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Jonas Pinheiro. em substituição à Comissão de Educação. 

19 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 

. . . CÂMARA N' 62, DE 1990 

Votação. em turno suplementar, do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da C~ara n° 62. de 1990 (n° 3.516/89, 
na Casa de origem), que define crime organizado e dispõe sohr_e 
meios especiais de investigação e prova nos inquéritos e 
processos que sobre ele versem, tendo 

Pareceres 
- sob n° 432. de 1994. da Comissão Diretora, oferecendo 

a redação do vencido; e 
- de Plenário, em substituição à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), Relator: 
Senador Amir Lando, favorável as emendas n°s I e 3, na forma de 
subemendas que apresenta; pela rejeição da n° 2~ e apresentando, 
airlda. as emendas n°S 4. e 5. 

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 199\ -

COMPLEMENTAR 
Votação, em tum o único~ do Projeto de Lei do Senado n° 

27, de 1991- Complementar, de a].l.toria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3" do art. 192 da Constituíçtio 
Federal, que díspae sobre a cobrança de jw~ reais f!ltÍ:!_~'!l.O.~~ e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição_ . à Comissão . de Assun~os 
Económicos. 

(Levanta-se a sessão às lihisntm:) 
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 

4• Reunião, ExtraOrdinária, Realizada em 17 de Maio de 
1994. 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessete de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro, na sala de reuniões da 
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, reúne-se a Comissão de 
Assuntos Sociais,-S_ob a presidência do Senador Jutahy Magalhães 
e com a presença dos seguintes Senadores: Antônio Mariz, Cid Sa
bóia de Carvalho, Divaldo Suruagy, Coutinho Jorge, Lourival 
Baptista, Odacir Soares, Carlos Patrocínio, Almir Gabriel, Regi
naldo Duarte, Epitácio Cafeteira, Magno Bacelar, Marluce Pinto, 
Ronan Tito, João Rocha, Dirceu Carneiro, Moisés Abrão, Meira 
Filho, Jonas Pinheiro e Ney Maranhão. Havendo número regímen

. tal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando 
a leitura da ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. A 
seguir, foram apreciadas as seguintes matérias: 1. Projeto de Lei 
da Câmara n° 49, de 1994, que "altera o art. 482 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT". Relator: Senador Ney Maranhão. 
Parecer: contrário. Resultado: aprovado pela Comissão. 2.. Projeto 
de Lei da Câmara D0 184, de 1993~ que ''dispõe sobre a concessão 
de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos culturais e 
artísticos para pessoas idosas ou portadoras de deficiência física". 
Relator: Senador Jutahy Magalhães. Parecer: favorável, na forma 
das emendas que apresenta. Resultado: aprovado pela Comissão. 
3. Projeto de Lei da Câmara n° 63, de 1993, que 11modifica a re_da
ção do art. 22 da Lein• 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que al
tera o salário núnimo dos médicos e cirurgiões-dentistas". Relator: 
Senador Almir Gabriel. Parecer: Substitutivo. Resultado: concedi
da vista ao Senador Ántônio Mariz. 4. Projeto de Lei da Câmara n° 
226, de 1993, que "dá nova redação ao inciso n do art. 131 da 
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senadora Marluce 
Pinto. Parecer: favorável. Resultado: aprovado pela Comissão,, 
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com votos contrários dos Senadores: Ronan Tito, Ney Maranhão, 
Coutinho Jorge, Cid Sab6ia de Carvalho e Meira Filho. S. Projeto 
de Lei da Câmara n° 182, de 1993, que "estabelece normas gerais 
sobre a emissão de sons, ruídos prejudiciais à saúde, à seguraD.ça e 
ao sossego público". Relator: Senador Antônio Mariz. Parecer: 
contrário. Resultado: aprovado pela Comissão. 6. Projeto de Lei 
da Câmara n° 242, de 1993, que "dispõe sobre o exercício da pro
fissão de detetive e dá outras providências11

• Relator: Senador Oda
cir Soares. A matéria foi objeto de vista ao Senador Cid Sabóia de 

Carvalho que devolveu sem apresentar voto escrito. Parecer: favo
rável. Resultado: aprovado pela Comissão. Por determinação da 
Presidência ficam adiadas as seguintes matéri_as: PLC 147/1993; 
PLC 129/1993. Nada mais havendo a tratar Sua Excelência decla
ra encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Se
cretário, a presente Aui que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente. 

Senador Jutahy Magalhães, Presidente. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO II 

ANOXLIX-N"66 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso~acional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE 1994 

Aprova o ato que outorga permissão à Rãdio Panorama de Catolé do Rocha Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão em freqüêucia modulada na cidade de Catolé do Rocha, Es
tado da Paraíba. 

O Congresso Nacional decreta:_ c~~" 

Art. I • Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 149, de 14 de março de 1990, que outorga pemiissão à 
Rádio Panorama de Catolé do Rocha Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Catolêif6 Rocha, EstãâO-da Paraíba. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em Vigor na dat8,~~tSii:tiJub!iêâção: -- ~-~ ~ -- -
Senado Federal, 15 de junho de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATADA 64"SESSÃO,EM 15 DE jUNHO DE 1994 
1.1- ABERTIJRA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1-Mensagens do Presidente da República 
N" 229, de 1994 (n• 458/94, na origem),de 14 do corrente, 

comunicrurdo o recebimento da MensageQl __ sMP~J {~_! &_1994. ã
qual participa a promulgação da Resolução D0_4Lde 1~4. -- -- -- -

N" 230, de 1994 (n' 459/94,na origem), de 14 dº corrente, 
comunicando o recebimento da Mensagem SM n' J2;Q,,de l994,_a_ 

qual_ participa a pro_n:iulgação do Decreto LegiSlatj.vo n° __ 23, de 
1994. 

1.2.2 - Oficios 

N° 801194, de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira, Pre
si4ente da C.ãnJ.ara4osJ~J~putados, solicitando a retificação do Ofi
cio __ S_G-1\1;_~---~o ~?9~/94J --~-- ~ce~_~o _:_:_equívoco verificado ao 
attihu4:-se_errç I1!3:~al na redação do artigo 22 do Projeto de Lei 
da ~a n' .3. 71 :Z.:Ei93, que tranSf6nDa o Conselho Administra
tiVo de-pere-Sa Econômica- CADE em Autarquia, dispõe sobre a 
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EXPEDIENTE 

Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUJZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUJZCARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
FLORJAN AUGUS10 COUTINHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

prevenção e a repressão às infrações centra a Ordem Econômica e 
dá outras providências. 

N" 62/94, de autoria do Senador Jrapuao Costa Júnior,~ soli
citando a retirada do Ofício n° 60/94, de 8 do corrente. 

1.2.4- Leitura de Mensagens Presidenciais 
N"' 160 e 161/94 (n"s 454 e 455194, na origem, respectiva

mente). propondo modificações no Projeto de Revisão do Orça
mento~ o exercício de 1994. 

1.2.5- Comunicações da Presidência 
~~~~··~~Edição, pelo ~enhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 528, de 10 de junho 1994, que dispõe sobre a criação 
dos 'cargos em comissão -que menciona; designação de Comíssão 
Mista e fixação de calendário para a tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 529, de 10 de junho 1994, que dispõe sobre a altera
ção na Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, e dá oulras pro
vidências; designação de Comissão Mista e fiXação de calendário 
para a tramitação da matêria. ·· 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 530, de 11 de junho 1994, que dispõe sobre a imple
mentação da autarquia Croselho Administrativo de Defesa Eco
nõmica- CADE, criadapelaLein°8.884, de 11 de junho de 1994, 
e dá outras prOvidências; designação de ComiSsão- Mista e rtxação 
de calendário para a tramitação da miltéria. -- -- -- -

1.2.6-Discuraos do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Regozijo pela posse 

do escritor João Ubaldo Ribeiro na Academia Brasileira de Letras. 
SENADOR JOÃO CALMON - CongratUlaodo-si com o 

Deputado F1orestan Fernandes pelo recebimento do Prêmio Almi
rante Álvaro Alberto. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Homenagem póstuma 
ao Almirante Lniz Carlos Aguiar Reguffe. 

SENADOR ONOFRE QUINAN- Crosiderações acerca da 
possibilidade de redução do IPMF -Imposto Provisório sobre Mo
vimentação Fmanceira. 

1.3- ORDEM DO OlA 
Projeto de Lei da Câmaran• 239, de 1993 (n• 1.791/91, na 

Casa de origem), que dispõe sobre o Registro Público de Empre
sas Mercantis e Atividades Afms e dá outras providências. Apro· 
vado com Emendas n°s 1-CAE, 3 a 5 e 7 e subemenda à Emenda 
n° ô, Sei:J.do rejeitada a de n° 2. À Comissão Diretora pari a reda
çãofmal. 

DIÁRIO DO CoNGRESSO NACIONAL 
Impresso sob respcnsabilidad da Mesa do Senado Fedem! 

ASSINATURAS 
Semestral ------- 23,53 URV 

Tiragem: 1.200 exemplares 

Redação fmal das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara n° 239/94, em regime de urgência. Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

. Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 62, 
de 1990 (n• 3.516/89, na Casa de origem), que defme crime orga
nizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e prova nos 
inquéritos e processos que sobre ele versem. Aprovado, em turno 
suplementar, com as Emendas n° 4 e S e subem~ndas às Emendas 
n"s 2 e 3, sendo prejudicadas as de n•s 2 e 3 e 1. A Comissão Dire
tora para a redação fmal. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1994 (n°406/94, na 
Câmara dos Deputados), que~aprova o ato que ®torga_ permissão à 
Rádio Panorama de Catolé do Rocha LIDA., para explorar servi
ço de radiodifusão em freqUência modulada na cidade de Catolé 
do Rocha, Estado da Paraíba. Votação adiada por falta de quo-
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Independente Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência mcxlulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Graode do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Capinzal Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda ~édia Jla cidade de Çapinzal, Estado de 
Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de ra
dioâifusão~ sonora em freqüência modulada na cidade de Araras, 
Estado de Sãó Paulo. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993, (n• 264'93, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são da Rádio Jornal do Brasil Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em freqUência modulada na cidade do Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de quo-

Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (ir' 273/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência mqdulada na cidade de--0s6rlo, Estado do Rio 
Graode do Sul. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Grande Lago Ltda. para explorar serviço de ra-
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diodifusão sonora em onda mi\dia na cidade de Santa Helena, Es
tado do Paraná. Votação adiada JX'I' falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
·utorgada à Paquetá Empreendire ..... ~tos Ltda. para explorar serViço 

de radiodifusão sonora em onda média na cidade d_e Floriano, Es
tado de Piau!. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda. para explorar Se!Viço de 
radiodifusão sonOra etil- onda média na cidade de Trmbó, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativon• 9, de 1994 (n• 301/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio e TV Tapajós Uda. para explorar serviço deraM 
diodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Santarêm, 
Estade do Pará. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (n• ~97/93,llll 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de radiodifu
são sOnOra em freqüência modulada, com fms exclusivamente 
educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do R.j.o_ Grande 
do Sul. Votação adiada por falta de ql}orum 

Projeto de Decreto Legislativôn• II, de 1994 (n• 265/93, 
na Câmara dos Deputados), que aproya o ato que renova a per
missão outorgada à S.A .. Rádio Verdes Mares. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na ci
dade de Fortaleza, Estadc do Ceará: Votação adiada por falta 
de quorum 

Projeto de Decreto Legislativon• 12,de I994(n°319/93,na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
:<undação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de radio
Jifusão Sonora em freqüência modulada na cidade de _Sorqcaba, 
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum 

Prcieto de Decreto Legislativo n• I 8, de 1994 (n• 252/93, na 
Câmara .,J.(,o;) Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Aragnaia Ltda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média n..a cCidade de Araguaína, Estado 
do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n°254/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar se!Viço de radiodi
fusão de sons e intagens (televisão) na cidade de Anápolis, Estadc 
de Goiás. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Decreto Legislativon• 24, de 1994 (n• 328/93, mi· 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação de Ensino Superior de Vale de Sapucai para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüêilcia modulada, com fms 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n• 2.248/91, na 
Caxa de origem), que regulamenta o artigo 236 da Constituição 
Federal, disponc.lo sobre serviços notariais e de registro. Votação 
adiada nos termos do art. 375, vm, do Regimento Intemo. 

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991- Complementar 
que regulamenta o artigo 3° de artigo 192 da Constituíção Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos; e dá outras 
providências. Votação adiada nos termos do art. 375, vm, do 
Regimento Interno. -

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR ODACIR SOARES- Comentários sobre o arti

go intitulado Partilhar o crescimento com os pobrest de autoria 
da Sra. Nancy Birdsall, publicadc no "0 BID", publicação periodi-

ca do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Preocupação com a 

estagnação da economia brasileira demonstrado pelo balanço co
mercial. 

1.3.2- Deslgaação da Ordem do Dia da próxima sessão. 
1.4- ENCERRAMENTO 
2-ATA DA65"SESSÃO,EM 15DEJUNHO DE 1994 
2.1 -ABERTURA 
2.2- EXPEDffiNTE 
2.2.1- Requerimentos 
- N" 456, de 1994, de autoria de Senador Pedre Simon, solici

tando que seja recolocada em tramitação a Proposta de Emenda Cous
titucic:nal n° 17, de 22 de outubro de 1991, qrie "dá. nova redação ao 
inciso II de art. 40 da Constituição Federal", elevaudc de 70 para 75 
anos o limite de idade para a aposentadcria tompUisória. 

- N" 457, de 1994, de autoria de Senador Francisco Rol
lemberg, solicitando que sejam considerados, como licença antori
zada, os dias 13, I 7 e 20 de junho de 1994. Aprovado • 

.,.. N" 45S. de I 994, de autoria de Senador Gilberto Miranda, 
solicitando ao Senhor Ministro da Fazenda, informações que men
ciona. 

- N" 459, de 1994, de autoria de Senader Marco Maciel, so
licitando a transcrição, nos Anais do Senado, do Editorial intitula
de Pleito à inteligência, de jomal Diário de Pernambuco, de 30 
de maio último. 

2.2.2 -Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Oficio n• 2217/94, de 15 de corrente, do 

Banco Central do Brasil, encaminhando a complementação dos 
documentos necessários à instrução da Mensagem n° 222, de 
1994. 

2.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Premência da imple

mentação do projeto de fruticultura irrigada, desenvolvido pelo 
Governo de Sergipe, no Platô de Neópolis. 

SENADOR GILBERTO MIRANDA- Atuação de Governo 
Federal para erradiceção da pobreza no Pais restringinde-se ao 
combate à inflação. lmportãncia da recuperação do planejarnento 
governamental. 

SENADOR AUREO MELLO - Congratulando-se com os 
parlamentares, candidatos nas próximas eleições, comprometidos 
com o desenvolvimento sócio-econômico da região amaz&.ica. 

2.2.4 -Leitura de projetos 
-Projeto de Lei de Senadc n• 42, de 1994-Complementar, 

de autoria do Senador Odacir Soares, que "dispõe sobre o exercí
cio do direito de greve dos servidores públicos da administração 
direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
uniãO; dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto 
no art. 37, inciso VII, da Constituição Federal e dã outras provi
dências". 

- Projeto de Lei de Senado n• 43, de 1994, de autoria do 
Senador Eduardo Suplicy, que "dispõe sobre as -sociedades coope-
nltivas". .. -- · --- · · 

2.2.5- Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR PEDRO SIMON- Análise critica da atividade 

legislativa dos parlamentares desde a Constituinte atê hoje. Eleiçõ-
es de outubro próximo não podem comprometer os trabalhos no 
Congresso Nacional. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Apelo ao Ministro dos 
Transportes, Sr. Bayma Denis, em favor do restabelecimento ime
diato da linha de trem que atende os municípios pemambucanos 
de Vit9ri~ de Santo Antão, Jaboatão _e _outros, 

SENADOR MAGNO BACELAR - Reflexão sobre o pro
nunciamento do_Sr. Pedro Simqn. 
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2.2.6 - Requerimento 
- ~ 460, de 1994, de autoria do Senador Esperidião Amin, 

solicitando que seja considerado, como licença autorizada, o dia 
13 de junho do corrente ano. Aprovado. 

2.2.7- Comunicação ~ ~ 

- Do Senador Hydekel FreitaS, de ausência do País no pe
ríodo de 15 de junho a 14 de julho do ano em curso. 

2.2.8- Ofício 
- N" 233194, da Liderança do PDT, na Câmara dos Deputa

dos, de substituição de membro em ComissãO :Mista. 
2.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Leida Câmara n• 142, de 1993 (n• 1.735/9l,na Casa 

de origem),que coosidera o Distrito de Fazenda Nova, do Município 
de Brejo da Madre de Deus, Estado de Pernambuco, área especial de 
interese turístico e es-tância hidromineral. Aprovado, após parecer de 
plenário favoráVel. À sanção. - ---- - -

Projeto de Decreto Legislativo n• 43, de 1994 (n°406/94, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Panorama de Catolé do Rocha Uda., para explorar serviço 
de radiodifusão em freqüência modulada na cidade de catolé do 
Rocha, Estado da Paraíba. Aprovado. À Comissão Diretora para a 
redação ímal. 

Redaç_ão ímal do Projeto de Decreto Legislativo n• 43/94. ~ 
Aprovado. A promulgação. ~~ ~ --~ ---~ ~ ~ -- · ~ 

Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da RÁDIO INDEPENDENTE L IDA. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüênciil modulada na Cidade de Lajeado, 
Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quo· 
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO CAPINZAL L IDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Capinzal, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 46, de 1993 (!1° 248193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO FRA1ERNIDADE LIDA. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência lnodulada na Cidade de 
Araras, Estado de São Paulo. Vota~ção adiada por falta de quo· 
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993, (n• 264193,, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qu~ ren_ova a permis
são dã RÁDIO JORNAL DO BRASIL LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em fieqiiêncíã- !nodulada na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação Odiada por 
falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da RÁDIO LITORAL L IDA. para explorar serviço de radiodifu
são-Soil.ora-em freqüência modulada na Cidade de OsódO, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa He
lena, Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS LIDA. para ex
plorar serviço de radiodifusão soriciâ em -Onda méd!:a na Cidade de 
Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na 
Câmara dos peputados), que aprova o ato que renova a outorga 
defenda à RADIO CUL1URA DE TIMBÓ LIDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora eTTJ. onda média na Cidade de Ti.m
bó, Estado de Santa Catarina. ~votação adiada por falta de quo· 
rum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n• 301193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LIDA. para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Santarém, Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1994 (n• 297/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova _o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para executar serviço~de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com _fl.J:!.S exclusiva
mente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio 
Grande do Sul. _Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativon• 11, de 1994 (n°265/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à S.A .. RÁDIO VERDES MARES, para explorar servi
Ç<;t -~-radiodifusão soo. ora ~m freqüência nicxlulada na Cidade de For
taleza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum.. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n°3l9/93, na 
Câziiã.ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga petmissão à 
FUNDAÇÃO CULTIJRAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
serviÇo de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade 
de Sorocaba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de 
radiOdifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína, Esta
do do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV TOCANI1NS LIDA. para explorar serviço dera
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 
Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n°328/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPU
CAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora em freqliência 
n:loâU.lcida; com ftns exClusivamente educativos, na Cidade de Pou
so Alegre, Estado de Minas Genús. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n• 2.248191, na 
CaSa de origem), que regulamenta o artigo 236 da Constituição 
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. Votação 
adiada nos termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991 -Complementar 
que regulamenta o artigo 3° do artigo 192 da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências. Votação adiada, nos termos do artigo 375, VJII, do 
Regimento Interno. 

2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADORA JÚN!A MARISE- Omissão do Executivo em ~ 

relação ao grave problema da carência de moradias urbanas no 
Brasil. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Comentários a pro
pósito do programa ''Leite é Saúde", de iniciativa do Governo lta
marFranco. 

SENADOR ODAC!R SOARES- Divergências na imprensa 
qua.D.to às recentes declarações do Ministro-Chefe da Secretaria de 
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Administração Federal (SAF), Sr. Romildo Canhim, sobre a efeti
vação da 1" etapa, do plano de isonomia salarial entre funcionários 
dos Três Poderes, no ãmbito federal 

2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
2.4- ENCERRAMENTO 
3-ATO DO PRESIDENTE 
N" 235, de 1994 
4 -ATOS DO DffiETOR-GERAL 

N's 65 a 67, de 1994 
5 -CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 
Ata da 138a Reunião, realiz:_ada em 22- de dezembro de 1993 
6-'ATA DE COMISSÃO 
7- MESA DmETORA 
8- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 
9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 64a Sessão, em 15 de junho de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinál:ia, d~J 49• Legislatura 

EX1RAORDINARIA 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Cha_g{ls_Rodr!g_ues,e JúniaMarise 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso cru:Mrgo - Albano Franco -- AleXã.ndre CÕsta -
Alfredo Campos - Amir Lando - Carlos De 'Carli - Carlos Patro- _ 
cinio - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho -ÜJutinho 
Jorge- Darcy Ribeiro- Dario I:"erçíra- Dirceu Carneiro- Dival
do Suruagy - Epitácio cafeteira - Esperidião A.min - Aaviano 
Melo- Francisco Rollemberg- Gerson Camata- Gilberto Miran
da - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas 
Passarinho- João Oi:lmon- Jp~ F~apça --João Rocha- Jonas Pi
nheiro- Jõnice Tristão- Josapbat Marinho- José Eduardo -José 
Paulo Biso!- Josê Ricba- Júnia Mlrise- Jutaby Magalhães- La
voisier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -
Lucídio Portella-- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco 
Maciel- Mário Covas- Marluce Pinto- Mauro Benevides- M_ei
ra Ftlho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Ney Mar-ãnbão- -
Odecir Soares- Onofre Quinaii- Pedro Simon- Reginaldo Duar
te - Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bac~lar - Teotônio Vile
la Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de_ 60 Srs. SenadQres. Havendq_ nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
N' 229, de 1994 (n° 458/94, na origem), de 14 do corrente, 

comunicando recebimento da Mensagem SM n° 115, de 1994, a 
qual participa a promulgação da Resolução n° 41, de 1994. · 

N' 230, de 1994 (n' 459/94, na origem), de 14 do corrente, 
comunicando o recebimento da Mensagem SM n° 120, d_e 1994, a 
qual participa a promulgação do Decreto Legislativo n°~:!3, de 
1994. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 
É lido o seguinte 

SGM-P-801/94 Bras!lia, 13dejunho de 1994. 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência retificar o Ofício CGM-P n° 

795/94, encaminhado ao Senadú Fe4enÍ1 na data de ·hoje, ein face 
do equívoco verificado ao atribuir-se a ocorrê~cia de erro material 
na redação do art. 22 do projeto. 

Dessa forma. a redação correta para o mencionado art. 22 é a 
c~tante do texto dos autógrafos ãnte:riorm.erite enviados, a saber: 

- "Art. 22 A Secretaiiã de Pol[tl.Ca Ec-onômica do Ministério 
da Fazenda - SPE. qua.Jtdo verificar á existência de indícios da 
ocorrência de infração pievisH1 nos inciSos ill e IV do art. 20, me
diante aumento injustificado de preços OU impOsição de preços ex
cessivos, convocará os responsáveis para;rlo prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, justificarem a respectiva· OOnduta. •• 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de apreço e consideração. -

Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
tOriiará "as providênciaS-no sentido de proceder·se à retificação SO

licitada. 
Sobre a mesa, ofício que será 1i4o pelo Sr. 1° Secretário. 
É lido o seguinte - · -

Ofício n'062/94 Brasília, 14 de junho de 1994-

Senhor Presidente: 
Cumprimentando Vossa Excelência, reporto-me ao Ofiç;io 

,n° 60/94, de 8 do corrente, no qual requeiro instauração de proces
•so contra o Senhor Ministro da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária, por ~rime de responsabilidade. 

Tendo em vista haver recebido as informações constantes 
dQ Requerimento n° 94, de 1994, solicito a retirada do citado ofí
cio. 

À oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus prOtestos 
de estima e respeito.-

Irapuan Costa Júnior,Senador. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A solicitação 

serâ atendida. 
S:obre a mesa, mensagens que serão lidas pelo Sr. 1° Secre

tário. 
São lidas as seguintes 

MENSAGEM N' 160, DE 1994- CN 

(N" 454, de 1994) 

Senhores J\.tembros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo 166, § 5°, da Con-stituição, venho pro

por aos Senhoies Membros do Cop.gressO NaCiOnal modificasão 
no Projeto de Revisão do Orçamento para o ~xercíciode 1994, en-
viado em 2 de maio de 1994. · 

2. A alteração visa adequar o Programa de Trabalho do :Mi
nistério dos Tnu:isportes, atravéS do reiliáiíéJãn:tênto de recursos no 
orçamento do Fundo da Marfuha Mercante - FMlVI, tmidade sob 
sua supervisão, nó--valor de CR$ -534.953.000,00 (qiiiíiheritoS e 
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trinta e quatro milhões, novecentos e cinqüenta e três rml cruzeiros 
reais), a preçOs de abril de 1993. 

3~ Este remanejamcnto objetiva viabilizm: um empréstimo à 
Companhia de Navegações Uoyd Brasileiro - Lloydbrás, para a 
quitação de dívidas vencidas e vincendas, inclusive no exterior, e 
levantar os arrestos de alguns dos seus navios. O intuito é resgatá
la da difícil situação econômicO-fmanceira e operacional em que 
se encontra, propiciando, à data de realização de um novo leilão de 
venda de suas ações, atrair potenciais interessados em sua compra. 

4. Cabe afrrmar que a presente alteração não acarreta au
mento de despesas no valor total do Projeto de Lei Orçamentária 
de 1994. 

5. Essas, Senhores Membros do Congresso Nacional, são as 
considerações que submeto ã elevada apreciaçãO de Vossas Exce
lências. 

Brasília, 13 de junho de 1994. - ITAMAR FRANCO 

MENSAGEM No 161, DE 1994-CN 

(~ 455/94, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacionãl: 
1. Nos termos do art. 166, § P, da ConstituiçãO, venho pro

por aos Senhores Membros do Congresso Nacional modificação 
no ProjetO de Revisão do Orçamento para o exerciciõ de 1994, en
viado em 2 de maio de 1994. 

2. Esta alteração _tem por objetivo adequar os Programas de 
Trabalho do Tribunal Superior Eleitoral e da Presidência da Repú
blica - Estado~ Maior das Forças Armadas visando atender despe
sas com a realização das eleições gerais de 1994 e com o que de
termina o Decreto Legislativo n° 15, de 9 de março-de 1994, que 
autoriza o Governo brasileiro a cplocar à disposição da ONU um 
batalhão de infantaria pelo prazo de um ano. 

3. A 'programa-ção de recursos dos órgãos acima citados fica 
acrescide de CR$ 5.873.919.000,00 (cinco bilhões, oitocentos e seten
ta e_três milhões, novecentos e dczcnove mil cruzeiros reais), a preços 
de abril de.1993,'quC serão necessários para atender despesas com aS 
eleições gerais de 1994 e com a preJ>aração, o deslocamento e a ma
nutenção de uma_ companhia de infantaria, a funde marcar a presença 
brasileira rio cOntexto das Operações de Paz da ONU. 

4. O Tribunal Superior Eleitoral adiciona aõ _seU: orçamento 
a importãncia ~c CR$ 4.738.185.000,00 (quatro bilhões, setecen
tos e trinta e oito milhões, centp- e oitenta e cincO rml-cri.Izeiros 
reais), que serão necessáriOs para a aquisiçãO de beris e sefviços, 
principalmente de infoimãtica, comunicação .e segurança, fuclusi
ve ações a serem desenvolvidas pe~a Polícia Federal e Forças .Ar
madas visando à realização das eleições gerais de 1994. 

5. A alteração do orçamento do Estado-Maior das Forças 
Armadas no valor de CR$ !.135. 734.000;00 (hum bilhão, cento e 
trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e quatro mil cruzeiros 
reais) visa colaborar na manutenção da segurança da população, na 
distribuição da aju~ bumarii~i~ -e no estabel.ecimeto de clima de_ 
paz e conciliação que permitãm ·a 'realização de eleições livres em 
Moçambique. 

6. Cabe reaíúiiiat qUe· â pie Sente alteração não acarie:tá au
mento de despesas no valor total do pmjeto de Lei Orçalnentária 
de 1994, visto que se procêdeu ao remanejaniento de recursos de 
forma a adequar os programas de trabalho dos órgãos e~volvidos. 

7. Essas, Senhores Membros do Congresso Nacional, são as 
considerações que submeto à elevada apreciaç.ãô de Vossas Exce
lências. 

Brasília, 14 de junho de.1994.- Luiz A1_1_1!3nio Galloti. 
O SR. PRESIDENTE -(Chagas Rodrignes)- As matérias 

serão encaminhadas à Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi
sOda n° 528, de 1 O de jUDho de 1994, que dispõe sobre a criação 
dos cargos em co!ffissão que mencioria. 

De acordo com ~ indicações das Lideranças, e nos termos dos 
§§ 4° e 5° 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 

PMDB 

I. Onofre Quinan I. Márcio Lacerde 

2. Coufinho Jorge 2. Ruy Bacelar 

PFL 

3. Jônice Tristão 3. Odacir Soares 

PPR 

4. Affonso Camargo 4. Epitácio Cafeteira 
PSDB 

5. Mário Covas 5. Almir Gabriel 
PTB 

6. Magno Bacelar 6.Darcy Ribeiro 
PSB 

7. Irapuan Costa Júnior 7. Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

Titu4tres Suplentes 
BJ.,OCO 

1. Tourinho Dantas 1. Ciro Nogueira 
PMDB 

2. Alberto Goldmann 2. João Natal 
PPR 

3. Leomar Qu~tanilha _ 3. Pedro Pavão 

PSDB 

4. 1 abes Ribeiro 4. Sigmaririga $~i?'as_ 
PP 

S. Mário Chermont 5. Benedito Domingos 
PDT 

6. Carlos Alberto Campista 6. Amaury Müller 

PSD 

7. Paulo de Almeida 7. Edi Síliprandi 
De acordo com a Resolução n° l/89-CN, fica es-tabelecido·o 

seguinte calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 15-6-94- DeSignação da Coinissãó Mista. 
Día-16-6-94- InStalaçãO da Colnisslio Mista. 
Até 18-6-94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 28-6-94- Prazo fmal da Comissão Mista. 
Até. 12-7-94- Prá.io no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - O Senhor 

Presidente da República editou a Medida Provisória n° 529, de_ 
10 de Junho de 1994, que dispõe sobre alteração na Lei n° 8.490, 
de 19 de novembro de 1992, e dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos term~ 
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dos §§ 4' e 5' do arL 2' da Resolução N" l/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista i:nctunbida de emitir pareCer-sobre a 
matéria: 

SENADORES 

Titulares 

1. Cid Sabóia de Carvalho 

2.. Alfredo Campos 

3. Dario Pereira 

4. Hydekel Freitas 

S. Mário Covas 

6. José Eduardo 

7. José Paulo Biso} 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PTB 

PSB 

Suplentes 

1. Mansueto de Lavor 

2. Gersou Camata 

3.João Rocha 

4. Levy Dias 

S. Alrnir Gabriel 

6. Jouas Pinheiro 

7. 

DEPUTADOS 

Tituhlres sUplentes 

BLOCO 

L WemerWanderer 1. Luciano Pizza.Uo 
PMDB 

2.loão Almiida 2. Marcelo Ba!bieri 
PPR 

3. Arnaldo Faria de Sã 3. Jair.BOlsonMo 
PSDB 

4. Paulino Cícero Moroni' Torgail 
Pl' 

5. Edruar Moreira 5. Mauro Borges 

PDT 

6. Edsoo Silva 6. Wilsou Müller 
PPS 

7. Sêrgio Arouca 7. Roberto Freire 

De acordo com a Resolução n° 1189-CN, fica estabe1ecido o 
seguinte _calendário paTa a tramitação da matéria i ---- - · -

Dia 1S-6-94- Designação da Comissão Mista, 
Dia 16-6-94- Instalação da Comissão Mista. _ __ _ 
Até 18-6-94 - Prazo para recebimento de enie'nd~. _Prazç 

para a Comissão Mista emitir o pareCer sobre a achnisSibilidad~. 
Até 28-6-94- Prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 12-7-94- Prazo no Cougresso NãdóilãÍ. 
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - O Senhor Presi, 

dente da República editou a Medida Provisóna D.• 530, de 1 i de ju
nbo de 1994, que dispõe sobre implementação da autarquia Croselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, criada pela Lei n' 
8.884, de ll de Jnnbo de 1994, .e dã outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranç-as~- e-rios termoS 
dós §§ 4° e 5° do ate 2° da Resolução D0 1/89-CN, fiCa assim cons-

tituída a Comissão Mista incumbida de emitir patecet sobre a ma:.. 
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

1. Rouan Tito !. Gilberto Miranda 

2. José Fogaça 2 César Dias 
PFL 

3. Odacir Soares 3. João Rocha 
PPR 

4. Lucídio Portella 4. Moisés Abrão 
PSDB 

5. Mãrio Covas 5. Alrnir Gabriel 
PT 

6. Eduardo Suplicy 6. 

PMN 
7. Francisco Rollemberg_ 7. 

DEPUT,.WOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO 

1. José Carlos Aleluia 1. Mauricio Calixto 

PMDB 

2 Tarcisio Delgado 2. Germanq Rigouo 

PPR 

3. Ronivon Santiago 3. Eraldo Trindade 
PSDB 

4. Fábio Feldmann 4. Marco Penaforte · 

PP 

5. Delcino Tavares s. EmaD.i Viana 
PDT 

6: Elio Dalla-Vecchia 6. Benedito de Figneiredo 

PV 

7. Sidney de Mignel 7. 
De acordo com a resolução no 1/89-CN, fica estabelecido o 

segUinte 'calendário para a tramitaç'ão da matéria: 
· . Día \S-6-94- Designação da Comissão Mista. 

Dia 16-6-94- Instalação da Comissão Mista. 
Até 18-6-94 - Prazo para recebimento_ de emendas. Prazo 

paTa a· cOniissão Mista emitir o parecér sobre a admissibilidade. 
Áté 28-6-94:. Prazo final da Comissão Mista. 
Ãté- i2-7-94 -_-Prazo no CO.ig:i-~sso NaciQnil. _ _ 

-- O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrignes)- Hã oradores 
inscritos. -

Concedo a pãlavra ao nobre Senador Lourival Baptísta. 
O SR. Ü)ÚÍUVAL-BAPTlSTA (PFL- SE. Prouuncia o 

segUinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sõ e 
Srs. Senadores, gostaria de fazer um breve registro sobre impor
tante acontecimento~ ocorrido no dia: 08 do corrente, que teve 
grande repercussão no meio inteleCfuãl Orasileiro e fOi niUiio feste
jado no Estado da Bahia e em Sergipe. Trata-se da posse do escri-
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tor João Ubaldo R.J.Oeiro na Academia Brasileira de Letras, onde 
passou a ocupar a cadeira n° 34, antes ocupada pelo saudoso Jor~ 
nalista Carlos Castello Branco, e, mais antigamente, por nomes fa
mosos como o Barão do Rio Branco, Lauro Müller e Magalhães 
Júnior: 

Sobre o estilo, as qualidades acadêmicas, as virtudes pes
soais e o caráter de informalidade com que se comunica, incluindo 
aspectos ·pitorescos de sua personalidade baiana, muito já se co
mentou na imprensa, nesses últimos dias, a respeito desse dileto 
aíJ.l.hado e amigo do grande escritor baiano Jorge Amado, um dos 
patrocinadores da sua campanha à casa de Machado de Assis. 

Autor de várias obras muito festejadas pelo público e pelo 
meio literário, entre as quais Viva o Povo Brasileiro, que retrata e 
ausculta em profundidade, com admirável sensibilidade, a alma do 
povo, suas decepções, sonhos, alegrias e esperanç-as:· - - -

O escritor João Ubaldo Ribeiro muito aprendeu das nuances 
e do espírito do povo em sua convivência com as populações da 
Bahia e de Sergipe, a mesma fonte de inspiração que prOduziu, na 
inteligência e na sensibilidade literária de Jorge Amado, uma cole
çãà fantástica de obras, que muito enfiqueceu a nossa literatura 
contemporânea. 

Sr. Presidente, faço este breve registro, em nome de Sergi
pe; homenageando esse ilustre escritor baiano, que teve a glória de 
ser admitido na Academia Brasileira de Letras, um dos mais altos 
foros da inteligência em nosso País; e para ressaltar a grandeza 
com que, em seu discurso de posse, nos termos abaixo transcritos, 
demonstrou a sua afeição, pelos laços que o ligam, em sua forma
ção, àqueles dois Estados que lhe foram berço e escola. 

Disse ele: 

E deixo para ·o fíiD, por ser mais importante, a ho
menagem ao povo de minhas duas terras. Tendo sido 
criado em Sergipe, até os 11 ruios, não posso deixar de 
ser meio sergipano; e tendo nascido em Itaparica, sou 
baiano. Agradeço, abraço e peço a bênção do povo da 
Bahia e de Sergipe, imagino que agora, lâ na ilha, algum 
itaparicano levante um copo em minha lembrança e, lá 
em Aracaju, tão doce e amável na mi..lib_~_i.Q.fâp.cia "feliz, 
algum amigo antigo fale em mim com orgulho de con-
terrâneo. - -

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com prazer, eminente 

Senador. 
O Sr. Nelson Carneiro- V. Exa está-se referindo à posse 

do escritor João Ubaldo Ribeiro na Academia Brasileira de Letras. 
Tive oportunidade e a felicidade de estar presente àquele aconteci
mento e quero consignar a presença de representantes não só do 
Estado da Bahia, mas também do Estado de Sergipe, que mostra
vam, com as suas presença.'>, sintonia com o discurso do orador. 
Foi, realmente, um momento em que baianos e sergipanos consa
graram aquele jovem que, tendo :iniciado sua vida em Sergipe, 
continuou na llha de ltaparica, na Bahia. V._ Ex• faz bem quando 
incorpora aos Anais o depoimento de quem vive em dois Estados 
irmanados pelos mais puros sentímentos. -- -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex'., 
eminente Senador Nelson Carneiro. 

Apressei-me por fazer este pronuncüu:ilento~ Cõngratulando
me com a posse de João Ubaldo Ribeiro, porque fui amigo de seu 
pai, meu colega interno em colégio, que depois foi morar em Ser
gipe, onde, juntos, fomos Deputados Estaduais. Conheci João 
Ubaldo Ribeiro ainda menino. Por tudo isso, não poderia deixar de 
me associar a essa grande homenagem, por ele recebida, de ter 
sido nomeado Imortal na Academia Brasileira de Letras. 

Muito grato a V. Ex a., eminente Senador Nelson Carneiro. 
Falo sobre João Ubaldo Ribeiro com um sentimento misto 

de saudade e de júbilo, porque muito conheci de sua meninice em 
Aracaju, frequentador assíduo que fui da casa de seus pais. 

João Ubaldo Ribeiro é f.tlho do meu saudoso amigo Manoel 
Ribeiro, colega interno do Colégio Antonio Vieira em Salvador, 
onde era o n° 40 de nossa turma, de quem fui amigo desde a infân
cia e por toda a vida, sendo também amigo de seu sogro, Ubaldo 
OsóriO, ·aVô do jovem Imortal que residia na llha de Itaparica. 

Esse é o moti~Q por que faço este pronunciamento em ho
menagem àquele menino que boje se tomou Imortal, em homena
-gem e reverência ao velho e saudoso amigo que, se vivO fosse, es
taria muito orgulhoso do filho a quem soube instruir e criar. 

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, associo-me às congratu
lações do povo sergipano ao novo Acadêmico e, também, reveren
cio a memória de seu pai, Manoel Ribeiro, que prestou relevantes 
serviços a Sergipe, onde foi Secretário" de Segurança Pública; De
putado Estadual, eleito em 1946, quando também me elegi Depu
tado Estadual, ele pelo PSD e eu pela UDN, contudo, nunca _tive
mos a amizade estremecida pelas intrigas partidárlàs; exerceu 
grande militância política em benefício da sociedade sergipana 
que, como a Bahia, também festeja, co_m a me~ma al_egria.-a consa
gração desse novo Imortal, João Ubaldo Ribeiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. JOÃO CALMON - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra a V. Ex•, na forma regímental. -
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. Pela ordem. Sem re

viSão do orador.) -Sr. Presidente, Florestan Fernandes, que não 
hesito em conceituar como um dos mais ímpOitarites intelectilàis 
de nossa História, acaba de rec:eber o Prêmio Almirante Álvaro Al
berto, dignidade máxima do Brasil na área de Ciência e Tecnolo~ 
gia. Na semana passada, ao lado do professor Paulo Augusto Silva 
Veloso, homenageado por seus trabalhos em infcirinãt1Ca, Flores
tau Fernandes recebeu, no Palácio do Planalto, a homenagem rela
tiva às CiênciaS Humanas. 

O Conselho de Desenvolvimento ·Científico e Tecnológico, 
CNPq, conferiU-lhe essa elevada honra em um reconbecirriehto 
pelo papel por eles desempenhado, ao longo de toda a vida, como 
educadores e, principalmente, pensadores. 

Refrro-me_ espe·cialmente a Florestan Fernandes, que está ao 
nosso lado, aqui no Congresso, pela sua contribuição à mais im
portante das causas, a defesa da educação. Não por acaso, trata-se 
da meta que tenho buscado atingir ao longo de toda a minha ~ida 
pública. Florestan Fernandes reconheceu cedo a importância da 
educação e _conferiu-lhe também prioridade no decorrer de toda a 
sua fulgurante carreira. 

Nascido em São Paulo a 22 de julho de 1920, de _família po
bre, fcií i:ii3.triculadÜ pela mãe em escola pública. Dona Maria Fer
nandes recomendou pessoalmente ao diretor que dele fizesse um 
homem e que o castigasse como se fosse seu pai. 

Embora forçado a interromper cedo os estudos, para garan
-tir o sUStento da família, Florestan cedo daria _uma demonstração 
de sua fmriCza e determinação. Fez um curso de Madureza, CÇ)mo 

nessa época se chap13va o atual Supletivo, prestou vestibular em 
1941 e quatro anos depois formou-se eiri Sociologia pela antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo. 

Sua tese de mestrado, defendida na Escola de Sociologia e 
Politíca; tôriiõu.:se ri:in clássico: "A Organização Social do Tupi
nambás". A partir daí empreendeu vitoriosa carreira ·na: Uiúversi
dade de São Paulo, conquistando a livre-docência em 1953 e a cá-
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tedra em 1964, sempre com teses que alcançariam intensa reper
cussão. No total, publicou até agora cerca-de 40 livros? além de ar
tigos em jornais e revistas científicas, organizõü ãinda diversas 
obras coletivas. Não se deixou abater pela violência que sofreu em 
1969, quando o regime militar o aposentou compulsoriamente da 
Universidade de São Paulo. 

Foi então para o exterior, como professor titUlar dã Univer
sidade de Toronto, no Canadá, onde permaneceu de_1969 a 1972. 
Já lecionara antes no exterior como professor visitante na Univer
sidade de Colúmbia. nos Estados Unidos, pais a que retornaria em 
1977, mais ·uma vez como professor visitãnie~_eP,tãQ_J;La "'Qi)!V~!Si
dade de Yale. Em 1972, porém, renunciou a seu cargo na-Univer
sidade de Toronto por considerar mais útil sua permanêilcia- no 
Brasil, onde ainda nem começara a descompressão politica 

Nesse período apresentou notáver produçãO científica, pu
blicando livros como A Revolução Burguesa no Brasil ou Ele
mentos de Sociologia Teórica. Começou também, ele que nunca 
escondera suas convicções, rima faSe de maior m.ilitâncTa paru:aaria 
que culniinou em sua eleição pelo Partido dos Trabalhadores para 
a Assembléia Nacional Constitufute como Deputado Federal por 
São Paulo. Foi reeleito em 1990. 

Em nenhum ponto dessa brilhante carreira, porém, Flores
tan Femándes teve at:uação tão decisiva e marCante quanto- na 
Campanha de Defesa da Escola Pública. Tratou-se de um._movi
mento de caráter nacional que teve_ cop1o IllO!e a tese de que os re
cursos públicos devem_c;lirigir-se, exclusivamente, à escola pública 
mas na prática com um anseio ainda mais amplo, o que possibilita
va que o ensino se tomasse um eixo- de mudança social. 

Na verdade, revolucionário convicto, Florest~ Fernandes 
pretendia e pretende algo mais. _"O grande_drama_da_eduçação
diz ele- é que os seus. problemas aparecem no sistema escolar, 
mas nascem antes, quando a criança ainda é parte do ventre da 
mãe". Cito, textualmente: "A criança é atingida pela família, pela 
vizinhança, pela opressão e pela exploraçã.o de classe''- afirmava 
ele_em conferêncja organizada pelo INEP, na série ''~emória Viva 
_da Educação Brasileira". Vem dai a sua coilclusão: ''E necessário, 
explicava Florestan na mesma conferência, transfon:iiar a socieda
de para termos o requisito fundamental, número um, de -imaginar 
~ma educação para a classe trabalhadora". 

Florestan Fernandes nunca ·escondeu as matrizes de seu 
pensamento, nunca fez segredo de sua posiçãõ-po1ítiC-a~Ie acredi
ta, JX'r exemplo, que o trabalhador precisa de uma eduCação que o 
transforme em alguém capaz de manter uma posição ofensiva nas 
relações de classe. Uma educação militante, em resumo. Não se 
trata aqui de discutir esse modelo intelectual,_ mas de perceber que 
por esse caminho ele chegou exatamentc à mesma conclusão que 
nós., em nossa luta pela garantia de recursos para a educação. ''O 
nosso grande problema", aflrma Fl.orestan Fernandes, 11é o de pen
sarmos a educação dentro dos ardis e da armaQilhaçlas elites inte
lectuais das classes dominantes que nunca se preocuparam em 
resolver o problema educacional". - -

Essa, na verdade, é a questão fundamental para todos nós, 
que temos consciência do anseio do povo brasileiro por mais esco
las e por melhores escolas. _Afmal, a educação é o melhor e mais 
séguro _caminho para atender à aspiração de melhoria de vida que é 
inerente ao ser humano. Só dessa forma chegaremos a uma socie

. dade justa e próspera. Nesse sentido, constitui um eSlimi.Ilo a todos 
qos que. se dedicam à nobre causa da educação o prêmio Almirante 
Alvaro Alberto entregue ao sociólogo, deputado e principalmente 
Professor Florestan Fernandes. Ao mesmo tempo em que assim se 
reconheciam seus inegáveis méritos de cientista social dos mais 
brilhantes que temos e tivemos reconheciam-se também_os in.esti
máveis serviços prestados por ele à caus.a. da, Educação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o dis_cu_rso do Sr. Jo(io_ c_a(mQn, o Sr:. 
Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente, deixa a cad~irã 
da presidência, que é ocupada pela Sra. Júnia Marise, 
3a Secretária. 

O SR- NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem. -

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

-· O ·sR~ NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) --Sr' Presidenta, Sr's e Srs. Senadores_, é 
_?_~_pesar que registro o falecilnent6, ilo último sábado, de chCfe 
militar, -ã.feiçoado-a esta Casa, oi::J.de aqui plantou muitas amizades 
que hoje r~cordam com saudades o seu passamento. Refiro-me ao 
Alnillante Re'guffe, que durante ãrios foi adidó ri:J.ilitãr junto -ao 
Congre-sso Nacional; depois exerceu suá missão nos BstadQs Uni
dos e foi surpreendidO recentemente em Br3.sílía coill -()_ a_ê'av_a
mento de males _antigos que o levaram à sepultura. -

Quero assinalar principalmente a valiosa contribuição de 
Reguffe, como Adido Militar, no problema da concessão dos 
royalties do petróleo. Ele representava o Ministério da Mal:inha e 
graças a seu esforço, graças a sua compreensão, a sua atividade, a 
seu espírito de colaboração foi possível, entre os aqu:inhoados pe
los royalties do petróleo, que 1% fossem destinados à Marinha. 
Foi obra dele, da sua tenacidade, da sua_4_edica.ção. . 

Queria, portanto, com o maior pesar, registrar o faleciffiento 
daquele ilustre oficial. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex'uin aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Não direi com prazer, 
mas com muita honra. 

O Sr. Mauro Benevides -Quero me associàr à manifesta
ção de pesar de V. Ex a pelo falecimento, ocorrido no último sába
do, do Almirante Luiz Carlos Aguiar Reguffe-, que exercia a As
sessoria Parlamentar do Ministério da Previdência Social nesta 
Casa legislativa. Permito-me lembrar, neste instante, que- identi
ficado com o Estado do Ceará, casado q1,1~ çra com a_ SI:' Sílvia 
Machado, filha do ex-Ministro e ex-Deputado Expedito Machado 

7_ q Almirante Lu_iz Carlos Agui~ Reguffe teve uma. a~ação extre
mamente importante durante o" debate da Assembléia Nacional 
Constituinte. Devo lembrar V. Ex• e à Cas~. neste ~~!e em que 
nos reportamos à figura_do pranteado extinto, que ele semPre-teVe 
:a preocupação de estabelecer um vínculo de aproximação entre o 
-CoD.gresso brasileiro e as Forças Armadas. E naquele debate da 
Assembléia Nacional Constituinte ele acompanhaVa, pari passu, 
todas as articulações que ali se processavam, buscando ora a mani
festação do Presidente Ulysses Guimarães~ ora __ a ~ª i,ç.(erc_es
são, Vice-Presidente que fui da Assembléia, para que as suas su
gestões, as sugestõe-s emanadas da ~a e das Forças Armad3.s 
como um todo, pudessem ser inseridas no texto da Lei Fundamen
tal brasileira. Ausente do Brasil durante algum tempo pm-a cumprir 
-wssão militar em:Wasbington, cOmo adido junto a nossa embai
xada nos Estados Unidos, o_ Almir:aQ_t_~_ Luiz Carlos A guiai Reguf
fe, ao retornar ao País, viu-se novamente instado a Participar desse 
trabalho de assessoramento de alto nível, quando nos reunimos 
para promover a revisão da Carta constitudonal do País. Nesse 
trabalho, ele vinha se dedicando da forma mais devotada possiveL 
fazendo com que a sua experiência, o seu tirocínio e, sobretudo, o 
trânsito fácil que tinha junto a senadores e deputados. tudo isso 
possibilitasse o acolhimento daquelas sugestões que_ intrinseca
_mente se vinculav_am ao interesse das_ Forças Armadas do nosso 
País. Foi realm_~nte _com mUita surpresa qUe tomei conhecimento, 
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na última segunda-feira, através de um registro do jornal O Globo, 
do falecimento do Almirante Luiz Carlos Aguiar Reguffe, e posso 
dizer a V. Ex• que era minha intenção tambêm, a exemplo do que 
faz V. Ex•. vir a esta tribuna para exaltar a figura desse militar dos 
mais dignos que exerceu importantes funções na sua Arma, como 
Comandante do Contratorpedeiro Sergipe dO-NaViõ..e5cola Custó
dia de Melo. E, naturalmente, naquela condição de Adido Naval 
nos Estados Unidos da América, teve oportunidade de acompa
nhar, através de intercâmbio entre os dois países, todos os fatos 
que lá e aqui se registravam de interesse da nossa Pátria e daquela 
nação amiga. Os -cursoS que possUHt, iiObre Senador Nelson Car
neiro, ge Estado-Maior, de altos estudos de Política e Estratégia e 
até o superior de Guerra Naval serviram para consolidar a sua cul
tura, a sua formação militar e também para revesti-lo de maior au
toridade para ser, nesta Casa, o representante do Sr. Ministro Ivan 
da Silveira Serpa, portanto, representante do Ministério da Mari
nha. Quero, neste momento, associar~ine a eSta homenagem que 
V. Ex• presta e fazer chegar ao Ministro ExpeditO Machado nOSsa 
solidariedade neste instante de amargura e pesar pelo prematuro 
desaparecimento do Almirante Luiz Carlos Aguiar Reguffe. 

O SR. NELSON CARNEffiO -Sr. ~Presidente, como vê 
V. :fu.•, o nobre Senador Mauro Benevides traz valiosos elementos 
para se restaurar. neste momento. a personalidade do Almirante 
Reguffe. 

S. Ex• muito contribuiu, em todos os momentos de sua ati
vidade, junto a esta Casa, para a aproximaÇãõ" das Forças Armadas 
com o Coo.gresso Nacional. 

Não poderia dizer mais do que disse o eminente Líder do 
PMDB. Traçou S. Ex' o perfil do pranteado militar. 

Aqui deixo não só O meu pesitr, mas o de quantos o conhe
ceram e o viram no trabalho de entendimento dessas entidades. 

Peço que o pesar manifestado neste momento, que acredito 
seja de todos nós, seja coniunicado à sua família e ao Sr. rvtin.istro 
da Marinha, de quem foi o represeri.tante nesta Casa. 

Era o que eu tinha a dizer, sr- Presidente. 

A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Onofre" Quinan. · -

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO. Pro~tuncia o se>' 
guinte -discurso. Sem revisão dO orador.) - sr- Presidente, sn e 
SrS. senadores, os jornais de hoje publicar3.II1: que o Ministro da 
Fazenda pretende reduzir o IPMF. 

É louvável que o Min.i.Stro da Fazenda pense em reduzir iiri
postos. Porém, eu gostaria de fazer apenas ·uma observação:- ó 
IP:MF é o imposto da era da infbrinática, é um imposto-iD.óderriO. 
que não precisa de talão, não precisa de pessOas para arrecadá-lo; 
é um inipüSt.O pnitícãirlente iiilpóSSívei de ser sonegado. 

Se o Ministro da Fazenda não necessita de mais arrecada
ção, vamos reduzir ou eliminai outros tributos e manter este im~ 
posto moderno, este imposto da era da informáiíca. -

Quando se inicioU ã. discussão sobre o IPMF1 fui designado 
pelo meu partido para ser o representante da Comissão que discu
tia a SUa iinplantação. E, naquela oportunidade, chegamos a fazer 
um estudo e chegamos à conclusão de que, se o IPMF fosse ini
plantado com 0,5%, jxxleríamos eliminar seis i.ri:tpostoS. 

Não podemos concordar e admitir que, na épõcã. da infor
mática, nlimã época em que o homem já foi à Lua, ainda precise
mos do chamado "assessor fiscal" que Q_-.Govemo contii:ma 
contratando e, com isso, inchando a máquina arrecadadora. 

Deixo aqui O meu protesto em relação à eliminação do 
IPMF e deixo também _o meu aplauso pela redução de impostos. 
Vamos manter o IP:MF; se possível, até aumentá-lo. E reduzir os 
outros impostos que~ a cada dia, dependem mais da burocracia. 

O Sr. Meira Filho -Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR-ONOFRE QUINAN -Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Meira Filho- Quero secundar o que V. Ex• afirma 

com relação ao Ministro. Tcxlos nós, brasileiros, sabemos que o 
País sofre as conseqüências de uma terrível sonegação. E um dos 
fatores que o propiCia - creio que poucas pessoas não sabem disso 
-:- que provoca a sonegação que tanto agride a instituição brasileira 
-·esse flagelo para nossa sociedade - é a carga tributária, que faz 
criar essa terrível sonegação com a qual estamos até espantados. 
Eu, que faço parte da Comissão que apura i soiiegação fiscal, sin
ceramente me espantei com o que vi, com o que ouvi e com o que 
existe de fato: mais de 50% da nossa arrecadação fica com os so
negadores. Ouço falar que, quanto menos impostos, maior será a 
arrecadação. Portanto, em relação às palavras de V. Ex• sobre o 
:tvfinistro da Fazenda, somos dois, neste momento, os Senadores a 
apelar para que outros tributos que tanto assoberbam o comércio, a 
indústria e todos nós pelo menos din:i.inuam. São os meus votos. 
Parabenizo V. Ex• pelos seu pronunciamento. 

O SR. ONOFRE QUINAN- Agradeço a V. Ex• o aparte. 
Con9nuo minha linha de_raciocínjo f~nrl9_1J-D,1 apelo_l!Q 

Ministro da Fazenda para que, ao invés de reduzir o IPMF_, elimine 
outros impostos. - --- - --

Existe um estudo, realizado neste Congresso, à 6poca da 
implantação do IPMF, no sentido de que, se o reduzíssemos em 
0,5%, eliminariamos 6 outros impostos. 

Apresentei emenda à ConstituiçãO para que fosse deslocada 
da carga tributária da Folha de Pagamento os encargos sociais. Por 
quê? Qual é o maior problema do Brasil hoje? <llama-se desem-
prego. , ~ ~ 

E inibidor ao empregador contratar funcionários- colri tama-
nha carga social, o que.representa mais de um saiári~: · 

Portanto, é oportuno o momento para o Ministro da Fazen
da dispensar alguma a~enção em relação ao IP:MF, já reduzindo a 

-carga dos encarg~s sobre a folha de pagamento, a fim de que o 
empregador não fique inibido em Cori.ti-atar-mãis :inão-de-obra. 

Deixo aqui registrado este apelo ao MinistrO da Fazen~ e 
espero que S. Ex_R se sensibilize. 

Vamos caminhar para modernizar realmente a arrecadação 
do Brasil. 

Muito obrigado, Sr• Presidente. 

A SR' PRESIDENTE (Júnia Marise)- Esgotado o perfodo 
destinado ao Expediente~· 

tário. 

Presentes na Casa 60 Srs. Senãdores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa requerimento que-será lido pelo Sr. 1° Secre

É lido o seguinte 

REQUERIMETO N" 455, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimendo Interno, re

queiro :b:iVetsãõ da -ordein do Dia, a fim de que a matéria constante 
dos itens nõs 16, 19 e 18 sejam submetidas ao Plenário em 1°, 2° e 
3°lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1994. - Lucidio PorteUa. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Em votação ore

querimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será f6itã a inversão reqúeriCla. 
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A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- Item.16: 
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 239, DE 1993 

(Em regi.nie de urgênCia, nos termos do 
ar!- 336, ''b", do Regimento ln temo) 

Votação, em turllo -wico.:. do Projeto de Lei da Câmara n° 
239, de 1993 (n' !.791191, na Casa de origem~ de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afms e dá outras providências, 
tendo 

Pareceres 
-sob n° 85, de 1994, da Comissão" de Assuntos Econômi· 

cos, favorável ao Projeto com a emenda n° 1-CAE, que apresenta; 
-de Plenário, Relator: Senador HenriqUe Almeida. em subs

tituição à Comissão de Assuntos Econôm.icos, sobre as emendas 
de Plenário, favorável às de D0 S 3, 4 e 5~ pela aprovaÇão da n° 6, na 
forma de subemenda que apresenta; e pela rejeição da de n° 2. 

A discussão da matéria foi encerrada na seSSão -ordinária do 
dia 14 do corrente. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das ifrilêildas e da sube
menda. em tumo único. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Votação em globo das Etpendas de n°s 1-CAE. 3 a 5 e 7-

PLEN, de parecer favorável. -- -
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovadas. 
Em votação a Emenda n° 2, com parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perinanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
Em votação-a Subemenda à Emenda D0 6. 
Os Srs. SenadOres Que a aprovam qu-eiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica prejudicada, portando, a Emendan° 6. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação rm-al. 

É o seguinte o projeto_ aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 239, DE 1993 
(n' 1.791191, na Casa de origem) 

De iniciativa do PreSidente da República 

Dispõe sobre o Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins e dã outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Título I 

DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E 
ATIVIDADESAFINS 

Capitulo I 

DAS FINALIDADES E DA ORGANIZAÇÃO 

Seção I 

DAS FINALIDADES 
Art. I' O Registro Público de Empresas Mercaiitius e Ativi

dades Afms, subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, 
será exercido em todo o território nacional, de forma Sistêmica, 
por órgãos federais e estaduais, com as seguintes fmãlidades: 

I- dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e efi
cácia aos atos jurídicos das empresas mercantins, sUbmetidos a re-

gistro na forma desta lei; 
ll - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em fun

cionamento· no País e manter atualizadas as inforri:l.ações pertinen
tes; 

m- proceder à matrícUla dos agentes auxiliares do comér
cio, bem como ao seu cancelamento. 

Art. 2° Os atos das Ílllll3S mercantis individuais e das socie
dades mercantis serão arquivados no Registro Público de Empre
sas Mercantis e Atividades Afins, independentemente de seu obje
to, salvo as exceções previstas em lei. 

-Parágrafo único- Fka institUído o Número de Identificação 
do Registro de Empresas - NIRE, o qual será atnõuído a todo ato 
constitutivO de empresa, devendo ser compatibilizado .com os nú
meros adotados pelo demais cadastros federais, na forma de regu
lamentação do Poder Executivo. 

SeçãoD 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art.--3~ bs se~ços do Registro Pi:ibúco de Empresas Mer
cahtis e Atividades Afms serão exercidos, em todo o territ6rio ria
<:ional, de maneira uniforme, harmónica e interdependente, pelo 
Sistema Nacional de Registro de- Empresas Mercantis - SINREM, 
composto pelos seguintes órgãos:--

I- o Departamento Nacional de Registro do Comérdo, 6rC 
gão central do SlNREM, com funções supervisora, orientadora, 
coordenadora e normativa, no plano técnico; e Supletiva, no-plano 
administrativo; 

ll - as Juntas Comerciais, coDio Orgãcis lócais, Coril funções 
executora e administradora dos serviços de registro. 

Subseção I 

DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO 
DO COMÉRCIO . 

Art. 4° O Departamento Nacional de Registro do Comércio 
- DNRC, criado pelos arts. 17, II. e 20 da Lei n' 4.048, de 29 de 
dezembro de 1961, órgão integrante da Secretarja Nacional de Di
reito Econômico do Ministério da Justiça, tem- por fmalidade: 

I - supervisionar e coótdenar, no plano técnico, os órgãos 
incui:nbidos- da execução dos setViços de Registro Púb,lico de Em-
presas Mercantis e Atividades Af'ms; - - - _ 

ll- estabelecer e consoli~. com exclusividade, as normas 
e diretrizes gerais do Registro Público de Empresas MerCantis -e 
Atividades Afins; 

m - solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, 
regulamentos e demais normas relacionadaS com o registro de em
presas mercantis, baixando instniÇões para esse ftm; 

IV - prestar orientação às Juntas Comerciais, com Vistas à 
solução de consultas e à observância_ das _p.ormas legais e regula:
mentares do Registro Público de Empresas MerCantis e AtívldAdes 
AfmS; 

V- exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos in
cumbidos do Registro Público de Empresas Mercantis e Ativida
des- Afins, representando para os devldos fms às autoridades admi
nistratiVas contra abusos e infrações das respecºvas normas, e re~ 
querendo tudo o que se afigurar necessário ao cumprimento dessas 
normas; 

VI -estabelecer normas procedimentais de arquivamento 
de atos de f:trmas mercantis individuais e sociedades mercantis de 
qualquer natureza; 

VIl - promover ou providenciar, supletivamente, as medi
das tendentes a suprir ou corrigir as à.usênc1as, falhas ou deficiên
cias dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e 
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Atividades Aíms; 
Vlll -prestar colaboração técnica e fmancefra ãs Juntas Co

merciais para a melhoria dos serviços pertinentes ao Registro Pú
blico de Empresas Mercantis e Atividades Aíms; 

IX - organizar e manter atualizado o cadastro nacional das 
empresas mercantis em funcionamento no País, com a cooperação 
das Juntas Comerciais; 

X - instruir, examinar e encaminhar os processos e recursos 
a serem decididos pelo Ministro de Estado da Justiça, inclusive os 
pedidos de autorização para nacionalização ou instalação de filial, 
agência, sucursal ou estabelecimento no País, por sociedade es
trangeira, sem prejuízo da competência: de outros órgãos federais; 

XI- promover e efetuar estudos, reuniões e fniblícãções so
bre assuntos pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercan
tis e Atividades Af'ms. 

Subseçãoll 

DASJUNTASCOMERCUUS 

Art. 5° Haverá uma Junta Comercial em cada unidade fede
rativa, com sede na capital e jurisdição na área da circunscrição 
tenitorial respectiva. 

Art. &'As Juntas Comerciais subordinam-se administrativa
mente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e, tecni
camente, ao DNRC, nos termos desta lei. 

Parágrafo único. A Junta Comercial do Distrito- Federal é 
subordinada administrativa e tecnicamente áo DNRC 

Art. 7° - As Juntas Comerciais poderão desconcentrar os 
seus serviços, mediante convênios com órgãos puôlicos e entida
des privadas sem fms lucrativos, preservada a competência das 
atuais Delegacias. 

Art. 8° Às Juntas Comerciais incUmbe: 
I- executar os serviços previstos no art.32 desta lei; 
n - elaborar a tabela de preços de seus serviços, observadas 

asnormaslegaispertinentes;___ - -
ID - Processar a habilitação e a nomeação dos tradutores 

públicos e intérpretes comerciais; -- " ,--_ · -· 
IV- elaborar os respectivos Regimentos Internos e suas al

terações, bem como as resoluções_ de caráter administrativo neces
sárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e 
~gimentais; - ---

V - expedir carteiras de exercício profissional de pessoas 
legalmente inscritas no Registro Públic_o de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins; 

VI- o assentamento dos usos e práticas mercantis. 
Art 9° A estrutura básica das Juntas Comerciais será inte-

grada pelos seguintes órgãos: _ 
I - a Presidência, como órgão diretivo e representativo; 
II - o Plenário, como órgão deliberativo superior; 
m- as Turmas, como órgãos dehõerativos inferiores; 
N-a Secretaria-Geral, como órgão administrativo; 
V- a Procuradoria, como órgão de fiscalização e de consul-

ta juridica; _ 
§ I 0 

- As Juntas Comerciais poderão ter uma Assess_oria 
Técnica, coni a Competência de preparar e re~atar os documentos a 
serem submetidos à _sua deliberação, cujos membros deverão ser 
bacharéis em Direito, Economistas, Contadores ou Administrado-
res. 

§ 2° As Juntas Comerciais, por seu Plenário, poderão resol
ver pela criação-de Delegacias, ói"gãos locais do registro dó Comêr
ció, nos termos da legislação estadual respectiva. 

Art. 10. O Plenário, com.posto de Vogais e respectiVos su
plentes, será constituído pelo mínimo de 8 (oito) e o máximo de 20 
(vinte) Vogais. 

Art. 11. Ós Vogais e respectivos suplentCS serão nomeados, 

no Distrito Federal, pelo Ministro de Estado da Justiça, e nos Esta
dos, s~ lvo disposição em contrário, pelos governos dessas circuns
crições, dentre brasileiros que satisfaçam as seguintes condições: 

I- estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos; 
JI- não estejam condenados por crime cuja pena vede o 

acesso a cargo, emprego e funções públicas, ou por crime de pre
-varicação, falência fraudulenta, peita ou suborno, concussão, pecu
lato, contra a propriedade, a fé pública e a economia popular; 

m- sejam, _ou tenham sido, por mais de cinco anos, titula
res de firma mercantil individual, sócios ou administradores de so
ciedade mercantil, valendo como prova, para esse flm, certidão ex
pedida Pela Junta Comercial; 

IV -estejam quites com o serviçO militar e o serviço eleito-
ral. 

Parágrafo único. Qualquer pessoa poderá representar funda
damente à autoridade competente contra a nomeação de vogal ou 
suplente, contrária aos preceitos desta lei, no prazo de quinze dias, 
contados da data da posse. 

Art. 12. Os Vogais e respectivos suplentes serão escolhidos 
da Séguinte forma: 
~--- --1- a metade do número de Vogais e suplentes será designa

da mediante indicação de nomes, em listas tríplices, pelas entida
des patronais de grau superior e pelas Associações Comerciais, 
com sede na jurisdição da Junta; 

II - um Vogal e respectivo suplente, representando a União 
Federal, por nomeação do M.nistro de Estado da Justiça; 

m- três Vogais e respectivos suplentes, representando, res
pectivamente, a classe dos advoga4os, a dos economistas e a dos 
contadores, todos mediante indicação, em lista tríplice, do Conse
lho Seccional ou Regional do órgão corporativo destas categorias 
profissionais;-

IV - os demais Vogais e suplentes serão designados, no 
Distrito Federal, por livre escolha do Ministro de Estado da Justi
ça; e, nos Estados, pelos respectivos Governadores. 

§ 1° OS Vogais e respectivos suplentes de que tratam os in
cisos n e m deste artigo ficam dispensados da prova do requisito 
previsto no inciso m do arl 11, mas exigir-se-á a prova de mais de 
5 (cinco) anos de efetivo exercício da profissão em relação aos 
Vogais e suplentes de que trata o inciso ID. 

§ 2° As listaS referidas neste artigo devem ser remetidas até 
60 (sessenta) dias antes do término do mandato, caso contrário 
será considerada, com relação a cada entidade que se omitir na re
messa. a ú1tima liSta que não inclua pessoa que exerça ou tenha 
exercido mandato de Vogal. 

Art. 13. Os Vogais serão remunerados por presença, nos ter
mos da legislação da unidade federativa a que pertencer a Junta 
Comercial. 

Art. 14. O Vogal será substituído por seu suplente durante 
os impedimentos e, no caso de_ Yaga, até o fmal do mandato. 

Art. 15. São incompatíveis para a participação no Colégio 
de Vogais da mesma Junta Comercial os parentes consanguíneos e 
afms até o segundo grau e os sócios da mesma empresa. 

Parágrafo único. Em caso de incompatibilidade, serão se
guidos, para a escolha dos membros, sucessivamente, os critérios 
da precedência na nomeação, da precedênGia na posse, ou do 
membro mais idoso. 

Art. 16. O mandato de Vogal e respectivo suplente será de 4 
(quatro) anos, permitida apenas uma recondução. 

- Art. 17. O Vogal ou seu suplente perderá o mandato nos se
guintes casos: 

I - mais de 3 (três) faltas consecutivas às sessões, ou 12 
(doze) alternadas no mesmo ano, sem justo motivo; 

II- por conduta incompatível com a dignidade do cargo. 
Art. 18. Na sessão inaugural do Plenário das Juntas Comer-
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ciais, que iniciará Cada periodo de mandato, serão distribuídos os 
Vogais por Turmas de três membros cada uma, com exclusão do 
Presidente e do Vice-Presidente. 

Art. 19. Ao Plenário compete o julgamento dos processos 
em grau çle recurso, nos termos previstos no Regulamento desta 
lei. 

Art. 20. As sess_ões: ordinárias do Plenário e das Tun;nas efe
tuar-se-ão com a periodicidade e _do modo determinado no Re_gi_~ 
mento da Junta Comercial; e as extraordinárias, setripre 
justificadas, por convocação do Presidente ou de dois terços dos 
seus membros. _ _ _ __ _ _ _ ___ ___ _ c 

Art. 21. Compete ãs Turmas julg~, origin~amerite, os pe
didos relativos à execução dos atas_ d~ registro.-- - -

Art. 22. O Presidente e o Vice-Presidente serão.noriieados, 
em comissão~-no DiStiito Federal, pelo MinistrO de EstadO da Jus
tiça e, nos Estados, pelos Govemadoies -dessas circllnSC:riÇões, 
dentre os membros d,o Colégio de Vogais. 

Art. 23. Compete ao Presidente: 
I- a direção_ e representação geral da Junta: 
II - dar posse aos VogaíS, convocar e dirigir as sessões- do 

Plenário, superintender todos os serviços e velar pelo fiel cumpri
mento das normas legais e regulamentares. 

Art. 24. Ao V ice-Presidente incumbe substituir o Presidente 
em suas faltas ou impedimentos e efetuar a correição permanente 
dos serviços, na forma do regulamento desta lei 

Art. 25. O S~q:etário-Geral será nomeado, em comissão, no 
Distrito Federal, pelo Ministro de Estado -da Justiça. e, riOs~ta
dos, pelos respectivos Governadores, dentre brasileiros de notória 
idoneidade moral e especializados em Direito Comercial. _ 

Art. 26. À Secretari3.-Gei'al compete a execução dos servi
ços de registro e de administração da Junta. 

Art. 27. As Procuradorias serão compostaS-de um -oo mais 
Procuradores e chefiadas pelo Procurador que for-designado pelo 
Govemãdor do Estado. 

Art. 28. A Procuradoria tem por atnõuição ti'stãilZa.r e pro
mover o fiel cumprimento das normas legais e executivas, ofician
do, internamente, por sua iniciativa ou mediante solicitação da 
Presidência, do Plenário e das Turmas; e, externamente, em atos 
ou feitos de naturezajuridica, inclusive os judiciais; cfri_e envolvap1 
matéria do interesse da Junta. 

Capítulo fi 
DA PUBLICIDADE DO REGISTRO PÚBLICO DE 
EMPRESAS MERCANITS E A TNIDADEs AFINS 

Seção I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar inte
resse, poderá consultar_ os ass~nta,mentos .existentes. nas Jun~as Co
merciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido. 

Art. 30. A forma, prazo-e proCedimento de expedição de 
certidões serão defmidos no Regulamento desta lei. 

Seçãoll 
DA PUBLICAÇÃO DOS .A:to~r 

Art. 31 Os atos d~cisórios_da Junia- Comercíal serão publi
cados no órgão de divulgação determinado em_P~a .9o ~s~
dente, publicada no Diário. Oficial do Estado em no_caso da Junta 
Comercial do Distrito Federal, no Diário Oficial da União. 

Capítulo ill 

DOS ATOS PERTINENTES AO REGISTRO PÚBLICO 
DE EMPRESAS MERCANTIS E ATNIDADESAFINS 

Seção I 
DA COMPREENSÃO DOS ATOS 

Art. 32. O Registro compreende: 
I- a Matricula e seu Cancelamento: dos leiloeiroo, tnduto-

res públicos e intérpretes comerciãis, -trapiclieiros e administrado
res de armazéns-gerais; 

II- o Arquivamento: 
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, disso

lução e extinção de fll":tllas mercantis individuais, sociedades mer
cantis e cooperativas; 

. .. b) do~ atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de 
que trata a Lei n' 6.404, de IS de-dézembió de.l976; -

c) dos atoS_ concernentes a eriil;>resas meiCantíS--eStrange"ir_ã.s 
autorizadas a funcionar no Brasil; 

d) das declarações de microempresa; 
e) de atos ou documentos que, por determinação legal, se

jam atn'buídos ao Registro Póblico de Empresas Mercantis e Ati vi
dades Afins ou daqueles que possam interessar ao empresário e às 
empresas mercantis; 

-- m - a autenticação dos instrumentos de escrituração- das 
empresas mercantis registrãdas e dos agentes auxiliares dO comér
dO-;-nãfõmlade lei própria. 

Art. 33. A proteção ao nome empresarial decorre automati
camente do arquivamento dos atos constitutiVos de fll":tlla ·mdivi
dual e de sociedades, ou de suas alterações. 

§ 1 o A proteção abrange todo o, território nacional. . 
§ 2° A extensão da proteção à jurisdição das demais Juntas 

Comerciais será feita através de comunicação expedida pela Junta 
originârfu., de ofício. -

Art. 34. O nome empresarial obedecerá. aos. princípiOs da 
veracidade e da novidade. 

Seçãoll 

DAS PROIBIÇÕES DE ARQUIVAMENTO 

Art. 35. Não pÕdem ser aiqulvad.Õs: 
I - os documentos que não obedecerem às prescrições le

gais ou regulamentares ou que contiverem matéria contrária aos 
bons costumes ou à _ordem pública. bem como os que colidirem 
com o respectivo estatuto ou contrato não modificado anterior
mente~ 

II - os documentos de constituição ou alteração de empre~ 
sas mercantis de qualquer espécie ou_ modalidade em que figure 
como titular ou administrador pessoa que esteja condenada pela 
prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil; · 

- UI - os atos constii.utivos de empresas mercantis que, além 
das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital, 
bem como a declaração precisa do seu objeto, cuja indicação na 
denominação social é facultativa para fms de registro; 

IV - a prorrogação do contrato social, depois de fmdo o 
prazo nele ftxaoo; 

V - os --a tos de empresas mercantis com nome idêntico ou 
_semelhante a outro já existente; -

VI - a alteração contratual, por deliberação majoritária do 
capital social, quando houver cláusula restritiva; 

Vll- os contratos s~ais ou suas alterações em que haja in
corporação de imóveis à sociedade, pOr instrumentO particular, 
quando do instrumento não constar: 

a) a descrição e identificação" do imóvel, sua área, dados re
lativos à sua titulação, bem como o número da matricula no Regis
tro Imobiliário; ----~---

b) a outorga uxória ou marital, quanto necessárfa. 
Vlli - os contratos ou estatutos de soçiedades mercantis, 

ainda não aprovados pelo Goveino, nos casos em que for necessá
ria. essa aprovação, bem como as posteriores alterações, antes de 
igualmente aprovadas. 

~ Parágrafo único. A Junta não dará andamento a qualquer 
documento de alteração de firmas individuais ou sociedades, sem 
que dos respectivos requerimentos e instrumentos conste o Núme-
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ro de Identificação de Registro de Empresas- NIRE. 
scçãom 

DA ORDEM DOS SERVIÇOS 

Subseção I 

DAAPRESENTAÇÃODOSATOS EARQUIVÁMENTO 

Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 de
verão ser apresentados a arquivamento na Junta, dentro de 30 (trin
ta) dias cootados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efei
tos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá efi
cácia a partir do despacho que o conceder. 

Art. 37. Instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquiva
mento: 

I - o instrumento original de constituição, modificação _ou 
extinção de empresas mercantis, assinado pelo tinllar, pelos admi
nistradores, sócios ou seus procuradores; 

n- a declaração, firmada sob as penas da lei, de que inexis
te impedimento legal à participação da pessoa física em empresa 
mercantil, como titular ou adm.inistradom; 

m - a ficha cadastral segundo modelo aprovado pelo 
DNRC; 

IV - os comprovantes de pagamento dos preços dos servi
ços correspondentes; 

V - a prova de identidade dos titulares e dos administrado
res da empresa mercantil. 

Parágrafo único. Além dos referidos neste artigo, nenhum 
outro documento será exigido das firmas individuais e sociedades 
referidas nas alíneas a, b e d do inciso II do art. 32. 

Art. 38. Para cada empresa mercantil, a Junta Comercial or
ganizará um prontuário com os respectiVos documentos. 

Subseção II 

DAS AUIENTICAÇÕES 

Art. 39. As Juntas Comerciais autenticarão: 
I- os instrumentos de escrituração das empresas mercantis 

e dos agentes auxiliares do com.ércicr. 
II- as cópias dos documentos assentados. 
Parágrafo úniCo. Os instrumentos autenticados, não retira

dos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua ap!eseD.tação, po
derão ser eliminados. 

Subseçãom 

DO EXAME DAS FORMALIDADES 

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a 
arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formali
dades legais pela Junta Comercial. 

§ 1° Verificada a existência de vício "ii:tsanáVel, o requeri
mento será indeferido; quando for sanável, o processo será coloca
do_ em exigência. 

§ 2° As exigências formuladas pela Junta Coinercial deve
rão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciên
cia pelo interessado ou da publicação do despacho. 

§ 3° O processo em exigência será entregue completo ao in
teressado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo anterior, 
será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao 
pagamento dos preços dos serviços correspondentes. 

SubseçãoiV 

DO PROCESSO DECISÓRIO 

Art. 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas 
Juntas Comerciais, na formi desta lei: 

I- o arquivamento: 

a) dos atos de constituição de sociedades anônimas, bem 
como das atas de assembléias gerais e demais atos, relativos a es
sas sociedades, sujeitos ao Registro Público de Empresas Mercan
tis e Atividades Aíms; 

b) dos atos referentes à transformação, incorporaÇãO, fusão 
e cisão de empresas mercantis; 

c) dos atos de constituição e alterações de consórcio e de 
grupo de sociedades, conforme previsto na Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. 

II- o julgamento do recurso previsto nesta lei. 
Art. 42. Os atos próprios do Registro Público de Empresas 

Mercantis e Atividades Afms, não previStos no artigo anterior, se
rão objeto de decisão siilgular proferida pelo Presidente da Junta 
Comercial, por vogal ou servidor que possua comprovados co
nhecimentos de DireitO Comercial e de Registro de Empresas 
Mercantis. 

Parágrafo único. Os vogais e servidores habilitados a profe
rir decisões singulares serãq designados pelo Presidente da Junta 
Comercial. 

Art. 43. Os pedidos de arquivamento constantes do art. 41 
serão decididos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 
do seu recebimento; e os pedidos constantes do art. 42 serão deci
didos no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de ter-se 
como arquivados os atos respectivos, mediante provocação dos in
teressados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela 
Procuradoria. 

Subseção V 

DO PROCESSO REVISIONAL 

Art. 44. O processo revisional pertinente ao Registro Pú
blico de Empresas Mercantis e Atividades Aíms dar-se-ã me
diante: 

I- Pedido de Reconsideração; 
II- Recurs_o ao Plenário; 
m- RecurSo ao Ministro de Estado da Justiça. 

Art. 45. O Pedido de Recoosideração terá por objeto obter a 
revisão de despachos singulares ou de__Turmas que formulem exi
gências para o deferimento do arquivamento ou decidam pelo seu 
indeferimento, e será apreciàdo -pelO autoridade recorrida em cinco 
dias úteis. 

Art. 46. Das decisões definitivaS, Singülares ou de· Turmas, 
cabe recurso ao Plenário, que deverá ser decidido no prazo máxi
mo de 30 (trinta) dias, a cootar da data do recebimento da peça re
cursal, ouvida a Procuradoria, no prazo de 10 (dez) dias, quando a 
mesma não for a recorrente. 

Art. 47. Das decisões do Plenário cabe recurso ao rvfini.stro 
de Estado da Justiça, como última instância administrativa. 

Parágrafo único. A capacidade decisória poderá ser delega
da, no todo ou em parte. 

Art. 48. OS recursos serãO indeferidos liminarmente pelo 
Presidente da Junta quando assfu.ados por procurador sem man
dato ou, ainda, quando interposto fora do prazo ou antes da de
cisão defmitiva, devendo ser, em qualquer caso, anexados ao 
processo. 

Art. 49. Os iecursos ~que trata esta lei não tem efeito sus
pensivo. 

Art. 50 .. -Todos os recusos previstos nesta lei deverão ser in
terpostos no prazo de 10 (dez) dias úteiS~ Cuja fluência cómeÇa na 
data da intimação da parte ou da publicação do ato no órgão oficial 
de publicidade da Junta Comercial. 

Art. 51. A Procuradoria e as partes interessadas, quando for 
o caso, serão intimadas para, no mesino prazo de 10 (dez) dias, 
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oferecerem contra-razões. 

Título II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAJS E TRANSITÓRIAS 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES FINAJS 

Art. 52. A prova de quitação de tributos, de contribuições 
ou de quaisquer outras obrigações, quando exigida em lei, será fei
ta mediante declaração do interessado. 

Art. 53. As alterações contratuais ou estatuáriaS ·poderão ser 
efetivadas por escritura pública ou particular, independentemente 
da forma adotada no ato constitutivo. 

Art. 54. A prova da publicidade de atos societáriOS.-quando 
exigida em lei, será feita mediante anotação nos registres da Junta 
Comercial à vista da apresentação da folha do Diário Oficial, ou 
do jornal onde foi feita a publicação, dispensada ajuntada da men
ciõnada foJha. 

Art. 55. Compete ao DNRC propor a elaboração da Tabela 
de Preços dos Serviços pertirientes ao RegiStro Público de Empre
sas Mercantis, na parte relativa aos atos de nature_za federal, bem 
como especificar os atos a serem observados pelas Juntas Comer
ciais na elaboração de suas tabelas locais. 

Parágrafo único. As isenções de preços de serviços restrin-
gem-se ~os casos previstos em lei. -

Art. 56. Os documentos arquivados pelas Juntas Comerciais 
não serão retirados, em qualquer hipótese, de suas dependências, 
ressalvado o previsto no aif 58 desta leL 

Art. 57. Os a.tos de empresas. após microfil.mados ou pre
servada a sua imagem pqr meios tecnológicos mais avánçados, po
derão ser devolvidos pelas Juntas co-merciais, c'oD.forme dispuser o 
Regulamento. 

Art. 58. Os processos em exigência e Os- dOCumentos deferi~ 
dor e com a imagem preserv,ada postos à dispoSiÇãO dos iiitetcssa
dos e não retirados em 60 (sessenta) diaS da publicação do respec
tivo dcspacho'poderão ser eliminados pelas Juntas Comerciais, ex-
ceto os contratos e suas alterações, que serão devobádos aos inte
ressados mediante recibo. 

Art. 59. Expirado o pra?..o da sociedade celebrada por tempo 
determinado, esta perderá a proteção do seu_ nome empresarial. 

Art. 60. A frrma individual ou a sociedade que não atualizar 
seus dados constitutivos no período de 10 (dez) anos consecutivos 
deverá comunicar à Junta Comercial que des_eja manter-se em fun
cionamento, caso contrário será considerada inativa e perderá a 
proteção ao seu nome comercial. 

§ 1° A empresa mercantil deverá ser notificada previamente 
pela Junta Comercial, para os fms deste artigo. 

§ 2° A reativação da empresa obedecerá aos mesmÇJs proce
dimentos requeridos para sua constituição. 

Art. 61. O fornecimento de informações cadastrais aos órgã
os executores do Registro Público de Empresas Mercantis e Ativi
dades Afms desobriga as firmas individuais e sociedades de pres
tarem idênticas informações a outros órgãos QU e~tidades das Ad
ministrações Federal, Estadual ou Municipal. 

Parágrafo único. O Departamento Nacional de Registro do 
Comércio manterá à disposição dos órgãos ou entidades referidos 
neste artigo os seus serviços de cadastramento de empresas mer-
cantis. -

Art. 62. As atn"buições conferidas às Procuradorias pelo art 
28 desta lei serão exercidas, no caso da Junta CoiX!ercial do Distri
to Federal, pelos Assistentes Jurídicos em exercício no Departa
mento Nacional de Registro do Comércio._ 

Art. 63. Os atas levados a arquivamento nas Juntas Comer-

ciais são dispensados de reconhecimento de fum.a.., exceto quando 
se tratar de procuração. 

Parágrafo único. A cópia de documento, autenticada na for
ma da lei, dispensa nova conferência com o original; poderá, tam~ 
bém, a autenticação ser feita pelo cotejo da cópia com o origÍÍlal 
por servidor a quem o documento seja apresentado. 

Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração 
de sociedades mercantis, pas.sada pelas Junti-s ComeÍ'ciais em que 
foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por 
transcrição no regis~o público competen:te, dos bens com que o 
subscritor tiver contnõuído para a formação ou aumento do capital 
social. 

Capítulo TI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 65. As Juntas Comerciais adaptarão os seus respectivos 
regimentos ou regulamentos às disposições desta lei no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 66. As ftrmas individuais e as- soCiedades que, desde 
1985, não tenham exercido atividade econômica de qualquer espé- -
cie poderão requerer a sua baixa nas Juntas Comerciais; a cónta:r 
da data de vigência desta lei, independentemente de prova de qui
tação de tn"butos e contribuições previdenciárias. 

Art. 67. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
no prazo de 90 (noventa) dias e entrará em vigor' na data da sua 
publicação, revogadas as Leis n's 4~726, de 13 de jul]Jo de 1965, 
6.g39, de 9 de setembro de 1981,6.054, de 12 de junho de 1974, o 
§ 4' do art. 71 da Lein' 4.215, de 27 de abril de 1963, acrescenta
do pela Lei n° 6.884, de 9 de dezembro de 1980, e_ a Lei n° 8.209, 
de 18 de julho de 1991. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Sobre a mesa, re
dação fmal oferecida pela Comissão Dfretora e que será lida pelo 
Sr. ! 0 Secretário. (Pausa.) 

- É lida a seguiilte 
PARECER N' 168, DE 1994 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final das emendas do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n° 239, de 1993 (n° 1.79JJ91, 
na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal das emendas 
do Senado ao Projeto àe Lei da Çâmara n° _239, de 1993 (n° 
1.791/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o Registro PúbiíCo 
de Empresas Mercantis e Atividades _Afms ~dá outras providên
cias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de junho de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente- Lúcio Portella, Relator- Júnia 
Marise- Car]os Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N' 168, DE 1994 

Redação final das Emendas do Senado ao Pro
jeto de Lei da Câmara n' 239, de 1993 (n' 1-791, de 
1991, na Casa de origem). 

Dispõe sob!C o RCgiStio Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afms e dá outras providências. 

Emendan° 1 
(Corresponde à Emenda n• 1 - CAE) 

Dê-se ao inciso II do art. 37 a seguinte redação: 
11

Art.37 ·························~······~ 
I-

II- a certidão criminal do registro de feitos ajuizados, com
probatória de que inexiste impedimento legal à participação de 



3148 QUinta-feira 16 DIÁRIO DOCON"GRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1994 

pessoa física em empresa mercantil, como titular ou administrado
ra, por não estar incurso nas penas dos crimes -previstos no art. 11, 
inciso n, desta lei. 11 

Emendao0 2 
(Corresponde à Emenda n° 3, Pleuário) 

Restabeleça-se a redação primitiva do art. 33: 
11Art. 33. A proteção ao nome empresarial dec_orre automati~ 

camente do arquivamento dos atos constitutiVos de firma indivi
dual e_de sociedades, ou de suas alterações." 

Emendan°3 
(Corresponde à Emenda n° 4, Plenário) 

Dê-se ao art. 35, m. a seguinte redação: 
11Art. 35. Não podem ser arquivados: 

1- . 
11-

m - Os atos constitutivos de empresas mercantis que, além 
das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital, 
bem como a declaração precisa de seu objeto, cuja indicação no 
nome empresarial é facultativa.'' 

Emendan.,4 
(Corresponde à Emenda n° 5, Plenário) 

Restabeleça-se a redação primitiva do art. 45: 
11Art. 45. O pedido de reconsideração terá por objeto obter a 

revisão de despachos singulares ou de turmas que formulem exi
gências para 9 deferimento do arquivamento, e será apresentado 
no prazo para cumprimento da exigênda, para apreciação pela au
toridade recorrida em cinco dias úteis". 

Emendao0 5 
(Corresponde à Emenda no 7, Plenário) 

Adaptar o texto à nova organização administrativa em que o 
Departamento Nacional de Registro do Çomércio passou a integrar 
a Secretaria de Política Co.inercial do- MinistériO da fudústria, do 
Comércio e do Turismo, rii>s arts. 4", 12, N; 22; 25; 44, ill; 47: 

11Art. 4° O Departamento Nacional de Registro do Comércio 
- DNCR, criado pelos arts. 17, II, e 20 da Lei n° 4.048, de 29 de 
dezembro de 1961, órgão hltegia.D.te do :Ministério da Indústria, do 
Comércio e do Turismo, tem ... ". 

"Art. 12. 
I-.······~·--····~--.-.. ~~.-~--.· .. -....•.. ~,;.-.~ 
II-. 
m-

IV - Os demais vogais e suplentes serão designados, no 
Distrito Federal, por livre escolha do Ministro c!ç Estado da Indús-
tria, do Comércio e do Turismo ....................... }'--

''Art 47. Das decisões do Plenário cabe recurso ao Ministro 
de Estado da Inddstria, do Comércio e do TurismO .... ~·····'' 

Emendano6 
(Corresponde à Subemenda à Emeuda no 6, Plenário) 

Dê~se ao arL 60 a seguinte redação: 
"Art. 60. A frrma indiVidual Ou a sociedade que não proce

der a qualquer arquivamento no período de dez anos c-onsecutivos 
deverá comunicar à ltmta Comercial que deseja manter-se em fun
cionamento. 

§ 1° Na ausência dessa comunicação, a empresa mercantil 
será _considerada inatiVa, promovendo a Junta Comercial o _cance
lamento do registro, como a perda automática da proteçao ao nome 
empresarial. 

§ 2° A empresa mercantil deverá ser notüicada, previamen
te, pela Junta Comercial, mediante comunicação direta ou por edi
tal, para os fms deste artigo. 

§ 3° A .lpnta Comercial fará comunicação do cancelamento 
às autoridades arrecadadoras, no prazo de até dez dias. 

§ 4° A reativação da empresa obedecerá aos mesmos prece~ 
d.imentos requeridos para sua constituição.11 

A SRA. PRESIDENTE (Jlinia Marise)- Em votação are
dação final. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiiam permanecer sen~ 
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria volta à Câmaia dos bej)utados. 
A SRA- PRESIDENTE (Júnia Marise)- Item 19: 

SUBSTITlriTVO DO SENADO AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA W 62, DE 1990 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo do S,enado 
ao Projeto de Lei de Câmara n° 62, de 1990 (n° 3.516/89, na Casa 
de origem), que define crime organizado e dispõe sobre meios es~ 
peciais de investigação e prova nos inquéritos e processos que sO~ 
bre ele versem, tendo 

Pareceres 
- sob n° 432, de 1994, da ComissãO Diretora, oferecendo a 

redação do vencido; e 
- de Plenário, em substituição à ·comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (sobre as emendas), Relator: Senador Amir 
Lando, favorável as emendas n°s 1 e 3, na forma de subemendas 
que_ apresent~ pela TefiíÇão da-no 2; -e apre-se-ntando, ainda, as 
emendas D0 S 4 e 5. 

A matéria constou da pauta da Ordem do Dia da sessão do 
dia 17 de maio último, quando teve sua votação adiada a requeri
mento do Senador Ney Maranhão. 

Em votação -o substitutivo; em- turno suplementar, ressalva
-~ clãs ãS emendas e subemendas. 

11Art. 22. O Presidente e o Vlce-Presiderite--serão nomeados, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
em comissão, no Distrito Federal, pelo MinistrO de Estado da ln- _ tados. (Pausa.) 
dústria, do Comércio c dOTUrismo ..... :: ........... : ... :."- - ·· AproVado. . _ 
o.'''' 0 O' O o o- o O' •• •' o ·---~'0--0,.o +'''A+ o o O+' o.'+~ o,-.-.''' o++ 

"Art. 25. O Secretário-_Geral será nomeado, em comissão, 
no Distrito Federal, pelo Ministro de Estado da Indústrfa, do Co-
mércio e do Turismo .............. _ .......... ___ :;·~ - -
... ·-· . ' ............. ~ ... -......... ' ............ ' .•......... 

"Art. 44 
I-
II-

lli- Recurso ao Ministro de Estado da Inaú~slria, dO Comêr
cio e do Turismo." 
. . . . . . . . . . . • • . -. ~-~-· ~----·~·--· ~--=-~~.-~ .-~·~..--. .....•••...... -

~- · Passa-se, agora, à votação da Subemenda à Emenda n° 2, de 
Plenário. 

-Em votação a Subemenda. 
- Os Srs. Senadores qY.e a aprovaffi queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
Fica, portanto, prejudicada a Emenda n° 2, de Plenário. 
O SR- CID SABóiA DE CARVALHO -Sr" Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a pala

vra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho . 
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O SR- CID SABÓ!A DE CARVALHO (PMDB-CE. Pela de e o que declara? 
ordem. Sem revisão do orador.) - S~ Presidenta, apenas uma in- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A subemenda 
formação com referêlicia à Ordem do Dia. Qual é o item que se _é do Relator, à Emenda n° 2: 
encontra em votação? 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Para informação 
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, estamos em processo 
de votação do Item 19 da Ordem do Dia, em razão da aprovação 
do requerimento de inversão de pauta. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr' Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimento. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Coocedo a pala
vra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA.Para um es
clarecimento) - sr- Presidente, a matéria que acabou de ser votada 
é relativa a crimes? 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Trata-se do Proje
to de Lei da Câmara n° 62 que dcfme crinie -org-aniZado e dispõe 
sobre meios especiais de investigação e prova nos ID.quêtítos e pro
cessos que sobre ele versem. Item 19 da Ordem do Dia. 

O SR- JOSAPHAT MARINHO - Peço verificação de 
quorum. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Apóio a verifi
cação solicitada pelo nobre Senador Josaphat Marinho. Aliás, 
como Líder do PiviDB, também peço verificação, para dispensar 
essa cautela. 

O SR- MEIRA FILHO -Como Líder do PP, também peço 
verificação. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Vai-se proceder à 
verificação solicitada pelo nobre Senador Josaphat Marinho, com 
o apoio ·dos Srs. Senadores Meira Filho, Francisco Rollemberg e 
Chagas Rodrigues. (Pausa.) 

Sendo evidente a falta de quorum, suspenderemos a sessão 
por IOmin, a fim de que possamos dar continuidade à votação. 

A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Está suspensa a 
sessão. 

(Suspensa as llh36min, a sessão é reaberta às 
Ilh47min) 

O Sr. Chagas Rodrigues, ]0 Vice-Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está reaberta 
a sessão. 

Solicito aos Srs. Senadores que ainda não estão em plenário 
que se desloquem para este recinto, a flm de atendermos ao pedido 
de verificação de quorum para a votação da rnatéria._.constame do 
item !9( . 

~a votação da subcmenda à. Emcnda__n~ 2 de_ plenário, foi 
solícita~ verificação de quorum. _ _ 

O nobre Senador Josaphat Marinho mantém o pedido deve-
rürtcação? _ 

O SR- JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, após o 
pedido de verificação, fui informado de que _o projeto já foi apro
vado no seu mérito e que se tratava da votação da redação final 
com a subemenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Foi votado o 
substitutivo, em turno suplementar. 

O SR-JOSAPHAT MARINHO -Já foi votado? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Já, mas havia 

uma votação da suberoenda à Emenda n° 2, de plenário. Na oca
sião, V. Ex• pediu verificação. O que desejo saber de V. Ex• é se 
mantém o pedido de verificação. 

O SR- JOSAPHAT MARINHO- De quem é a subemen-

Dê-se ao art. 4° do Substitutivo a seguinte reda-
ção: 

Art. 4°- Em qualquer fase de_ persecução criminal 
que verse sobre crime organizado são permitidos, além 
dos já previstos na lei, os seguintes procedimentos de in
vestigação e formação de provas: 

1 - a infiltração de agentes da polícia especializa
da_ em quadrilhas ou bandos, vedada_ qualquer cc-partici
pação deliruosa, exceção feita aõ dispOSto -no art. 288 do _ 
Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 --Códi
go Penal, de cuja ação se preexclui, no caso, a anti}uridi
cidade. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, em dois 
momentos concorri para o adiamento desta matéria. O projeto é 
importante e me pa:Tece que não tem a melhor forma. V. Ex a, entre
~t~~-~~-informa que já foi votãdo o pi"ojefo-e qúe é apenas tlniã 
subemenda. Se os nobres Senadores que me distinguírain com seu 
apoio concordarem, retirarei o pedido de verificação, mas antecipo 
que me abstenho de votar o projeto, pela incompatibUidade dele 
com o bom sistema da ordem jurídica brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pois não. O 
Senador· Francisco Rollemberg concorda em que haja desistência 
da verificação? 

O SR. FRANCISCO RQLLEMBERG- Sim. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto J.:;cena) -~Senador Cha- ~ 

gas Rodrigues? 
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Também concordo, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Senador Mei

raFilho? 
O SR- MEIRA FILHO -Sim. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está retirado 

o pedido de verificação. 
Em votação a subemenda à Emenda n° 2 de plenário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica piejuaicada a Emendan° 2 de plenário. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação a 

subemenda à Emenda n° 3 de plenário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
Fica prejudicada a Emenda no 3 de plenário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -,-V9~ção em 

globo das Emendas I).0 S 4 e 5, do Relator .. aos. arts, 2° e 3° do subs-
titutivo, respectivamEmte. · ·-

---Os Si-S.: Senadores que as aproVam queiram permanecer sefi.:' 
tados. (Pausa.) 

Aprovadas. 
Fica prejudicada a Emenda no 1 de plenário. 
9 projeto vai à Comissão Diretora para a redaÇão fmal. 
E a seguinte a matéria aprovada 

Redação do vencido do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 62, de 1990 (n° 3.516, 
de 1989, na ~a de origem). 

Define crime organizado e dispõe sobre meios 
especiais de investigação e prova nos inquéritos e 
processos que sobre ele versem. 
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O Congresso Nacional decreta: 
Capítulo I 

DADE~ÇÃODEOUMEORÓA~ 
EDOS MEIOS OPERACIONAIS DE 

~TIGAÇÃOEPROVA 

Art. 1 o Esta lei defme e regula meios de prova e procedi
mentos investigatórios permitidos nos inquéritos e- processos que 
versarem sobre crime organiz3.do. 

Art. 2° Considera-se crime organizado aquele que de algum 
modo coopera com os ínis oo participa das atividades das quadri
lhas, baudos ou organizações previstas pelo art. 288 do Código Pe
nal, 

Art. 3° O art. 288 do Código Penal passa a ter a seguinte re
dação: 

"Art. 288. Participar de quadrilha, bando ou orga
nização que se serve das estruturas ou __ é _estruturada ao 
modo de sociedades, associações, fundações, empresas, 
grupos de empresas, unidades ou forças militares, órgã
os, entidades ou serviços públicos, _concebidas, qualquer 
que seja o princípio~ pfetexto; motivação ou causa, para 
cometer crimes ou alcançar objetivos cuja realização im
plica a prática de ilicitos penais. 

Pena- reclusão, de um a três anos. 
Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro, se a 

quadrilha ou bando é armado." 

Art. 4° Na instrução de inquéritos ou processOs qüe versem 
sobre crime organizado são permitidos, mediante decisão judicial 
provocada ou de ofício, os segriintes procedimentos de investiga
ção e formação de provas: 

I - a infiltração de agentes da polícia especializad.:úiãS or
ganizações referidas pelo art. 2°, vedada qualquer co-participação 
delituosa, exceção feita ao previsto pelo art. 288 do Código Peual, 
de cuja ação se preexclui, no caso, a antijuridicidade; 

II- a ação controlada, que consiste em retardar a interdição 
policial do que se supõe crime organizado ou a ele vinculado, des
de que mantidos sob observação e acompanhamento para que a 
medida legal se concretiz.e no momento maís eficaz do ponto de 
vista da formação de provas e fornecimento de informações; 

m-o impedimento, a interrupção, a interceptação.- á escuta 
e a gravação das comunicações telefônicas; 

IV- o acesso a dado_s, documentos e informações fiscais, 
bancárias, fmanceiras e eleitorais. 

Capítulo TI 

DA PROCESSUALIDADE DOS MEIOS ESPECIAIS 
DE~TIGAÇÃO E PROVA 

Art. 5° Os procedimentos e meios de provas previstos nesta 
lei poderão ser ordenados de ofício, pelo juiz, ou mediante requeri
mento da autoridade que preside o inquérit.C) policial ou do repre
sentante do Ministério Público que acompanha a ação penal, sendo 
que nas hipóteses de provocação o prazo para decidir é de vinte e 
quatro horas, contadas a partir da formulação verbal ou da entrega 
do requerimento. _ _ _ _ 

Art. 6° A decisão judicial será prolatada na presença da au
toridade requerente. 

Art. 7° Os trâmites da autorização serãcdormalizados e au
tuados em separado pelo próprio juiz, sem-intervenção de cartório 
ou servidor, para serem apensados ao inquérito oú" Processo so
mente depois de fmdas as operações permitidas, devendo as auto
ridades intervenientes resguardar suas responsabilidades com có
pias assinadas do termo. 

Art. 8° Enquanto a operação autorizada estiver em anda
mento, as informações: e provas por ela produzidas poderão Ser 
mantidas em sigilo, a critério e sob responsabilidade de quem pre
sidir o inquérito- ou a ação penal. 

Art. ~ Na estrita execução das operações prevlstãs- por esta 
lei, os agentes autorizados e, no caso do art. 10 desta lei, o juiz de 
origem, não ficarão jungidos aos: limites da competência territorial, 
mas em cada jurisdição o magistrado competente manifestará 
anuência, adotadas as mesmas precauções do art. 7", podendo dis
cordar mediante despacho, cujoS fundamentos sustentarão suares
ponsabilidade. 

Capitulo li 
DA PRESERVAÇÃO DO SIGIT.O CONSTITUCIONAL 

Art. 10. Nas hipóteses do art. 4', IV, desta lei, ocorrendo 
possibilidade de violação de sigilo preservado pela Canstitgição 
ou por lei, a diligência será rçalizada pes$oalmente pelo juiz, ado
tado o mais rigoroso segredo_ de justiça. 

§ 1° Para realizar a diligência, o juiz poderá requisitar o au
xílio de pessoas que, pela natureza da função ou profissão, tenham 
ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 

§ 2° O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado 
da diligência, relatando as _informações colhi~ oraJmente e ane
xando cópias autênticas dos documentos que- tiverem relevância 
probatória, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas re~ 
feridas pelo parágrafo anterior como escrivão ad _hoc. 

§ 3° O auto de diligência será consetVado fora dos autos do_ 
processo, em lugar seguro, sem intervenção de _cartório- ou servi
dor, somente podendo a ele ter acesso, na presença do juiz, as par~ 
tes legítimas na causa, que não p.xierão dele s_ervir~se para fms es
tranhos a mesma, e estão sujeitos às sanções previstas pelo Código 
Penal em caso de divulgação. 

§ 4° Os argumentos de acusação e defesa que versarem so
bre a diligência serão apresentados em separado para serem anexa
dos ao auto da diligência, que poderá servir como elemento na for
mação da convicção fmal do juiz. 

§ 5° Em caso de recurso, o auto da diligência será. fechado, 
lacrado e endereçado em separado ao juizo coMpetente para revi
são, que dele to.mará conhecimento sem intervenção das secreta~ 
rias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministério Público 
e ao Defensor em recinto isolado, -para o efeito de que a discussão 
e o julgamento sejam. mantidos em absoluto segredo de justiça. 

Capítulo IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAJS 

Art. 11. Os órgãos da polícia judiciária estruturarão setores -
e equipes de policí3is espeCializados no cO:mbate ao Crime organi
zado. 

Art. 12. A identifiCação crimin:.al de pessoas envolvidas com 
o_ crime organizado, será. realizada, independentemente da identifi~ 
cação civil. · 

Art. 13. Nos crimes praticados em organização crin:iiD.osa, a 
pena será reduzida- de um a dois terços, quando a colaboração es
pontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e 
sua autoria. 

Art. 14. Acrescente-se ao art. 16 do Código Penal o seguin-
te parágrafo único: · ·· · 

"Art. 16. 
Parágiafo único. Sendo réu primário" e cometido o crime 

sem violência ou grave ame~a, a pena será reduzida na mesma 
proporção quando o agente confessar a autoria espontaneamente, 
perante a autoridade judiciária.'' 

Art. 15. Não será concedida liberdade provisória, com ou 
sem flança, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva partici-
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pação na organização· criminosa. 
Art. 16. O prazo máximo da prisão processual, nos crimes 

previstos nesta lei, será de cento e oitenta dias. 
Art. 17. O réu não poderá apelar em liberdade, nos crimes 

~ "'Cvistos nesta lei. 
Art. 18. Os condenados por crimes decorrentes de organiza

ção criminosa iniCiarão o cumprimento da pena em regime fecha
do. 

Art. 19. Aplicam-se, no que nãO forem incompatíveis, sub-
sidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal. 

Art. 20. Esta lei entra em_ vigor na data de sua_publiCação. 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

SUBEMENDA N" 1 À EMENDA N• 2- PLENÁRIO 

Dê-se ao art. 4° do Substitutivo a seguinte reda.ção: 

"Art. 4° Em qualquer fase de persecução criminal 
que verse sobre crime organizado são permitidos, além 
dos já previstos na lei, os seguintes procedimentos de in
vestigação e formação de provas: 

I - a fu.filtração -de agenteS da polícia especializa
da em quadrilhas ou bandos, vedada qualquer co-partici
pação delituosa, exceção feita ao disposto no ãrt:. 288 do 
Decreto-Lein• 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal, de cuja ação se preexclui, no caso, a antijuridi
cidade. 

Pena-reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anOs. 
§ 2° A pena apli.ca-se em dobro, se a quadrilha ou 

bando~ armado." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço aos Srs. 
Senadores que permaneçam em plenário. E peço aos demais Sena
dores que estão fora do recinto que venham ao plenário, para vo
tarmos matérias que dependem de quorum qualificado. (Pausa.) 
_ ____ Sendo evidente a falta de número para a votação de matéria 
que exige quorum qualificado, a Presidência retira de patita as 
respectivas matérias, solicitando aos Srs. Senadores as suas pre
senças em plenário, a partir das 14h30min, para a sessão Ordinária 
do Senado Federal, a fim de que põssamos ainda boje VOtai ãs-n:iá
térias que obstruem a Ordem do Dia. Temos na Casa mais de 60 
Srs. Senadores. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 
por falta de quorum: 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, 

do Reginiento !iii em o) - · 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 43, de 1994 (n° 406194 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga a permissão ã Rádio Panorama de Catolé do Ro
cha Ltda. para explorar serviçO de radiodifusão emfreqüência md-II-( ... ) 

11 dulada na cidade de Catolé do Rocha, Estado da Parru'ba, tendo 
SUBEME~~·;;;·À·~~~~·;;·3·~~~~;;~~· · · · · . = ~-·Parece!favorávi:l; proreric!O em plenário. Relator: Senador 

Jonas Pinheiro, em substituição à Comissãõde Educação. 
Dê-se ao arL 5° do Substitutivo a seguinte redação: 

"Art. ~Os procedimentos e meios de provas, pre
vistos nesta Ie" poderão ser ordenados pelo juiz: 

I- de o cio, durante a ação penal; 
n - mediante requerimento fundamentado do re

. resentante do Ministério Público, durante a instrução 
criminal e a ação penal; 

m- mediante requerimento fundamentado da au
toridade policial, durante a instrução provisória. 

Parágrafo único. Nas hipóteses-de provót:ã.ção, o 
prazo para decidir é de 24 (vinte e quatro) horas, conta
das a partir da formulação verbal ou da_ entrega do re
querimento. 

EMENDA N" 4 DO RELATOR 

Dê-se ao art. 2° do Substitutivo a seguinte redação: 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únicO, do Projeto-de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Râdio Independente Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo _ . . .. 

Pai-eceres, proferidos em plenário, etn substituição à Comis
são de Educaçãoc 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan_do, faVo
rável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relã.tor: Sena-dor -Aureo Melio, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à pro
posição. 

"Art. 2° Considera-se crime organizado o conjun-
to dos atos delituosos que decorram ou resultem das ati- - 2-
v idades de quadrilha ou bando, definidos nu § 1 o do art. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 
288 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - (lncluido em Ordem do Dia nOs tennos do . 
-Código Penal." ·- - . -- . --- art. 375, VIIT, do Regimento Interno) 

EMENDA N> 5 DO RELATOR Votação, eni turno llnico, do Projeto de Decreto Legislativo 
Dê-se ao arL 3° do Substitutivo a seguinte redação: n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

"Art 3o 0 art. 288 do Decreto-Lei no 2848, de 7 O ato que renova a: concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda: 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci-

de dezembro de 1940- Código Penal- passa a ter a se- dade . d 
guinte redação: . _ de Capinzal, Esta_ o de Santa Catarina, tendo 

"Art. 288. ( ... ) Pareceres, proferidos em plenário, em substituição à Comis-
§ 1 o Se a quadrilha ou bando serve-se de estrutu- _são -dç Educação: 

ras ou é estruturada ao modo de socieda(les, associações, 1 :.... 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo-
fundações, empresas, grupo- de empresas, unidades ou rável ao projeto; 
forças militares, órgãos ou entidades públicas ou que - 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
prestam serviço público: pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à prOJ»" 
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sição. _ 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos- termOs-do 

art. 375, VIll, do Regimento !ntemo) 

Votação, em turno Unico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n• 248193, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em plenário, em sUbstituição à Comissão 
de Educação: --

- 1 o pronunciamento: Relator. Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator;_ Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do __ 
art. 375, VITI, do Regimento futemo) 

Votação, em tum o único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissãO da Rádio Jornal do Br.@.Sil Ltda. para 
exp1orar serviço de radiodifusão Sonora em freqüênda modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em plenâii.o, Relator: Senador Aureo 
Mello, em substituição à Comissão de Ed_ucação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto;-
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi-

mentos concernentes à propoSição. 

-5-, 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termOs dO 

art. 375, VIll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úni<:o, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão Sonora ein freqüênc13. mOdulada na cidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, em substituíÇão à Comis
sãO de Educação. 
· -1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo

rável ao projeto; 
- zo pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE f993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VIll, do Regimento ln temo) 

Votação, em turno tínico, do Projeto_de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Cãmara dos Dep,jtados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão scinôra erii onda média 
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em pleriário, em substitui-
ção à Comissão de Educação: - - -

-1° pronunciamento: Relator:- Senador Ney Maranhão; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo. 

:Pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
síção. 

~7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato qu~ renova a·concessão outorgada à Paquetá Empreendimen
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
mêdia na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenárlo,- Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos "termos d_o 

art. 375, VIll, do Regimento Interno) 

Votação, em tUrno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 7, de 1994 (n° 308/93.-na-Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único,_ do Projeto de Decreto Legislativo 
n•9, de 1994 (n• 301/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova o 
aio que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapaj6s Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) 
na cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em subl?tituição à Conllssão de Educação. 

-10-

PROJETODEDECRETOLEGISLATIVO N• 10, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nOs termos do 

art. 375, VIJI, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•,lo, de 1994 (n° 297/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fms exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

-- Pareceres favoráveis, proferidos em plenário, em substitui-
ção à Comíssão de Educação: 

-fõ pl-onunciamento: RelatOr: Senador João França, favo
rável ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator.- Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VIJl, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
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n• 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma
res para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do_ 

art. 375, VJII, do Regimento Interno) 
Votação. em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação CUltural Çruze_iro do- Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidoS em plenário, Relator: Sena
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de_ Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
--2-0 pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-13-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
(Incluído em O!'de!l\ do Dia nos termos 
do art. 375, VJII, do Regimento JnternÓ) 

Votação, em turno único; do Projeto-de Decreto Legislativo 
n° 18, de 1994 (n° 252193, na Cfunara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci ~ 
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, VJII, do Regimento Jntemo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 19, de 19?4 (n° 254193, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagéns (televisão) na 
cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em sUbstitt.iiÇãO-l Comissão de Educação. 

-15-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

· · - art. 375, VIII, doRegilnen1ifilitoirio) 

Votação, em tumo únic~ do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundação de EnsinO Superior ~ 
V ale do Sapucaí para executar setviço de radiodifusão sonora. em 
freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na ci ~ 
dade de Pouso Alegre, Estado de_ Minas Gerais, teildQ _ 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portella. em substituição à Comissão de EQQca_ção. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Os itens 17 e 
20 ficam com a votação adiada nos termos do artigo 375, VIII. do 
Regimento. 

São os seguintes os itens adiados: 

-17-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tellD.bS do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CUnara n° 
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviçOs ilotariais 
e de regis~~. tendo 

Pareceres 
- sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constitui~, Justi

ça e Cidadania, favorável ao projeto com Emendas nõ& 1 e 2 -
CCJ, de redação, que apresenta; 

-de Plenário, Relator: Senador l\1agno Bacel~. em substi
tuição à ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelare
jeição das Emendas n"' 3 a 26, de Plenário. 

-20-

RROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 
-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
2.7, de 1991 - Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o§ 3• do art. 192 da ConstituiçãO Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão-de Assuntos Econó
micos. 

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Oda.cii Soares. - - -

O SR. ODACffi SOARES (PFL-RO. Pronuncia o segumte 
discurso:) .:.... -Sr. Presidente~ Sr-& e Srs. Senaçlores, passando os 
olho_s sobre O BID- publicação periódica do Banco Interamerica
nO de Desenvolvimento - dei com um artigo intitulado: "Partilhar 
o crescimentO com os pobres" que, à primeira vistit., parece ofere~ 
ce! excelente referencial para a conlpfeensão do estrangulamento 
ou de certos impasses que vêm comprometendo o projeto brasilei
ro de desenvolvimento. 

Nele, a autora Nancy Birdsall_, vice~preSidente _eXecutiva do 
BID, exalta os méritos da politica por ela denominada -de 1Cresci
mento Compartilhado. 11 

- Segundo pude depreender, seria esse um _modelo de cresci-
mento cujos beneficiários não se re"strlrigirlaln - como- c-ostuma 
ocorrer- aos detentores do poder politico-econômico, mas seriam, 
tarõ.bém, constituídos ·pelas amplas camadas do proletariado rural e 
urbano. 

Observa a articulista ser pouco provável que as elites ado~ 
te~ voluntariamente tal modelo, visto como este poda muitos de 
seüs privilégios. 

Todavia, ela aduz como exemplos dessa adoção voluntária 
os países do Extre_mo Oriente - Córeia, Taiwan, Singapura. Hong 
Kong, Tailândia, Malásia e Indooêsia - noutras palavras, os cha
mados Tigres Asiáticos, çujo dinamismo e sucesso econômicos 
vêm despertando a admiração do mundo. 
---- É bem verdade que as circunstâncias p:>líticas que favorece
ram a adoção do modelo do "crescime~to compartilhado" deixam~ 
nos pensar que esta se deu, em grande parte, sob a pressão com
pulsiva representada pela ameaça do comunismo em expansão na
quela área do globo, até bem pouco bastante contmbada. 

O fato é que instados por essa real ameaça, os governos da~ 
qtieteS países- víratil~se obrigados a conquistar legitimidade entre 
os trabalhadores urbanos e rurais, enfatizandO-programas de-edu~ 
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cação pública, de reforma agrária, de habitação, de !nvestimen:to 
na infra-estrutura rural, assim como de crédito e garantia de_ expor-
tação. · 

Para chegar ao que a autora denomina de "crescimento 
compartilhado11 e à rápida redução da pobreza, aqueles países do 
Extremo Oriente adotaram três políticas fundamentais. 

A primeira foi a criaÇ-ãO de coi:ldições mais eQüitatiVas para 
a agricultura. 

Assim, nos países asiáticos da orla do PaCHícó, ·a iãxa.Çâo 
agrícola direta e indircta é inferior à de outros países em desenvol
vimento, onde os Governos dão preferência à indústria de manufa
turados. 

O resultado dessa politica logo se fez sentir. A produtivida
de agrícola cresceu 1% por ano, durante 25 anos. 

A segunda política adotada pelos países que aderiram ao 
Crescimento Conlpartilhãdo forl.iina vigorosa promoção das ex
portações. o que fólVíabilíiã.ôo, põi' Sua VeZ, pOr estes três fatores: 

a rápida expansão da lavoura e -da indústria de manufatura-
dos; 

o emprego de produção com uso intensivo de mão-de-obra, 
o que ampliou a oferta-de trabalho; -

a oferta crescente de trabalhadores especializados, conse
qüência evidente da grande expansão educacional. Esse_ fator, por 
outro lado, concorreu para reduzir a diferença salarial entre operá
rios especializados e não-especializados, o que refletiu, por sua 
vez, na melhoria da distribuição de renda. 

A terceira pOlítica ·consistiu no enfoque universalista, isto é 
aquele que evita priVilegiar áreas, regiões ou beneficiários dos in
vestimentos públicos na infra-estrutura e em programas sociais bá
sicos. 

A autora apresenta estes dois exemplos concretos da políti
-Ca acima tnenciOJiatla: 

. -cOncentração-dos recursos para o ensino público na instru
ção primária e secundárüi, recursos esses bem maiores que os alo
cados à educação superior, a qual, geralmente tende a beneficiar as 
elites. 

Na Coréia, por exemplo, apenas JO% dos recursos disponí
veis são aplicados no ensino superior, sendo os 90% restantes con
centrados na instrução Primária e secundária. 

Já no Brasil, lastimavelmente, dá-se exatamcnte o inverso: 
grandes somas· são canalizadas para a educação superior gratuita 
(privilegiandO as elites) enquanto as sobras é que são investidas no 
ensinO fundamental e de 2° gr<iu, à que explica o grande contin
gente de crianças e adolescentes privados de escolarização básica, 
além de também elucidar a· presença: marcante da iniciativa privada 
no ensino de 1° e 2° graus, o que, por seu turno, só beneficia as e li
tes. 

A autora do artigo que vimos comentando conclui sua análi-
secomaseguinteobservação: _ _ ____________ _ 

"O áeSciniento-coiD.partilhado pressupõe-um crescimento a 
partilhar, e isso levanta a questão do ajustamento esiriihiral. Mui
tos países precisam realizar profundas reformas econômicas como 
primeiro passo para ·o crescimento." 

A autora não deixa de sublinhar os custos recessivos de tais 
ajustes, por isso acrescenta- ao"s Seús- c.omentá.rios- a: seguiiite recei
ta: 

11os programas de reforma devem ser planejados para maxi
mizar e{eitos de redução da pobreza. 11 

Sr. Presidente, Srs._Senadores, a lição que poderíamos coR 
lher do modelo econômico responsável pelo surto desenvolvimcn
tista observado nos países asiáticos da orla do Pacífico ê clara, e 
irretorquível. 

O modelo por eles adotado encerra procedimentos e priori
dades diametralmente opostos aos procedimentos e prioridades 

que, historicamente, temos elegido, com irirPerdóáVel Cegueirâ.. Se 
não, vejamos: 

~Lá, a educação pública é contemplada como investimento 
prioritário, com ênfase na -instrução -prlmàría e seCundária; aqui, 
nossa consciênCia do valor e alcance da educação é tão pálida que 
não chega a manifestar-se, concretamente,na divisão do bolo orça
mentário, sendo que ainda não abrimos os olhos para essa tremen
da abe:tração que consiste em privilegiar o ensino superior _gratui-
to, eiii detii.mento do ensino fundamental e médio;. -

- lá, eles já descobriram que educação produz desenvolvi
mento; aqui, continuamos encarando educação como subproduto 
do desenvolvimento; 

--lá dá-se todo o apoio à agricultura; aqui, fora os privilé
gios-concedidos aos usineiros e, outrora~ aos barões do café, nossa 
agricultura sobrevive de teimosa que é;' · _ _ ---

-lá, vem-se <;~.idando da habitação popular, daS obras de \n~ 
ira-estrutura rural e urbana e da saúde pública; aqui, as -favelas 
continuam cresCendo, os esgotos, nas periJetias, correm a-- céu 
aberto e os cuidados com a saúde pública, ao invés de melhorar, 
apresentam sinais de visível deteriorizaçãb; 

-lá, adota-se um modelo de cresciiriento compaitilhãdo, vi
sando a eliminar a pobreza, reduzir as disparidades salariais e am
parar o proletariado rural e urbano; aquí, temos pemiitido a margi
nalização progressiva: dos trabalhadores rurais de tal sorte que en
sejamos o surgimento dos Sem~ terra; dos bóias-frias e' dós re:jeítaR 
dos das periferias urbanas; 

- lá todos assumiram o ônus do reajuste estrutural;· aqui 
toda a vez que o governo ensaia um plano de reajuste, este é boi
cotado e solapado pelas elites econômicas (banqueiros, empresá
rios, benefiCiários de renda e salários elevados) ou pelas elites po
líticas, haja vista a resistência qile se l{wantã, nestê eongressO, for
çoso é reconhecer, à votaçãO de reformas c de medidaS Ol:!:tras rela
cionadas com o reajuste estrutural; 

-lá os asiáticos ariegaÇararil -as ma.D.gas e opcfaram pbr su·as 
próprias mãos o milagre económico; aqui, nós brasileiros-cruza~ 
mos os braços e, enquanto aguardamos um milagre que nos caia 
dos céus, vamos multiplicando nossos desvarios político-sociais -e 
nossas incongruências económico-fmanceiros·. 

Não é, Sr. Presidente, movido por prazer sado-masoquiSta 
que revolvo essas nossas mazelas. É, antes, movido pelo fuContido 
desejo de ver o Brasil abrir os olhos e_ safr do perigoso marasmo 
em que se projetou. 

· É o que penso. Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra_ ao nobre Senador Jutahy Maaalhães. · _ 
O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB-BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, o estu
do do comportamento da balança comercial brasileira nOs primei
ros dois meses do corrente ano mostra-nos que, permanecendo a 
tendência reg~tr~a _ngtquele periodo, temos motivo de sobra para 
preocupação. Ocorre que o _contraste entre o que exportamos e o 
que importamos deixa patente uma preocupante elevação no volu~ 
me das importaçõeS, ao mesmo tempo-eril que Os Valores ixporta~ 
dos permanecem no mesmo patamar. 

No primeiro bimestre de 1993, importamos um total de 3,2 
bilhões de dólares, contra exportações que totalizaram 5,7 bilhões 
de dólares. No primeiro bimestre do corrente ano, importamos 
mercadorias num total de 3,8 bilhões de dólares enquanto nossas 
exportações caíam para 5,5 bilhões de dólar'es. Tivemos, portanto, 
nos dois primeiros meses de 1994, uma queda de 200 milhões de 
dólares nas nossas exportações, ao mesmo tempo em que sentía
mos um aumento de 600 milhões de dólares no valor das mercado~ 
rias que importamos. 
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Esta tendência se mostra mais clara quando comparamos 
apenas os dados referentes ao mês de fevereiro. No segundo mês 
de 1994, importainós tim total de 2 bilhões de dólaies; no mesmo 
periodo de 1993, nossas importações foram de apenas de 1,4 bilhão 
de dólares. Em termos proporcionais, tivemos um acréscimo de 
43,3 por cento nas importações. Já no que tange às exportações, 
regredimos de 2,9 bilhões de dólares para 2,7 bilhões de dólares, 
numa queda de 4,43 por cento. 

O reflexo mais claro dessas duas oscilações, arilbas negati
vas para o Brasil, pode ser visto com maior clª-I'eza nos núnieros 
fmãis da balança comercial. Obtivemos, em fevereiro de 1993, um 
saldo positivo de 1,4 bilhão de dólares. Este ano, _ _9 __ s_aldo despen
cou para apenas 726 miJhões no mesmo mês. Ou seja, a queda do 
saldo positivo da balança comercial foi -de exatamente 50 por cen
to, e deve ser vista como algo alarmante. 

Os dados aqui apresentados são oficiais. Foram obtidos 
na publicação intitulada Balança Comercial Brasileira, que é 
editada pelo Ministério da Indústria, do ComérciO e do_ Turis-
mo. 

O comércio extetl.or oscila ao sabor d~ políticas econômi ~ 
cas adotadas aqui ou em outros pafses. Câ.nlbio sobrevalorizado ou 
subvalorizado, preços internos (inflação), tarifas- de importação e 
impostos de exportação são alguns dos fatores que determinam 
mudanças_ importantes no comportamento da balança comercial de 
um país. No entanto, apenas as importações sof:wD:fcom o_ aumen
to da renda interna. No que se refere às_ exportações, estas sofrem 
o impacto do aumento da produti_vidade, da melhoria da mão-de
obra, do progresso têcnico, abf;!rtura ao capi~ esti~_St?iro!_ entre 
outros. 

Tudo leva a crer que a acentuada queda _do saldo _da J:>ill.ança 
comercial brasileira. no mês de fevereiro, seja decorrência da redu
ção das tarifas de importação aliada a um aumento significativo_da 
taxa inflacionária interna. Tivemos, _então, maiores- importações 
enquanto_ se_ estabili:z;aya pu d.ecliqa,v!l ,l{geiramçnte o volume de 
exporta_ções. . . . · 

E interessante- ter em mente que as exportações brasilei
ras são concentradas em bens i:ridustrializados, o ·que. indica 
uma forte capacidade competitiva internacional._ Nossas com
pras no ei(terior es~o cent;r~da~ em petróleo, matêrias-primas e 

. bens_d~ capital. 
A pergnnta que fu:a - quando se observa este decllnio de sal

do em fevereiio- ê se a queda foi apenas episódica ou se representa 
nrna tendência que se pode acentuara partir de agora. Será que esta
mos chegando ao final de um ci<:)o ec~o?O .modelo e<:onômico 
de desenvolvimento que adotamos desde o Govemo lllscelino Kubits-

check tem sido o da substituição das importações. 
O Brasil pode voltar a utilizar uma estratégi_a orientada para 

as expoii.ações - elevando também o nível de importaçOOs -
como ocorreu entre 1967 e 1973, quando tivemos o chamado mi
lagre brasileiro. Mas semelhante estratégia exige maior eficiência 
econômica e competitividade, dentro dos padrões internacionais, 
que talvez não tenhamos no mC?fDento. 

Para que cre_sçam as nossas exportações, temos que atin
&ir patamares de produção semelhantes ao obtido pelos países 
$ais desenvolvidos. Esta política, no entanto, não deve objeti
var um determinado superávit na balança comercial, pois o su
perávit ê uma variável endógena. Nesse modelo as importações 
brasileiras tendem a crescer mais do que as exportações, pois o 
país é dependente de tecnologia e energia (petróleo e carvão), 

Em geral, o modelo econômico calcado na exportação é re
lacionado com a venda ao exterior de bens _industríiilizaçlos, como 
é o caso de Japão, Corêia do Sul, Singapura e TaiWan. Esse mode
lo decorre, logicamente, de um eficiente processo de industrializa
ção com melhoria da qualidade do que ê produzido e preço com
petitivo. Tendo em vista o poder de multiplicar a renda interna que 
tem o crescimento das exportações, conclui-se que ele pode levar a 
tim-ã'ilti::lento da poupança. Esse aumento de poupança interna, por 
sua vez, é condição essencial para que a nação possa sustentar um 
çrescimento econ.ômico. 

A importância do crescimento das exportações no desenvol
Vimento da economia de um país ê algo que gera muita discussão. 
Alguns ec_onomistas argumentam que o milagre brasileiro se deu 
pela mudança temporária do modelo de substituição de importaçõ
e-s pelo nlodelo de exportação; outros acham que a verdadeira cau
sa do milagre foi uma estratégia de grandes investimentos estatais 
calcados no endividamento ext.emo. 

Acontece porém que, ap5s o milagre, o Brasil experimentou 
uma etapa de crescimento n~gativo da renda per capita, da qual 
ainc4t não nos livrainos totalmente. É claro que, com a análise de 
dados referentes a um ou dois meses, não se pode fazer uma análi
se profunda das causas do crescimento e da estagnação da econo
mia_do Brasil. De qualquer forma, ê preciso estarroos.aten,tos para 
o que se vai passar ao longo deste _ano na nossa balança comercial. 
Será que vamos continuar a repetir superávits ·c-ada vez menores? 
Cas_o essa hipótese se conlrrme, estaremos comprometendo as 
chanc~s de um novo surto de crescimento ec;:®-ômico. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito Obrigado! 
O SR. PRESIDENTE ()iumberto Lucena) - Nada mais 

baven,.do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão ordinária de 14li30min a seguinte 

ORDEM DO DIA 
l 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ~ 44,. DE 1993 

(laduido tm Ordem do Dia nos termos do 1rt. 375, VIII, do 
Rq:lmento Interno) 

Vomçlo. em turno único, do - Projeto ~ , 0eçtet9 
Legislativo n" 44, de 1993 (n° 250193 na CAmant dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a ~rmiss6o da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorDI' serviço de radiodifu.rllo 
~onora ~mfr~qülnda modulada na ddade de Lqjeado, Estado do 
Rlo Grande do Sul, tet1do _ _ _ _ · 

Pareceres, proferidos em Plenário, cm substituição à 
Comlssllo de Edueaçlo: 

- t• proaubclamento: Relator: Senador Amir Lando 
ravorãvel ao projeto; - , 

- r pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello 
pela regularidade dos atos e p~imentos concernentes à 
proposição. 

l 
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO N" -45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 37.3, VID, do 
Regimento Interno) 

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo rf 45, de 1993 (n" 253{93, na Câmara dos Deputados). 
que apr(J!Ia a ato que ren(J!Ia a·c011cessdo outorgada à RÁDIO 
CAPTNZAL LTDA. para explorar urvlço de radiodifus6o sonora 
em onda midia na Cidade de Coplma{. Estado de Santa 
Catarina. tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário. em substituiçlo à 
Comissll:o de ~~dueaçlo. 

• t• Pronunc:lamento: Reiator: Seriãdor Amir Lando, 
favnrável ao projeto; 

- z• pron1mdamenta: Relntor: S~;:nador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade @s aios c procedimentos- concernentes à 
proposiçno. 
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3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(lnC'Iurdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Jn~rno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46~ de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputãdos), 
que aprova o ato que renova a permissdo outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifosão 
sOnora' em freqiiencia 'modulada na Cidade de Araras, Estado de 
Silo Paulo~ tendo 

Parecer, proferido cm Plenário, em substituição à 
Comissão de Educaçlo: 

~ t• pronunci•mento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- -2• pronancl•me-nto: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atas e procedimentos concetnenteS à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO'LEGISLA TivO N" 48, DE 1!193 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento lnttrao) 

Votnç!o, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo na 48, de 199.1 (n,. 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renUIIa ·a pennissão da RÁDIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifuslio 
sonora em_ freqaéncia modulada na Cidade do Rio de Janeiro. 
Estado do Rio de Janeiro. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello em substituição à Comissllo de Educaçio: 

~ • t .. pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2.. pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

proced tmentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, ~o 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273193, na Câmara qos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão. d~ RA_DIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de radzodifizsao sonora e'!' 
freqüência modulada na Cidade -de Osório, Estado do Rlo 

Grande do Sul, tendo 
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 

Comissão de Educaçlo. 
- ) 0 pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando. 

favorável ao projeto: -
_ r pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão, 

pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposiçllo. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Diat nos termos do art. 375, VID, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto_ 
Legislativo n° 52. de 1993 (n° 246/93. na Câniara dos Depu~os), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
GRANDE LAC'J() LTDA. para explorar serviç-o de radiodifusão 
sonora em onda midia na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná. tendo 

Pwueres favoráveis. proferidoS em PlenáriO, em 
substituiç!o ii Comissão de Educaçlo: 

- 1,. pronunciameoto: Relator: SenadorNey Maranhão; 
- 2• pronunciamento: Relator: Seilador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lnclufdo e-m Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU~ do 
RcEimento Interno) 

Votaç:Ao, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 5.5, de 1993 (n° 267/93,·na Câmara dos Deputados), 
que aprova o alo que reno'l!a a concessão outorgada à PAQUET Á 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodfjúS6o sonora em onda média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piaul. tendo 

P~r favorá~l. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão. em substituição à Comissão de Educ~ç~o.-

8 
PROJETO .DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

-(Tnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375. Vfil, do 
- -R<gimmto Interno) 

Votação, em turnO únicO, · do Projet? de: · Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n" 308/93, na Câmarãi:losl'leputados), 

- que aprova o ato -que renova a- outorga deferida à RÁDIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timb6, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relaror: Senador 
Meira Filho, em substituiçllo à Comissllo de Edueaçlo. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994 

(lncluCdo em Ordem do Dia nos termos do art.. 37~ Vlll, do 
Regimento Interno) 

VotaçãO. eni turno 6nico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Câmara dos Dep'!tados), 
que aprova o ato que renova a concess!Jo outorgada à RADIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifosilo de 
sons e imagens (televisi'fo) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão dé Educaçlo. 
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10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°10, DE 1994 
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno únic~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n" 297/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissllo à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO TH!ESEN- para executar serviço {ie radiodifus8o 
sónora em freqfibntia modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidadr? de Novo HC111%hurgq.- Çstª@Jlo.Rio.Gra,t;le. 
ao Sul. _tendo 

Pareceres favoráveis., proferidos em Plenário, em 
substitÚição à Comissão de Educaçiio. 

· ~ t• pronunciamento: Relator. Senador João França, 
favorável ao projeto; 

~ 2• pronunciamento: Relator: Senador Meirn fil.ho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concemente_s: à proposição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos tumos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do _Projeto de De_creto 
Legislativo n° 11. de 1994 {n° 265/93, na Câmara dos Deputados), 
que· aprova o ato que renova a permisstio outorgada à S. A. 
RÁDIO J'ERDES MARES, para explorar serviço de radioáifus6o 
sonora emfreqflência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Direeu Carneiro, em Substituição à ComiSSão de Educaçlo. 

12 
,PR,OJETO DE DECRI'TO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(lncluCdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votaça:o, em turno úníco, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 12, de 1994 (n" 319193, na Câmara dos Deputados), 
que apr-ova o alo que outorga permissão à Ft!NDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para eXecutar serviço~ de 
radiodifusao sonora em freqüência modulada na cidade de 
Sorocaba. Estado de Sã_o Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. Relator: 
Senador Meira Filho. em substituição à Comissão de Educaçio: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 37.5, VUI, do 
Regimento Interno) 

Votação, em tuino único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 18. de 1994 (n' 252193, na Câmara dos Deputados), 

'que aprova o ato que renava a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUA!A LTDA. para explorar serviço de radiodifusilo sonora 

em onda média na Cidade de Aragualna. Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educaçlo. 

14 
PROJETO DE DEC' tETO LEGISLATIVO N"19, DE 1994 

(Jncluido cm Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em. turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concess!Jo outorgada à TV 
TOCANTTNS LTDA. para explorar senli'ço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás. tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocinio. em substituição à Comissão de Educ_açlo. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994 

(lnclufdo cm Ordem do Dia nos termos do art. 375, VJD, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°24, de 1994 (n° 328/93. na Câmara-dos Deputa~os), 
que aprova o ato que culorga permissão à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCA/ para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, com]ittS 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Esitido de 
Minas Gerais. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucfdio Portela. em substituição à Comissão de Educaçllo. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 239, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
239, de 1993 (n' "1.791/91, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Repúbli~ que disp/Je sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, 
tendo 

Pareceres 

_-sob n• ~ 85, de 1994, da Comissl!o de Assuntos 
Ec:onômicos, favorável ao -Projeto com- a emenda n° 1 ~CAE, que 
apresenta; 

~de Plenário, Relator: Senador Henrique Almeida. em 
substituição à Comissrio de -_Assuntos Econômic_os; _ sobre aS 
emendas de Plenário, favoravel ãs de n°s 3, 4 e 5; pela aprovaça:o 
da no ?· na fonna de subemenda que apresenta; e pela rejeição da 
de n° 2. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994 

(Em regime de urgênciA, nos termos do art.. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Votaçfto, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
16. de 1994 (n° 2.248191. na Casa de origem). que regulamenta o 
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art. 236 da Constituição Federal. dispondo sobre serviços 
notariais e de registro, tendo 

Pareceres 
-sob n• 132, de 1994, da Comiss!io de Constituiçlo, 

Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°S 1 e 2 
- CCJ, de redaçilo, que apresenta; 

- de Plenário~ Relator: Senador Magno Bacelar, em 
substituiçllo à Comissão de Constltuiçlo, Justiça e Cidadania, 
pela rejeição das emendas n•s 3 a 26, de Plenário. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento lnteroo) 

Votaçâo. em turno úniCO, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 43, de 1994 (n" 406/94, na Ci!mãra dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga a permissiio à RÁ DTO PANORAMA 
DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA., para explorar serviço de 
radiodifuslJ.o em freqUência modulada na cidade de Cato/é do 
Rocha, Estado da Paralba, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Jonas Pinheiro, em substituição à Comissão de Educação. 

19 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 

CÂMARA N" 62, DE 1990 

Votação, em turno suplementar. do Substitutivo do 
-Senado ao Projeto de Lei da Cilmara n' 62, de 1990 (n' 3516189, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encerra
da a sessão. 

na Casa de origem). que dtifine crime organizado e dispõe sobre 
meios especiais de investigação e prl711a nos inquéritos e 
processos que sobre ele versem, tendo 

Pareceres 
• sob n• 432, de 1994, da Comissão Diretora, oferecendo 

a redação do vencido~ e 
de Plenário, em substituição à Comissão de 

Constituiçlo, Justiça e Cidadania (sobre as emendas), Relator: 
Senador Amir Lando, favorável as emendas n°s 1 e 3, na forma de 
subemendas que apresenta; peta rejeição da n° 2; e apresentando, 
ainda, as emendas n°s 4 e S. 

20 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR: 

. Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituiçllo 
Federal, que disp& sobre a cobrança de juros reais máximos, e 
dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator; Senador 
Ney Maranha.o9 em substituição à Comissão de Assuntos 
Econ6micos. 

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"l42, DE 1993 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 142, de 1993 (n" 1.735/91, na Casa de origem, que considera o 
Distrito de Fazenda. Nova, do Municfpio de Brejo da Madre de 
Deus, Estado de Pernambuco. área espc;cial de interesse tqristico e 
estância hidrominera.l. (Dependendo de parecer da Conússào de 
Constituiçllo, Justiça e Cidadania). 

(Levanta-se a sessélo às llh55min.) 

Ata da 65a Sessão, em 15 de. junho de 1994 
4a Sessão Legislativª_Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

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

Affonso Camargo - Albano Franco -Alexandre Costa -
Alfredo Campos- Amir Laodo- Carlos De'Carli- Carlos Patro
cinio - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Coutinho 
Jorge- Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Dirceu·ca.merrõ :.::Dival
do Suruagy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano 
Melo - Francisco Rollemberg - Gerson Camata- Gilberto Miran
da - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -
Humberto Lucena - Iram Saraiva- Irapuan COsta Júnior - Jarbas 
Passarinho- João Calmon- João França- João Rocha- Jonas Pi
nheiro- Jônice Tristão- Josaphat Marinho- José Fogaça- José 
Paulo Biso1- José Ricba- Júnia Marise- Jutaby Magalhães- La
voisier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista -
Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco 
Maciel- Mário Covas- Marluce Pinto- Mauro Benevides- Mei
ra Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Ney Maranhão -

-Oâacir Soares- Oitofre Quinan- Pedro Sünon- Rcginaldo Duar
te- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar-: Teotônio Vile
la Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de pre· 
sença acusa o compareCimento de 60 Srs. Senadores. Havendo nú
merO regimentá.I, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário.~ 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 456 DE 1994 

Com fundamento no disposto no § 3° do art. 34 da Resolu
ção n• I de 1993-RCF, de 18 de novembro de 1993, requeirO a 
Vossa Excelência seja recolocada em tramitaç~o a Proposta· de 
Emenda Constitucional n° 17, de 22 de outubro de 1991, de minha 
iniciativa, que "Dá nova redação ao inciso ll do art. 40 da Consti-
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tuição Federal", elevando de 70 para 75 anos o limite de idade 
para a aposentadoria compulsória. 

Senado Federal, 14 de junho de 1994 Senador Pedro Si· 
mon 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
tomará ãs providências devidas. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido-pelo Sr.!• Secre
tãrio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 457, DE 1994 

Requeiro seja considerada como licença autorizada nos ter~ 
mos do artigo 13, paragrafá 1", do Regimentó-Intemõ do Senado 
Federal, minha ausência de Brasilia, nos dias 13, 17 e 20 de junho 
de 1994, a fim de tratar, como Líder do Partidooa Mobilização 
Nacional no Senado Federal, de assuntos pollticOs _e_ admin.i,straP: ~ 
vos no Estado de Sergipe. -

Sala das Sessões 15 de junho de 1994. Senador Francisco 
Rollemberg. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Fica, assim, 
concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre· 
tário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 458, DE 1994, 

Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2° da Ccnstituição 
Federal, 215, 216 e 217 do Regimento Intemo do Senedo Federal, 
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, as seguintes providências: , 

1 encaminhamento de cópia do Protocolo frrmado entre o 
Banco Central do Brasil e o Banco de Compensações- Internacio
nais (BIS), que dispôs sobre a política geradora dos ctitédos ado
tados nas operações de compra de Bônus do Tesouro norte-ameri
cano, no valor de US$2.427 bilhões, com prazOS -de resgate previs
tos para 15 de agosto, 15 de novembro de 2.021 e 15 de novei:nbro 
de2.022; 

2 informações sobre o nome dos bancos, ai;entes- f:ulancei
ros ou corretoras indicados pelo Banco de Compensações Interna
cionais ao Banco do Brasil agenciarem as operações aludidas no 
item anterior; 

3 informar o nome do único Banco escolhido_ e autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, que realizou todas _as com~s dOs 
Bõnus do Tesouro norte-americano, no montanie de US$~427 bi
lhões, conforme indicação do Banco de Compensaç5es Internacio
nais; 

4 relação discrimina~_ das _compras e resF.tivos preços 
datas e yeld de cada título ou lote adquirido pelo unico Banco que 
representou o Bau.co de_ Crunpe_J;lsaçç;es Internacionais. em nome 
do Banco Central do Brasil, nas operações de aquisições dos Bô
nus do Tesouro norte-aJ:nericano, no valor supracitado de 
US$2,427 bilhões, no periódo de dezembro de 1993 a março de 
1994. . 

JUSTIEICAÇÃO _ 

A presente solicitação integra uma ampla ação de estudos 
que estamos elaborando a cerca de ~egociação da dívida externa 
brasileira. - - --

Funda-se a proposição no rol de atribuições conferidas pela 
Constituição Federal ao Congresso Nacional, especialmente na re
gra do inciso X do artigo 49 da Carta Magna. 

Senado Federal, 15 de junho de 1994.- Se.nedor Gilberto 
Miranda Batista. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
inciso ill do art. n° 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 459, DE 1994 

Nos termos do art. 210, do Regimento Interno, requeiro a 
transcriçãó, nos Anais âo Senado, do Editorial intitulado Pleito à 
inteligência, do jornal Diãrio de Pernambuco, de 30 de malo últi-
mo. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1994. - Senador Marco 
Maciel. 

(À Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo 
com o art. 210, § l 0 ;·do Regimento Interno, o requerimento Será 
submetido ao ~xame da Comis§ão_Ditetoq~.. . __ 

A Presidência recebeu do Baico CeD.tral"do-Bfàs1i o Ofício 
n° 2217/94, de 15 do corrente, encanllnhando a complementação 
dos documentos necessários à instrução da Mensagem n° ~22/9_4. 

O expediente será despachado à CODiissãO- ·ae Assuntos 
Econômicos, para ser anexado ao procesSãdo da matêri~ em ~efe
rência. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavi'á ao nobre Senador LÕtirival_ ~àp~slfl. 
O SR. LOURIV AL BAPTiSTA (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, em outras 
oportunidades, já comentei aqui, no Senado, este projeto importan
tíssimo que o Governo de Sergipe está implantando nas proximi
dades do rio São Francisco~ o denominado Platô _de Neópolis, a 
mais audaciosa. iniciativa da fruticultura irrigada já desenvolvida 
na região Nordeste, com 7.248_beçtares divldi~os eD128lotes, que 
serão economicaroe~te explorados pela iniciativa priváda eln pai-
ceria com o Governo do Estado, este incumbido da parte fundiária 
e das obras de infra-estrutura. 

- - Com esse--enlPreendlmellto, o Govénio do ~~4o espera-ar~ 
recadar 8 milhões de d61ares de impostos e gerar cerca de 15 mil 
empregos permanentes no Ba.i,xo São Francisco, uma das iigiões 
mais pobres de Sergipe. 

Em adialitado estágio de implantação, com vários reservató
riOs, ãdutoras e elevatórias c:onstruídas, 56 quilõmetros de canais 
de irrigação e diversifiCadas- o12_ras de infra~estrutura, o Platô já 
está produzindo várias qualidades de fru~~. inclusive cã.Chos de 
uv~ que, exceto as do Sul do Pais, só era produzida, com adtDili~ 
vele desafiarite -pioneirisril~ na região de Petrolina_-PE.~ 

Durante a visita do Senador Fernando Henrique Cardoso ~ 
Sergipe, no_ fmal de maio, não me foi possível acOmpanhá-lo em 
sua peregrinação pelo Estado, incfusiv:e Da Viagem qué fez ao Mu
nicípio de Neópolfs, onde está situado o Platô. 

Faço esse_registr6, Sr. Presidente, por razão dessa vlsita _e, tam
bém, da presença, na semana passada, dos Desembl!>gadores do Tri
bunal de Justiça daquele Estado, que lá inspeciooararn todos os proee
dimentos operacionais em funciooamento ou planejados. colb.eram 
variadas qualidades de frutas e, depois, manifestaram à imprensa as 
suas impressões de admiração e entusiasino por esse magno empreen
dimento da iniciativa do Govemador João Alves Filho. 

Assim se manifestaram os D~sembargadOres do Tribuhal de 
Justiça de Sergipe: 

Aloísio Abreu (Presidente do TJ): 

O Platô é uma das _grandes, senão a maior obra do 
Governador João Alves. V ai res-olver o maior problema 
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gessa região muito pobre, que é a escassez de empregos. 
E um projeto grandioso. 

Desembargadora Clara Leite Rezende: 
Fiquei maravilhada. É um projeto de grandes pro

porções que vai mudar muito a fisionomia do Estado em 
termo de empregos, de produtividade. Um projeto que 
merece ser divulgado Pela sua importância e dimensão 
para o Sergipe. 

Desembargador Riualdo Costa e Silva: 
O Platô de Neôpolis é a redenção para o povo hu

milde da região ribeirinha de Sergipe. É uma nova espe
rança para o dia-a-dia dessa gente. 

Luls Rabelo Leite: 
É uma obra de futuro. Uma grandeza para a re

gião do baixo São Francisco; trabalho, salário, produção, 
esperança de vida melhor para a população. 

José Nolasco de Carvslho: 
É um empreendimento que trará grandes benefi

cies para Sergipe, tanto do ponto de vista econômico 
quanto social. O Governo cumpre asslm a sua obrigação, 
gerando empregos, mcentivando a produção e impulsio
nando o desenvolvimento. 

Epamin-ondas Silva Lima: 
Trata-se de uma obra extraordinária. Enrlll1, uma 

oportunidade de Sergipe crescer. É uma obra fadada ao 
sucesso. Há que se destacar o lado social, com a geração 
de milhares de empregos. 

Gilson Gois Soares: 
A impressão que levo do Platô é a melhor possí

vel. É um marco cio· progresso e do desenvolvimento do 
Estado. Projetas como eSte devem ser estimulados. 

Essa visita dos desembargadores do Tribunal de Justiça do 
Estado e as opiniões que emitiram após a inspeção que fizeram foi 
um estímulo muito importante e encorajador para todos que execu
tam e acreditam nos desafios dessa iniciativa pioneira no Estado, 
cujo maior entusiasta é o Governador João Alves filho, que em seu 
primeiro governo implantou, com sucesso, o Projeto Califórnia, de 
irrigação. ~ · ~ ~ 

Hoje,. com a experiência acumulada nas inúmeras visitas e 
observações que fez em várias partes do mundo, em projetes de ir
rigaçãO, e com o conhecTniento que capifãlizou em dois perlod_os 
de governo no Estado e em sua passagem pelo Ministério do Inte
rior, o Governador João Alves Filho considera o Projeto de Fruti
cultura hrigada do Platô de Neópolis a melhor oportunidade agri
cola do Estado nesses últimos anos, com extraordinárias .Possibili
dades de geração de empregos, renda, impostos, absorção e desen
volvimento de novas técnicas agrícolas e um impulso muito signi
ficativo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. 

Sr. Presidente, Srs. SCmadores, para mim, que fui piOneiro 
na. construção de adutoras, quando fui Governador de Sergipe. 
captando águas do rio São Francisco e conhecendo como bem co
nheci o sertão sergipano e aquelas regiões áridas e panpérrimas 
nas proximidades de Neôpolis, que fazia um triste contraste com 
aquela riqueza em águas que descia no leito do rio São Francisco, 
a ousadia e a criatividade que inspiraram esse projeto de fruticultu
ra irrigada é algo de surpreendente que tem entusiasmado todos 
que desejam o progresso de Sergipe e do Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 
O SR. Gll..BERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia o 

seguinte discurso.)_ --Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores. parece 
que daqui até o fmal do ano teremos uma Casa repleta de "senado-

re_s azuis" ... _(risos). 
Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, em meio a toda a cos

tumeira discussão de nossos problemas conjunturais - que acabam 
concentrados no c_ombate à inflação- escapa~nos uma dimensão 
maior do bem~estar, a extensão e as causas do empobrecimento da 
população brasileira, assim como a disposição do Governo em re
solve:r~~ !)!Oblema. 

A frieza dos habituais racioCínios macroeconômiCõs tem 
nos levado a identificar de modo indireto os fatores determinantes 
da manutenção da pobreza em nossa economia. 

A argumentação é, por vezes, simplista. A pobreza é vir
tu_almente aceita ou justífic_ada, uma vez que tal fenômeno decorre~ 
ria do desempenho medíocre que nossa economia tem apresentado 
nos últimos anos. Por exemplo, nos últimos 14 anos (1980-93), em 
apenas metade do tempo tivemos taxas de crescimento do PID per 
cgpita positivas. Na outra metade do tempo, fomos ladeira abaixo, 
como em 1990, quando a rencla per capita declinou para incríveis 
6,2%. 

Frente a tal evidência estatística quanto ao desempenho glo
bal da economia brasileira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe in
dagar a razão desse enorme desequihôrio. E não se argumente que 
a culpa de tudo decorre da persistência da inflação. Afmal, os anos 
de 1985 e 1986 se constituíramuumperíodode bonança,. em que a 
renda per capita cresceu, atingindo 5,9% e 5,6% respectivanlente, 
não obstante os elevados índices de inflação então observados. 

Numa linha de raciocínio análoga, também tem sido fre
qíiente atribuir os níveis de pobreza no Brasil a fatores essencial
mente demográficos, sobretudo comparativamente ao que se ob~ 
serva em outros pai ses. 

Primeiramente, hâ a característica da relação em que a p:>
pulação fora da força de trabalho _depende dos que estão na força 
de trabalho, atuando produtivamente. 

Sob essa perspectiva, nossos índices de JX)breza decorre
riam do tamanho restrito dessa força_de trabalho, frente ao segui
mento dos que, pelo ciclo da vida, ainda não chegaram ao mercado 
de trabalho- os jovens-, ou já não estão mais no contingente 3.ti
vo da população- os velhos. 

Todavia, um· estudo recente constata que tal relação na eco~ 
nomia brasileira é inferior à média das demais economias latino
americanas e-mesmo inferior à média mundial. 

Igualmente, com base em outro indicador demográfico, ou_ 
seja, a utilização da capacidade de geração da renda por parte das 
unidades familiares, a população brasileira não destoaria muito do 
que ocorre nas demais economias. 

Potencialmente, tal capacidade tende a reduzir o nível de 
pobreza, na extensão em que famílias com chefes de baixa renda 
acabam utilizando a capacidade de geração de renda dos demais 
membros adultos no mesmo mercado de trabalho. 

Segundo estimativas, esse grau de utilização no Brasil equi ~ 
vale à média mundial. Desse modo, pede-se concluir que os niveis 
de pobreza da população biasileira não seriam detern:rinados por 
considerações exclusivamente demográficas como essas. 

Porém, o quadro fica mais definido e menos animador 
quando levamos em canta a qualidade dos empregos gerados em 
nossa economia. Af sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as diferen
ças aparecem como muito significativas na determinação da pro
dutividade; produtividade que tanto depende da qualidade do 
emprego quauto da qualidade da mão-de-obra. A qualidade média 
do trabalhador brasileiro, por exemplo, corresponderia à metade da 
média observada nos pafses desenvolvidos. Para tanto, muito pesa 
nessa düerenciação o grau de escolaridade do trabalhador brasilei
ro. O:legamos, portanto, à consideração da desigualdade no acesso 
à educação como fator importante a determinar a pobreza do Bra-
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sil. Nesse terreno, todos bem sabemos~ vamos muito mal! 
Apenas para melhor focalizar o problema, vale lembrar uma 

das conclusões a que chega um dos ensaios incluidos no volume 
Perspectivas da Economia Brasileira, recentemente lançado pelo 
IPEA. A desigualdade educacional da população brasileira seria 
cerca de quatro vezes maior comparativamente ao caso norte-ame
ricano. E mais: tamanha desigualdade na distribuição educacional 
é o fatoJ determinante da própria desigualdade salarial observada 
entre essas duas economias. Independentemerite das reserVas com 
que possamos aceitar esse tipo de resultado empírico, ele é evidên
cia suficiente para deplorarmos, ainda mais, a reduzida prioridade 
com que o setor educacional tem sido tratado pelo Governo. 

Por outro lado, esse tipo de racioCíirio" DOff_oferece Uma base 
bastante objetiva para enqUadrarmos o problema da pobreza no 
Brasil, fugindo, portanto, da retórica assistencialista com que nos 
habituamos ver tratada essa complexa questão em nos:Sã sócieda
de. 

A sugestão que os estudos técnic-os recentes enfatizam é qUe 
as politicas públicas ·que objetivam reduzir os níveis de pobreza da 
população brasileira devem alocar boa parte de seus recursos para 
ampliar o nível de escolaridade da força de trabalho, tantO quanto 
a produtividade média desses trabalhadores. 

Por certo que todas essas sugestões apontam igualmente 
para a i!'corporação de melhores tecnologias de produção. 

E necessário, contudo, que priineiramente o Governo recu
pere sua capacidade de planejar as políticas públicas- uma capaci
dade que a crise dos anos 70 muito contribui para deteriorar. 

Até então, o" Govetno tinha o seu processo -decisório defmi
do de tal modo que áreas de atuação substantiva como a Educação, 
a Saúde, a habitação, entre outras, se integravam ab eSforço global 
de resolução dos problemas macroeconômicos, como o combate à 
inflação. 

O problema da pobreza já eXistia; pcirein- ó Govemo tinha 
ações bem deflnidas nas áreas de Saúde, Educação, Previdência 
Social, desenvolvimento comunitário, entre outras, a· que corres
pondiam atuações ministeriais também específicas. 

Combater a inflação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
significava ter ila estabilidade de preços o denominador comum de 
toda a política pública. 

O Governo, então, preservava um padrão de atendimento 
mínimo às necessidades básicas da sociedade. 

Era a partir desse padrão que se tentava adequar O combate 
à inflaÇão, isto é, as restrições orçamentáriaS, os ·cronogramas de 
execução das obras públicas, o andamento dos programas de infra
estrutura. 

Hoje em dia, no entanto, todas essas ações féderais perdem
se numa hierarquização excessiva que as~subordina à prioridade de 
um Plano de Estabilização Ecoõômica de eficácia duvidosa. 

A ação governamental não pode se concentrar. com exclusi
vidade, no combate à inflação, pois esta não se extingue da noite 
para o dia. O empenho desenvolvido para dissipar o vírus da infla
ção deve aliar-se a medidas concretas tendentes a reduzir a dívida 
social do Estado perante uma vasta parceli-da população brasilei-
ra. 

Esperar a total estabilização-da moeda para s6 então enfren
tar os gravíssimos problemas de cunho social, mediante a adoção 
de políticas públicas emergenciais, é conderi.ai à- morte milhares, 
senão milhões, de brasileiros que vivem na miséria absoluta e que 
necessitam de assistência médica gratuita. 

O que se vê, todavia, é o Govemo dedicar toda a sua aten
ção na tentativa de inibir a alta dos índices jnflacioo.á.rios, rio mais 
das vezes, diga-se de passagem, com total insucesso. É_ como se o 
Govero.o, virtualmente, paralisasse todas as suas funções habituais 

para coocentrar-se apenas na luta do dia-a-dia com índices de pre
ços. 

Apenas o Ministério da Fazenda e sua burocracia têm espa
ço próprio pará atuar, ficando o restante da ação governamental in
teiramente ao sabor das restrições fmanceiro- orçamentárias de
correntes do Plano de Estabilização. 

Há ainda a agravante de que a execução de políticas subs
tantivas estão entregues à orientação dos diferentes partidos políti
cos que compõem a coalizão que dá sustentação às iniciativas do 
Executivo no Congresso Nacional. Assim sendo, há uma inerente 
instabilidade em tomo dos comprometimentos do Governo relati
vamen~ a tais JX>líticas públicas. 

E necessário, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, recu
perar a noção do planejamento govemameD.tal que põe em evidên
cia a necessidade de estarem as ações de Governo coordenadas pe
los seus vários ministérios. 

A decisão em nível colegiado, como exemplificado pelos 
Conselhos Ministeriais. tão em voga nos anos 70 e no início dos 
anos _80, é uma experiência que mereceria ser reconsiderada. 

A grande vantagem de um arranjo organizacional colegiado 
decorre precisamente da promoção da coordenação entre os diver
sos programas de Governo, muito contribuindo para que se desen
volvam, na dosagem mais próxima, às demandas da soç:iedade. 

A opção do Governo em protelar, no último ano e meio, 
uma atuação mais decidida no atendimento às necessidades bási
cas somente contribuiu para acentuar a redistnl>uição perversa que 
toma os que são politicamente fracos e os mais atingidos pela des
continuidade dos_serviços públicos essenciais. Por certo que esse é 
um custo implícito da política de estabilização de preços que vem 
sendo empreendida, assim como da correspondente centralização 
decisória no Ministério do Fazenda. 

Temo, Sr. Presidente, Srs. Senadores_. que seja um custo 
exorbitante. Por outro lado, as opções de política no combate à po~ 
breza talvez não envolvam recursos tão substanciais que as invia
bilizem. 

O relatório do Banco Mundial de 1993 estima, por eXem
plo, que seria necessário cerca de 1% do Pffi, num país latino
americano, para eliminar o status da miserabilidade ou pobreza 
mais extrema de sua população. 

Para o PIB brasileiro de 1993, estimado em 450 bilhões de 
dólares, isso sigolfic~a c_omprometer recursos da ordem de 4,5 
bilhões de dólares ou, aproximadamente, 12% das reservas inte~
nacionais do Pais. 

Trata-se de um volume de recursos capaz de produzir enor
me mudança em nossa sociedade, desde que utilizado produtiva
mente.~--

É claro que poderemos gastar todo ess.e montante do mes
mo modo improdutivo com _que sempre alocamos as chamadas 
verbas sociais. 

O recente escândalo do Orçamento da União é, nesse senti
do, um contrapeso a mais na é:onsc1ência nacionãl: se pelo menos 
4.5 bilhões de dólares - como prediz o Banco Mundial- tivessem 
encoritrado a destinação correta, estaríamos hoje n!Jm patamar de 
justiça social bem mais confortável 

Frente à inflação, a sociedade desenvolveu, ao lo~go dos 
anos, mecanismoS compensatórios-que acabaram_ por viabilizar o 
desempenho econômico, mesmo em ocasiões de substancial eleva~ 
ção de preços. -

Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada semelhante 
foi possível desenvolver visando a proteção de amplos segmentos 
da população. Faltam-lhes alimento, vestllário, condições de mora
dia e saúôe. Enfun. faltam-lhes as condições mínimas da própria 
s_obrevivência física. 
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E o acesso à Educação, que poderia potencialmente reverter 
o status quo, também é bloqueado pelos equívocos das ações do 
Governo. 

Tendo em_ yista a comprovada incompetência governamen
tal no trato e na busca das soluções defmitivãs dos grandes proble
mas de natureza social e bem assim da queda dos índices inflacio
nários, melhor seria que a ação do Governo se cingiSSe a assistir, 
de forma emergencial, os milhões de brasileiros famiritos e doen
tes, cuja situação de penúria não pode aguardar pelas morosas, he
sitantes e confusas medidas que costuma divulgar. --

A sociedade brasileira pede socorro; o cidadão brasileiro 
não mais consegue conviver, ou melhor, sobreviver com a insegu
rança urbana e rural, o desemprego, a falta de saúde pública, de es
colas oficiais, de remédios, enfim, de todaS as condições e meios 
mínimos indispensáveis à vida digna. 

Basta de retórica e promessas fadadas ao descumprimento, 
Senhor Presidente da República. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 
O SR- AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 

disCurso~ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Se
nadores, graças a Deus os ''senadores azuis" estão diminuindo 
pouco a pouco. Afluindo ao plenário, estão os eminentes represen
tantes dos Estados nacionais, o que é motivo de satisfação para to
dos aqueles que desejamos este Senado regorgitante de atenções e 
de presenças, certos de que é assim que poderemos realmente vivi
ficar e tonificar a União Federal brasileira, e não talvez em cami
nhos eleitorais distantes, que muitas vezes não trazem os resulta
dos sonhados ou aspirados pelos que postulam cargos eletivos. 

Sr. Presidente, tenho a certeza de que, apesar dos pesares, 
apesar da interrupção da chamada Refon:na Constitilciónal, algo 
sobrevive, persiste e merece ser apontado por seus melhores méri
tos: é o sistema democrático, aquele que dá oportunidade a que os 
componentes da classe política pOstulem, niediante sua atuação, a 
representação popular, para então despejar na seqüência adminiS
trativa dos trabalhos desenvolvidos nas duas Casas do Congresso o 
que desejam para os brasileiros e para toda a coletividade. 

Já se aprestam os nossos companheiros em candidaturas 
que se erguem como das mais defmidas. É satisfação para n6s afrf
mar que, dentre as candidaturas mais expressivas, avultiun as- de 
alguns membros do Congresso, como o Senador Jarbas Passarinho 
que, sem dúvida nenhuma, é a afirmação maior da capacidã.de de 
trabalho, cultura c genialidade, própria de suas intervenções e as
severações. Ao mesmo tempo, honra a Casa e a classe política à 
qual pertence, sobrepujando até suas qualidades ou sua paixão pela 
carreira que inicialmente abraçou, quando moço: a carreira literá
ria. 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR- AUREO MELLO - Com muito praur-. -~~ 
O Sr. Jarbas Passarinho- Sinto-me obrigado, não apenas 

por uma questão de polidez, a agradecer as palavras de V. Ex•, 
sempre muito generoso e muito fidalgo. Mas aprendi com os mi
neiros que eleição e mineração só nã. hora da apuração. Portanto, 
chamar-me de Governador antecipadamente é perigoso. EStamos 
num dia muito especial - o Presidente Chagas Rodrigues já deve 
ter feitO o registro -, porqtie hoje o Senador Aureo Mello, como 
João Calmon-, eu e os demais,- pa:ssa d€: sexagená...-io a septuage.ná
rio. Dizia ainda há pouco meu amigo Aureo Mello que se trata de 
uma mudança de vocábulo muito comprometedora, porque a pri
meira vez que assisti a alguém fazer 60 anos, nesta. Casa, esse al
guém João Calmon_, Fui ao gabinete de S. Ex" , que recebeu um 

retrato. Com a verve do jornalista a.d.Q:Iirável que é, disse-me: "es
tou satisfeito em ser sexagenário, porque as três primeiras letras 
ajudam". Agora, em relação à palavra septuagenãiio, as três pri
meiras letras não ajudam.~ V. Ex•-é saudado a entr:u- nessa coman
dita que não se vangloria muito dos 70 anos, íl:i.aS entra com esse 
impeto de um jovem - como é V~ Exa amazqnense - desde que, 
uma vez, pelo menos, teve a possibilidade de não ter uma parte do 
seu corpo tomada pelo jacaré. 

O SR- AUREO MELLO -Muito obrigado a V. Ex• pelo 
aparte. 

V. Ex• tem razão. Aos 60 anos- apesar do que dizem por ai 
-,ninguém é mais sexagenário do que os homenS de 60 para cima. 
São realmente vigorosos, lutadores e atuantes. Entretanto, isso não 
quer dizer que os septuagenários não façam parte dessa grei de ci
dadãos ativos e dinâmicos, porque, se não estou _enganádo__ ::-_ os 
médicos presentes, como o_ nosso Francisco Rollemberg, hão de 
convir - o septo é justãmente a parte desse promontório facial, o 
nariz;, que avança pelo espaço afora em busca de novidades olfati
v~, o que não deixa de ser uma forma de argúcia, de pesquisa em 
relação às coisas qUe acontecem. 

Como os senhores hão de ter percebido, estou, neste discur
so, procurando fazer provocações e, ao mesmo tempo, tentando 
dar um sentido de bom humor, até de _leveza, àquilo que desejava -
e de 

A construçãO da Universidade do Amazonas é tarefa de 
magnitude e importância, que deve ser compartiJhada por todos 
n6s que pertencemos àquele setor intelectual da gleba verde, espew 
cialm.ente por aquel~-~ que, por força de mandato popular e pela 
história de vida, têm compromissos e preocupações com ó desenw 
volvimento da região amazônica e particularmente do nosso esta
do. 

A Universidade do Amazonas, através do Deputado José 
Dutra, apresentou três emendas ao Orçamento da União de I 994, 
as quais se _encontram em fase de análise pelos relatores setoriais. 
Tais emendas, cujo resumo apresento ao consenso dos Senhores 
Parlamentares, são da mais alta relevância para a Universidade e 
para a região. 

É evidente que transformar a atuação da Universidade em 
alavanca em prol da suplemeritação alimentar para as populações 
carentes do interior do Amazonas é algo imprescindível e muito_ 
útil. A Universidade do Amazonas caracteriza-se pelo seu aspecto 
de mobilidade, pelo seu·caráter de ~pus avançado, pelo seu fei
tio de prática concreta e racional no campo das suas atividades e 
dos estudos a que são_ destinados os seus estudante_s. _ 

E mais: a implantação do Instituto de Pesquisa e Desenvol
vimento Energético;-da Universidade, é_ de uma utilidade tão gran
de, que nos chega a comover. A Universidade do Amazonas é 
como-se fosse um pequeno estado dentro do estado. Ali se trabalha 
com entusiasmo e desenvoltura. 

A aquisição de equipamcn(os para criar o Instituto de Pes
quisa é uma das formas mais úteis-de prestar serviço à região e ao 
Brasil. 

Daí, Sr. Presidente, conclamar, desta tribuna e nesta oportu
nidade, aos Srs. Senadores e aos Srs. Parlamentares de qualquer 
das Casas, que porventura façam parte da Comissão de Orçamento 
deste Poder Legislativo, que não se esqueçam de contnbuir para 
que essas emendas, do nosso Deputado José Dutra, venham a ser 
devidamente aprovadas. 

fo~~9_Q_~ep. -~~1~--~-$~- Relatores para que não se es
queçam que, prestando serviço à uru.VerSidãde- dO- Amazonas- e~ 
conseqüentemente, ao ensino superior deste País, serviços estarão 
prestando às coletividades empobrecidas das regiões mais distan
tes do binterland amazónico, que tanto precisam de ajuda e de 
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apoio. 
Sr. Presidente, esses apelos, essas formulações que fazemos 

da tribuna deste Senado, que fazemos da tribuna parlamentar, em
bora pareçam que não tenham repercussão necessária e devida, 
nem por isso-deixam de tramitar por caminhos às vezes misterio
sos e invisíveis· para atingirem a ·meta colimada, o objetivo a que 
nos propomos alcançar. 

Formulo, sim, desta Casa augusta, este _apelo a todos os 
componentes daquela Comissão, no sentido de que dêem apoio a 
essas emendas do companheiro José Dutra que é, hoje em dia, sem 
dúvida, uma das expressões mais altas da cultura e da atuação par
lamentar da Amazônia, porquanto se elegeu, pelo consenso dos 
seus Colegas, pelo respeito merecido naquela Câmara dos Deputa
dos, Presidente da Comissão de Constituição e J~stiça e Redação 
quando, por força-de artigos regimentais, teve neC-essariamente de 
ser afastado da Presidência daquele órgão. Era tão querido, tão res
peitado, tão estimado e tão apreciado que foi elevadO à V ice-Presi
dência da Comissão qtie cuida do DireitO, da ~stiiu_ição e da 
Justiça no plano do Legislativo Federal. 

Sr. Presidente, voltando àquela leveza com que iniciei o 
meu discurso~ concluo, formulando votos de que aqueles compa
nheiros nossos que estão batalhando, que são candidatos a Gover
nador, que são pretendentes a uma reeleição para o Senado ou que 
aspiram à continuidade da sua atuação política sejam bem-suce_di
dos, porque ninguém melhor do que nós para sermos testemunhas 
do trabalho extraordinário desenvolvido por cada um. d~_nós !J.esta 
Cas~ seja batalhando nas comissões técnicas, sêjâ em plenário, 
seja em outros setores da própria atiVidade legislativa, a frm de 
que possamos chegar a resultados pos-itivos. 

Tomara que companheiros com.l Amazonino Mendes ve
nham a ser sagrados como Governador do Estado do Amazonas! 

Tomara que o nosso querido Senador Jarbas _ _fass_arinho ve
nha a empunhar a chefia do Executivo no grande Estado do Pará! 

Tomara que companheiros corrio o--nobre representante da 
Par.uôa, nesta Casã, venha a ser o dirigente mãximO -daquele esta
do, elegendo-se, ao lado de fi!,'llras espetaculares ·como Humberto 
Lucena e Rainnmdo-Lira, para as funções do Senado, que·-s. Ex,s 
já honram e representam! 

Tomara que o Estado do EspíritO Santo, em breve, reconhe
ça as virtudes indiscutíveis do nosso- João Calmon, _e qu~ a sua 
candidatura seja sufragada pelo Dirclório do PMDB daquele Esta
do e o seu nome, mais uma vez, transité calma e serenamente pe
los andurriaís da eleição, decidida pelas trilhas de uma eleição in
discutível, que decorre em função do seu sacrifíc'io; 'da sua luta e 
da sua abnegação em faVor d3.s cóísas do interesse di D.os~ã terra! 

Vejamos outra vez o nosso Francisco ROllemberg iluminan
do esta Casa com a manifestação fantástica- da sua étudiçãO, inani-
festada nos apartes e nos discursos que formUla!·' · · 

Enfim, todos aqueles que não estando ainda na fase da ree
leição, do combate e da marcha à luta para novamente serem re
presentantes das grandes populações, venham a ser sagrados pelos 
seus méritos. pela sua capacidade e pela sua vocação. para ocupa
rem novamente esta representação, que tanto Ifós honra. 

Digo, em verdade, que o nosso Presidente Chagas Rodri
gues também é um desses homens. Quando, como prova daquilo 
que quero e desejo asseverar aqui, tive oportunidade de, outro dia, 
falar com uma moça do Piaui; e ·ela, sinceramente, 'disse-me: "
Quem nos dera que Olagas Rodrigues vol~Se a Ser o nosso Go
vernador, pois S. Ex• foi o maior Gove:mador .dC--tOdosos tempos 
queoPiauíjápossuiul" -" · ·-

Entretanto, sei que esse nome exlraordinário, essa_ Cultura 
brilhante, que foi uril-joVem aprovado cm concurso nas antigas e 
difíceis escadarias do saber,_ organizadas pel?- DASP, _v~_ partir 

para a senatória. Que as bênçãos superiores se aureolem em tomo 
de_s:ua cabeça e a sua vitória seja indiscutível para gáudio e felicl
dade_desta Casa e deste Senado! 

Sr. Presidente, concluo essas palavras manifestando, mais 
uma vez, o meu credo, a minha fé, a minha certeza de que a voca
ção politica é uma trajetória e um dom que nos é outorgado pelas 
forças superiores da própria criação. Wao Venham os demolidores 
e os i~onoclastas dizerem que o político é sinônimo de homem le
viano ou de _qualidades inferiores. Pelo contrário, o politico é o lí
der, é o comandante; e aqueles que porventura murmurarem contra 
ele o estarão fazendo con!Ia si mesmos, porque ele é o líder e a ex
pressão maior da força de um povo, da pujança de uma época e de 
uma geração até, e a certeza de que, tramitando por essa trilha e 
por esse caminho, chega ao pl~o do Legislativo para realizar 
aquilo a que justamente o povo aspira, deseja e quer que se con
cretize. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR- PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Conc.edo a 
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)-

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro _Simon. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon. 
S. Exa desiste da palavra. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. (Pausa.) 
Concedo a pã.lavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Saboia de Carva

lho. (Pausa.) 

rio. 
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo-Sr. 1° Secretã-

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 42, DE 1994 

COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre o exercício do direito de greve 
dos servidores públicos da administração direta, au
tárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos_ Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, previsto DO ar1:. 37, inciso VTI da -Constituição 
Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. '1 o A greve, assim considerada a paralisação ou sUspen

são, total ou parcial, da prestação do serviço público é assegurada 
na forma e nas condições previstas nesta Lei. 

Art. 2° O direito de greve garantido aos servidores públicos 
da administração -direta, autárquica -Ou fundacional,- de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios será exercido em conformidade com o estabelecido nesta 
lei. 

Art. 3° A omissão em relação à pauta de reivindicações dos 
servidores faculta a cessação da prestação do serviço público, após 
transcorridos trinta dias da notificação da autoridade ou diretor 
competente, ou na caso de recusa, independentemente de prazo, 
ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo úri.ico. A direção do órgão, autarquia ou fundação 
pública ou a autoridade có:fnpetente será notificada da cessação 
dos serviços coro antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) ho
ras, ficando a entidade sindical ou a Comissão de Negociação en
carregada de, no mesmo prazo, informar a comunidade através dos 
meios de comunicação da paralisação ou suspensão -do serviço pú
blico e sobre as ativídades essenciaiS que serão mantidas em _fun-
cionamento neste período. --
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Art. 4° Compete ã entidade sindical correspondente convo
car. na forma de seu estatuto, assembléia geral dos servidores pú
blicos, que determinará as reivindicaç&s e deliberará sobre a para
lisação ou suspensão coletiva dos serviços. 

Parágrafo único. Inexistindo entidade ~indicai a representa
ção dos seiVidores públiCos ·oo-se-á atraVés- de uma Comissão de 
Negociação eleita especificamente para este fim. 

Art. SO São cOnsiderados serviços ou atividades essenciais: 
I - assistência nlêdico-hospitalar e ambulatorial de emer-

gência; - -
II- funerários~ 
m- transporte coletivo; 
IV- processamento de dados ligados a serviços essenciais-; 
V- serviços judiciários e do Ministério Público; 
VI- defensorici pública; 
vn- telecomunicações; 
VIII - serviços vinculados ao pagamento de benefícios pre-

videnciãrios; --
IX- guarda de substâncias radiativas e éqtiipã.mentos e ma-

teriais nucleares; 
X- serviços vinculados ao processo legislativo; 
XI- segurança pública; 
Xll - defesa judicial da União. dos Estados, do Distrito Fe

deral e dos Municípios e das suas respectivas autarquias e funda-
ções; 

Xlll- atividade de arrecadação e fiscalização de tributos e 
contnõuiçõessociais;e -- -- --· · --

XIV - serviço diplomático. 
Art. 6° Nos serviços ou entidades essenciais, as entidades 

sindicais ou Comissão de Negociação e as direções dos órgãos, au
tarquias ou fundações, ficam obrigados, de cOmum acordo; à pres
tação dos serviços indispensáveis ao atendimento_das ne_cessidades 
inadiáveis da comunidade. 

Art. 7° Constituem-se direitOs dos servidores grevistas: 
I - a utilização_ dos próprios píiblicos para a realizaÇão de 

reuniões e assembléias gerais; 
II - o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou 

aliciar os servidores a aderirem à greve; 
ID-a arrecadação de fundos e a livre divulgação do movi-

mt}nto. _ 
Parágrafo único. É vedada a adoção de meios que visem 

constranger os servidore·s a comparecer ao_ serviço, bem como ca
pazes de frustrar a divulgação do movimento .. 

Art. 8° É livre a adesão à greve, ressalvado os direitos e ga
rantias fundamentais do indivíduo. 

Art. 9° Enquanto perdurar a greve, a entidade sindical ou 
Comissão de Negociação, mediante acordo com o órgão, autarquia 
ou fundação, manterá-em ativ1dade equipes de servidores c-om a fi
nalidade de assegurar os serviços cuja paralisação resultem prejuí
zo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e 
equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à re
tomada das atividades do serviço paralisado quando do térmiriO da 
greve. 

§ 1 o Inexistindo acordo, a entidade sindical ou Comissão de 
Negociação designará servidores para o desempenho das atiVida
des_ previstas no caput deste artigo, no prazo de 24 horas do início 
da greve. __ --

§ 2° Descumprida a exigência eStabelecida no parágrafo an
terior, o poder público requisitará os funCiOriãiiOS- necessários para 
os serviços. 

Art. 10. Após decorridos sele dias da paralisação dos servi
ços, é facultado ao Ministério Público da União, mediante requeri
mento da parte interessada, atuar como mediador do conflito. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário._ 

Justificação 
O direito de greve dos servidores públicos está previsto na 

Cóiistituição Federal, incisoS VI e V1I de seu art. 37, que dispõem, 
verbis: 

"Art. 37. A adminiStração pública direta, indireta 
QU fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do DistritO Federal e dos Muni_cípíos obedecerá 
aos principias de legalidade, impessoalidade, moralida
_de, .publicidade e, também, ao seguinte: 

VI- é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associõWão sindical; 

vn - o -direito de greve será exercido nos termos 
e nos limites defmidos em lei complementar; 11 

Tratando-se de lei complementar que regula o direito de 
greve de todos os servidores públicos, a iniciativa da matéria não 
está restrita apenas ao Presidente da Repúblic"a, podendo ser pro
poSta por qualquer parlamentar, uma vez que o projeto, além dC 
dar _eficácia disposição constitucional, destina-se a regular direito 
de -servidores de todos os Pcx:leres da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios, portanto esperamos que o mesmo 
seja aprovado no que se refere a sua admissibilidade constitucio
nal. 

O projeto no seu mérito, aproxima-se do texto da Lei n° 
7.783, de 28 de junho de 1989, já aprOVado no CongrCsso Nacio
nal. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1994. - Senador Odacir 
Soares, PFURO. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 43, DE 1994 

Dispõe sobre as sociedades coOperativas 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
O Sistema Cooperativista Nacional 

Art. 1° Esta lei dispõe sobre o Sistema Cooperativista Na
cional, que compreende as cooperativas e seus órgãos de represen
tação. 

Parágrafo único. Nas atividades das cooperativas integran
tes do Sistema Financeiro Nacional, observar-se-ã, também, a le
gislação específica. 

CAPÍJ:ULO li 
Da Natureza e Característica da Cooperativa 

Art. 2° A cooperativa é sociedade civil de pessoas naturais 
ou jurídicas, com personalidade jurídica própria, não sujeita a r a.: 
lênda, constituída para a prestação de serviços aos sócios através 
do exercício de uma ou ~~ atividades _econômícas, sem objetívo 
de lucro e com as seguintes características obrigatórias: 

I- adesão voluntária; 
n- número variável e ilimitado de sócios, salvo impossibi

lidad_e de prestação de serviços, obedecidos OS:}·equisitos previstos 
nesta lei; 

m- variabilidade do capital social, dividido em quotas-partes; 
IV -limitação mínfrna e máxínia do número de quotas-par

tes por sócio, excetuada, quanto à limitação máxinia, a possibilida-
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de estatutária de subscrição por critérios de proporcionalidade; 
V- inacessibilidade de quotas-partes a não-sócios; 
VI- impenhorabilidade do capital dos sócios; 
VII - administração democrática, com singularidade de 

votos, facultada- à.s cooperativas centrais, federações ou confe
derações de cooperativas optar pelo critério de proporcionalida
de; 

vm- retomo das sobras liquidas do exercício proporcional 
às operações realizadas pelos sócios, facultadO à assembléia geral 
dar-lhes outras destinações (art. 60, parágrafo único); 

IX - indivisibilidade da reserva legal e do fundo de assis
tência técnica. educacional e social; 

X - indiscriminação racial, social, religiosa, política e de 
sexo; 

XI- responsabilidade do sócio limitada ao valor do capital 
por ele subscrito; 

xn- promoção da educação e integração coo~rativas. 
§ 1°- A palavra ''cooperativa'' é de uso obrigatório e exclu

sivo na denominação das sociedades constitUídas sob o regime es-
tabelecido nesta lei. · 

§ 2°- Os sócios poderão estabelecer, etll_, estatuto ou regi
mento interno. outras caracteósticas, desde que não contraditem 
esta lei. 

CAPÍTULO fi 
Do Objeto e Classificação das Cooperativas 

Art. 3° A!; cooperativas poderão agir em todos os ramos da 
atividade económica, sendo-lhes facultado adotar por objeto, isola
da ou cumulativamente, qualquer gênero de trabalho_, serviço ou 
operações. 

Art. 4° As cooperativas obedecerão à seguinte classificação: 
I - singulares, as constituídas por no mínimo 7 (sete) pes

soas físicas, faculiado aos-eStatüfcYS -permitir a admissão de asso
ciações ou sociedades sem fms lucrativoS que pratiquem as mes
mas atividades das pessoas físicas associadas; 

ll - centrais ou federações, as constituídas de 3 (três) ou 
mais cooperativas singulares, com os mesmos ou diferentes obje
tos, facultada a admissão de pessoas físicas que não possam ser 
atendidas pelas cooperativas sfugulares associadas; 

m- confederaç-ões, as constituídas de 3 (três) ou _mais cen
trais ou federações, com os mesmos ou diferentes obJefos. 

ParágrafO único. A!; cooperativas referidas neste artigo po
derão filiar-se mutuamente, desde que tenham por objeto as mes
mas atividades econômicas. 

CAPÍTULO IV 
Da Constituição- da Sociedade Cooperativa 

SEÇÃOI 
Do Ato Constitutivo 

Art. SOA sociedade cooperativa se constimi-porodehberação 
da assembléia geral dos fundadores, constante da respectiva ata ou 
de escritura pública. 

Art. 6°0 ato constitutivo cOnterá: 
I- a denominação e sede; 
II- o objeto social; 
m - o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e 

residência dos sócios fuD.dadores e o número das quotas-partes de 
subscrição individual e seu valor; 

IV - a aprovação dos estatutos; 
V - o nome dos eleitos para os órgãos de administração e 

fioc~~- o 

Parágrafo único - o ato constitutivo e os estatUtos, -quando 
não transcritos nãquele, serão assinados pelos fundadores. 

SEÇÃOII 
Dos Estatutos 

ArL 7° Os estatutos de cooperativa, respeitado o disposto 
nesta lei, estabelecerão: 

I- a denominação, sede, prazo de duração, objeto social, fi
xação do exercício social e data_do levantamento do balanço geral; 

II- os direitos, deveres e responsabilidades, requisitos para 
admissão, suspensão e perda da qualidade de_sócios; 

m-o capital mínimo da cooperativa, valor unitário da quota
parte, o mínimo e o máximo de subscrição e o modo de integxalização 
e de retirada do capital nos casos de perda da qualidade de sócio; 

N - a forma do rateio entre os sócios das despesas, perdas 
e prejuízos; 

V- a permissão ou proibição de pagamento de juros sobre 
o capital integralizado, observado o disposto no art. 15; 

VI- o retomo das sobras liquidas do exercício, respeitado o 
disposto no art 2°, VITI; 

VII- a estrutura de administração e fiscalização, criando 
os respectivos órgãos, sua-composição, forma de preenchimen
to cios cargos, duração da gestão, com~tência e deveres pró
prios; 

vm- a representação ativa e passiva da sociedade; 
IX- as formalidades de convocação e o quorum de instala

ção e deliberação das assembléias gerais, sendo que, nas coopera
tivas singulares, será ele baseap.o no número de sócios; 

X- o modo de sua reforma; 
XI- o processo de oneração_ou alienação de_ ben.:; imóveis. 

SEÇÃOill 
Das Formalidades Complementares à Constituição 

Art. go A instituição das cSX'perativas _ s~_rá __ objeto de 
apreciaçãO,-em 60 dias, por parte de ófgão públiCO, aefmido 
por ato administratiVo, coni ãtribuição de observar e certificar a 
adequação dos .atos constitutivos da cooperativa; bem como da 
fusão, extinção, dissolução e outros, com os :iiiStifiitoS- legais 
em vigor e manter atualizado o Cadastro Nacional de Coopera
tivas. 

§ 1 o A não-apreciação- e nã6"êinissãO do respectivo certifi
cado em 60 dias significará a automátiCa aprovação dos atos cons
titutivos da cooperativa. 

§ 2° A apreciação dos atOs constitutivos poderá-merecer, 
caso os mesmos não estejam adequadas às leis em vígor, retomo 
da documentação à origem para as devidas reformulações, bem 
como de recursos administrativos ou judiciais. - _ . 

§ 3° Declarada a compatibilização do ato c-onstitutivo 
e dos estatutos com a legislação, a cooperativa· os aprese-nta
rá à Junta Com_ercial para arquivamento e respectiva publici
dade, a partir da qual• a cooperativa adquire personalidade 
jurídica. __ _ 

§- 4° A reforma de estalutos, o desmembramento e a 
fusão de cooperativas obedecerão, no que couber, ao dis
posto neste artigo;- operando-se os efeitos desses atos soo: 
mente a partir da data da publicação dos rcgistros de ar
quivamento. _. 

1 Art. 9° O descumprimento das determinações c;ontidas no 
arti~o anterior imPlicará responsabilidade. civil, solidária e ili
mitada, dos fundadores, perante terceiros, -pelos atos praticados 
pela '!cooperativa -irregular, ãlém de outras penalizações previs
tas e!n lei. 

Parágrafo ~nico. A responsabilidade de que trata o caput 
deste artigo, poderá ser elidida na hipóteSe da. -cOoperativa, apõs
sua regularizaçãO~ e resguardados os intereSses de terceirOs, ratifi-
car expressamente os atos anteriores. --
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CAPÍTULO V 
Dos Livros 

Art. 10. A cooperativa deverá possuir os segu"iiltes livros: 
I-de matrícula; 
II- de presença dos sócios às assembléias gerais; 
m- de atas das assembléias gerais; 
IV- de atas dos órgãos de administração; 
V- de atas do conselho fiscal; 
VI- outros, de exigência prevista em lei; 
§ I o É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas 

e, observadas as normas legais pertinentes~ de processos mecano
gráficos ou eletrônicos. 

§ 2° No livro ou fichas de matricula, os sócios serão inscri
tos por ordem cronológica de admissão, dele constado: 

a) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão e re
sidência; 

b) a data de admissão e, quando for o caso, da suspensão e 
da perda da qualidade de sócio. · 

CAPÍTULO VI 
Do Capital Social 

Art. 11. O capital social, expresso no padrão monetãrio na
cional, será dividido em quotas-partes e, se assim dispuserem os 
estatutos, passíveis de correção monetária. -

§ 1° A correção monetária de que trata o-·caput -deste artigo 
terá como teto o valor máximo do índice oficialmente fiXado para 
este fim, pela legislação em vigor. 

§ 2° Nas cooperativas em que a subscrição do capital for di
retamente proporcional ao movimento econômico de cada sócio, 
os estatutos deverão prever sua reVisão periódica para ajUSt.amênto 
às condições vigentes. 

Art. 12. A integralização de quotas-partes poderá ser reali
zada com bens, mediante prévia manifestação da assembléia geral 
à operação e avaliação. . ... 

Art. 13. A assembléia geral poderá decidir pela incidência 
de juros reais sobre a parcela das sobras líquidas integralizadas no 
exercício, corrigidos monetariamente no período compreendido 
entre o final do exercício e a data de integralização do capital so
cial, respeitado o disposto no § I o do art. I!. 

§ 1° A taxa de juros reais a que se refere ó caput deste arti
gonão poderá ser superior a 12% (doze por cento) ao ano. 

§ 2° considera-se taxa de juros reais qualquer taxa, inclusive 
taxas de comissão e outras remunerações, que exceda o índice de 
correção monetária utilizado no período. 

Art. 14. A assembléia geral poderá instituir capital rotativo 
para rms específicos, estabelecendo o modo de formação, aplica
ção, correção monetária parcial ou pletia, juros ·e requiSitOs _p-arã Te
tiradas nos prazos estabelecidos e nos casos de perda da qualidade 
de sócio. 

CAPÍTULO VII 
Da Reserva Legal e dos Fundos 

Art. 15. A cooperati1•a é obrigada a constituir: 
I -reserva legal com o mínimo de 10% (dez por cento) das 

sobras do exercicio e, quando previsto nos estatutos, com um per
centual sobre o valor do movimento econômico do sócio, destina
da a reparar perdas e prejuízos e atender ao desenvolvimento de 
suas atividades; 

ll - Fundo de Assistência Técnica, Edoc.aciooal e Social 
FA 1ES - destinado à assistência aos sócios, empregados da coo
perativa e seus dependentes, com: 

a) o mínimo de 5% (cinco por cento) das sobras do exercí-

cio; 
b) resultado positivo dos negócios menciooados nos artigos 

55 e 56; 
c) dotação orçamentária fixada pela assembléia geral. 
§ 1° Os estatutos poderão criar outros fundos ou reservas, 

inclusive de equalização, prevendo a sua formação, fmalidade, 
aplicação e liquidação. 

§ 2° Anualmente, a administração da cooperativa apresenta
rá à assembléia geral o plano de aplicação dos reCursos do Fundo 
de Assistência Técnica, Educacional e Social. 

CAPÍTULO VIII 
Dos Sócios 

Art. 16. É livre o ingresso em Cooperativa, atendidos os re
quisitos legais e estatutários. 

§ 1 o As pessoas relativamente incapazes e as legalmente as
sistidas poderão associar-se a cooperativas através de seus repre
sentantes legais. 

§ 2° Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os
agentes de comércio e empresários que operem no mesmo Campo 
econômico da sociedade; 

§ 3° Poderão ser impostos requisitos estatUários ao ingresso 
ou permanência de sócio em cooperativa,- baseados em vínculo _ 
funcional ou atividade profissíonal, excetuando o prescrito no inci
so X do art. 2°. 

§ 4° O sócio qUe-for eleito diretor de cooperativa constituída 
exclusivamente de empregados ou funcionários de uma ou mais 
entidades ou empresas gozará das garantias asseguradas aos diri
gentes sindicais pelo arL 543 da Coosolidação das Leis do Traba
lho (Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943). 

· § 5° Caberá recurso para a assembléia geral da decisão do 
órgão de administração que indeferir pedid_o_de admissão. 

Art. 17. A admissão do sócio se efetiva após a aprovação de 
seu pedido de ingresso pelo órgão de administração ou pela assem
bléia geral (art. 17, §~e se complementa pela subscrição das 
quotas-partes do capital social e a sua assinatura no livro ou ficha 
de matrícula. 

Art. 18. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe 
vínculo empregatício entre ela e seu sócio. - - - --

Parágrafo único. O sócio qtie, além da relação societária, es
tabelecer relação empregatícia com a cooperativa perde o direito 
de participar da votação das matérias referidas no art. 27, I e IX, e 
de ser votado para os cargos de administração e fiscalização, até 
que sejam aprovadas as contas do exercício em que deixou o car
go, ressalvado o disposto no art. 25. 

Art. 19. Dá-se a perda de qualidade de sócio pela: 
I- desassociação voluntária, que será negada somente se a 

cooperativa estiver :em liquidação; 
TI- exclusão; 
-m- eliminação; 
N - dissolução da cooperativa. 
§ 1° A exclusão do sócio será efetivada pelo órgão de admi-

nistração após a verificação de um dos seguintes casos: 
I- morte de pessoa tisica; 
II- incapacidade civil não suprida; 
m- extinção da pessoa jurídica; 
N - perda de qualquer dos requisitos estatutários para in

gresso ou permanência na cooperativa. 
§ 2° No caso de morte do sócio, constará do livro de matrí

cula o nome do inventariante. 
§ 3° Dar-,se-á a eliminação da condição de a;;sociado no 

caso de infração legal ou estatutária, qUe ·só poderá ser aplicada 
pelo órgão competente depois de o sócio apresentar defesa ou de 
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se caracterizar sua revelia. 
§ 4° Da eliminação caberá. recurso, coni efeito suspensivo, 

para a assembléia geral, dentro de 15 (quinze) dias a contar do re
cebimento da comunicação. 

§ 5" A impugnação judic.:..J. de eliminação somente será 
possível depois de decidido o recurso previsto nO pa!ágfifo arité::. 
rior. 

Art. 20. A suspensão dos direitos do sócio Ocorrerá exclusi
vamente a seu pedido. 

Art. 21. A resJX>nsabilidade do sócio para com terceiroS, por 
compromisso da sociedade, só poderá. ser invocada depois de judi
cialp:rente exigida a da cooperativa (art 2°, item XI e art. 45). 

Parágrafo único. No caso de perda da qualidade de sócio 
essa responsabilidade perdurará até a aprovação daS contas do res-
pectivo exercício. _ _ _ . . 

Art. 22. Sem prejuízo da participação nOs iésl.iltados opera
cionais do exercício, o _sóçio, quando da per<!a: dessa qualidade, ou 
seus sucessores, terão direito excluSivainente à-restituiçãO-do valor 
das quotas-partes integralizadas, com o valor corrigido, se assi.in 
dispuserem os estatutos. _ ~ _ ~- ~ 

Parágrafo único. Os estatutos sooiais-deverão fixar formas e 
prqzos de restituição das quotas-partes no iritu1to-de gaiantfr-a con
tinriidade do em_preendimento cooperativo.-

Art. 23. E proibido às cooperativas: 
I- remunerar o agendamento de sócio; _ _ _ 
n- cobrar prêmiO, ágio ou jóia de novos- sóciOs; 
m - estabelecer restrições de qualquer Cspécie ou livre 

exercício dos direitos sociais, ressalvando o disposto nesta lei 
Art. 24. A associação ou a participaçãO dÓs-empregados na 

gestão oU nos resultados da cooperativa poderão ser estabelecidas 
;statutariamente. 

CAPÍTULO IX 

Da ASsembléia Geral 

25. A assembléia geral, convocada e instalada de acor
do com esta lei e os estatutos, tem poderes para decidir os negó
cios relativos aos objetivos sociais da cooperativa e suas-decisões 
obrigam a todos os sócios~ ainda que discordantes ou ausentes. 

Parágrafo único. A assembléia geral poderá t()IIlar conheci
mento e debater qualquer matéria, mas apenas a que const:aÍ espe
cificamente do edital de convocação deverá ser objeto de Q.elibera
ção. 

Art. 26. Compele privativamente à assembléia geral: 
I- tomar anualmente as contas dos administradores, delibe

rar sobre o balanço geral, a demonstração da conta de sobras e per
das e se pronunciar sobre o relatório, o parecer -do conselho flSCal 
e dos auditores independentes, se houver, 

ll - deliberar a respeito da destinaçãO daS sobras apuradas 
ou da forma da cobertura das perdas e prejuízos, observado o dis
posto nos arts. 58 e 61; 

m - determinar, na falta de previsão estatutária, -~e: o valor 
da correção mooetária do capital social será incorporado, na pro
porção devida, à conta do capital integralizado dos sócios, ou lan
çado em reserva apropriada; 

IV - eleger os membros dos órgãos de administração e fis
calização e ítxãr o valor da compensação pelos serviçOS prestados 
a cooperativas, vedada sua vinculação, por qualquer forma, à parti
cipação nas contas do exercício; 

V- decidir sobre a integralização das quotas-partes median
te incorporação de bens, previamente avaliados; 

VI- julgar recurso contra o ato que recusou o pedido de ad
missão e o que decretou a perda da qualidade de _sóç_io por elimina-

ção; 
vn -autorizar a oneração ou alienação de bens imóveis; 
vm - deliberar sobre as reformas dos estatutos, fusão, in

Corporação, desmembramento, alteração do objeto social, morató
ria, operações com não-sócios, participação em sociedades não 
cooperativas, dissolução voluntária e liquidação da cooperativa; 

IX- destituir membros dos órgãos de administração e Ílsca
lização e, se for afetada a regularidade da cooperativa, designar 
administradores ou conselheiros provisórios, até a posse dos no
vos, que se dará imediatame)lte após a proclamação dos resultados 
da eleição realizada até 40 (quarenta) dias contados da dar~ de des
tituição. 

__ § 1 o Os documentos relativos aos assuntos a serem delibera
dos pela assembléia geral estarão à disposição dos sócios pelo me
nos lO (dez) dias antes da assembléia geral. 
· § 2' Qualquer sócio po<ler€ pedir cópias dos docui®ntos re-

feridos no parágrafo anterior. 
Art. 27. Anualmente, nos 3 (três) meses_seguintes ao térmi

no do_ exercício sooial, a assembléia ger~ se_ reunirá para deliberar 
sobre os assuntos relacionados nos números I a ID pu._ hav:endo 
eleição, I a IV do artigo anterior, sem prejuízo de outras que cons
tem do edital de convoc_ação. 

Art. 28. A convocaçãO da assembléia geral será feitá: 
I--pelo presidente, aPós deliberação do órgão de adminis

g-ação, por maioria simples, ressalvados os casos de convocação 
obrigatória; 

n - pelo órgão de admi.niSiriÇão cor:D.pe1ente, na forma dos 
estatutos; 

ill- por sócios, cujo número iriíniril.o Será estabelecido pe
los estatutos, quando o órgão de adminiStração não atender, no 
prazo de 15 (quinze) dias, pedido fundamentado de convoc•ção .. 
com indicação das matérias a -se!ein tratadas; 

IV - pelo conselho fiscal, ·após deliberação da maioria sim
ples de seus integx:antes,_ sempre gue Surgirem tootivos graves e ur-
gentes; - · 

V -por qualquer sócio, quando o presidente do órgão de 
administração retardar, por mais de 30 (trinta) di~. a convocação 
prevista no artigo anterior; 

VI - pelo órgão de administração da central, federação- ou
confederação, da qual faça parte a cooperativa, desde que haja pre
visão dessa Convocação nos estatUtos da entidade de grau superi9I_' 
e_ tenha havido_ s_qlicitãção (õrmal nãQ_ atendida. dentro de 30 (trin-
ta) dias, pelo órgão de administração da filiada; · · · .- · · · · 

vn- pelo órgão local de representação do sistema coopera
tivista nacional, na forma e nós casos previstos nesta lei. 

Art. 29. A assembiéia geral será convocada com antecedên
cia mínima de 10 (dez) dias, exceto no caso de ~leições (art. 40, 
item 1), mediante edital aítxado na sede _e ~m outros l~_ais previs
tos nos estatutos publicado em jornal de circul.ação e nas emissoras 
de rádio na área de atuação da cooperativa, sem prejuízo de outros 
meios de comunicação. 

Parágrafo único. O edital, sob pena de anulabilidade da as-
sembléia, conterá: __ 

I- designação do loçaJ., dia e hora da assembléia; 
ll- o número de sócios aptos a votar existentes Iili" data da 

convocação; 
m - a matéria objeto de dehOeração, com menção dos dis-

positivos a serem alterados, no caso de reforma estatutária. · 
.· Art. 30. Nas cooperativas singulares, cada sócio terá direito 

apenas a 1 (um) voto. . -- . 
§ 1 o Os sócios relativa ou absolutamente incapazes serão as

sistidos ou representados por seus pais. tutores Ou curadores. 
§ 2° O voto será obrigatoriamente secreto nas eleições para 



3168 Quinta-feira 16 DIÁRIO DI;) CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Junho de 1994 

os membros dos órgãos de administração e fiScalização. 
Art. 31. Os CstãfutoS da cooperativa deverão prever formas 

de organização de seus quadros de sócios, de modo a permitir a 
efetívação de um elo de ligação entre eles, a administração e a fis
calização, que.contribua para o processo decisório, administrativo, 
e para o planejamento democráticO, respeitados ~s prinCípiOS desta 
lel. . 

Art. 32. Na assembléia geral da cooperativa central, federa
ção ou confederação-& cooper3.:tivas, salvo disposição diversa de 
seus estatutos, a representação será feita pelos presidentes das coo
perativas filiadas ou seus substitutos, mediante credenciamento. 

Parágrafo único. O conjunto de pessoas FlSicas, sócias de 
cooperativa central ou federação de cooperativas, terá direito ape
nas a 1 (um) voto. 

Art. 33. A assemblêia geral será dirigida por mesa formada 
pela administração da cooperativa ou composta por quem a convo
cou, salvo disposição diversa dos estab.itOs. 

Art. 34. As deliberações da assembléia geral, omissos os es
tatutos, serão tomadas, no mínimo, por maioria simples de voto 
dos sócios presentes, não se computando os nulos e em branco. 

Parágrafo único. Nos casos do art. 27, item Vill, as delibe
rações serão tomadas com a aprovação de, no míriTIDo, 213 (dois 
terços) dos pres~ntes. _ 

Art. 35. E proibido o voto: 
I- do sócio que tenha ingressado na cooperativa após a pu-

blicação do edital de convocação da assembléia; -- --
ll- dos administradores, fiscais e empregados (art. 19, pa

rágrafo tínico, e art. 25), relativamente às matérias enumeradas no 
art. 2°, itens I, IV. segunda parte, e IX; 

m -do sócio que, a critério" da assembléia geral, tenha inte
resse individual no resultado da deliberação. 

Art. 36. A__ ata será lavra~ no livro próprio, assinada pelos 
membros da mesa, por uma comissão designada pela assembléia e 
facultativamente, por qualquer dos sócios presentes. 

Art. 37. A aprovação sem reserva do balanço geral e contas 
dos órgãos de administração exonera de resrxmsabilidade os admi
nistradores e fiscais, ressalvados os casos de erro. dolo. fraude, si
mulação ou infração da lei ou dos estatutos. 

Art. 38. Qualquer sócio poderá propor judicialmente a anu
lação de deliberação da assembléia geral, contrária à lei ou os esta
tutos, ou viciada por erro, dolo, fraude ou siinulação, desde que o 
faça em 2 (dois) anos da data da de~beração, sob pena de decair 
do direito. 

Art. 39. Os estatutos -defmirão o procesSá-de eleiçÕes dos 
órgãos de administração e de fiscalização, observados os seguintes 
requisitos: -

I - convocação da assembléia geral com o mínimo de 20 
(vinte) dias de antecedência; 

ll- comissão eleitoral para dirigir e controlar o pleito; 
m - registro prévio e publicidade de candidaturas; 
IV- desvinculação de candidaturas para os órgãos de admi

nistração e fiscalização; 
V- distnõuição de umas na sede e em locais de fácil acesso 

aos sócios, salvo no caso de candidatura única; 
VI- proibição do exercício de voto por correspondência. 

CAPÍTULO X 
Dos Órgãos de AdministraçãO 

Art. 40. A administração da cooperativa competirá a um ou 
mais órgãos defmidos nos estatutos, respeitado o seguinte: 

I- somente sócios, pessoas físicas, poderão ser eleitos; 
ll- prazo de gestão não superior a 4 (quatro) anos; 
ll1 - posse de seus membros em prazo não superior a 30 

(trinta) dias da data da eleição. 
§ 1° A ata da assembléia geral que eleger administradores 

conterá a qualificação de cada um., o prazo da gestão e será arqui
vada por extrato ou integralmente na Junta Comercial. 

§ 2° São inelegiveis o sócio que estabelecer relação empre
gatícia c_om a cooperativa (arts. 19, parágrafo único, e 25), o agen
te de comércio e o administrador de pessoa jurídica que operem 
em um dos campos econômicos ou exerçam uma das atividades da 
sociedade, seus respectivos cônjuges, bem como as pessoas impe 
didas por lei, os condenados por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popu
lar, a fê pública ou a propriedade. 

§ 3° O cônjuge, ascendentes, descendentes e colaterais até o 
3° (terceiro) grau, por consangüinidade ou afmidade, não podem 
cOIÍlpor os órgãos dã adminiStração. · 

§ 4" Além das demais sanções legais por violação de dispo
sitivOs constante dos dois parágrafos anteriores, responderá o in
frator çom a 4evolução dos valores recebidos a título de compen
~ação por serViços prestados à cooperativa, corrigidos monetaria
mente e acrescidos de juros morat6rios. 

Art. 41. No caso de vacância de todos os cargos, o conselho 
fiscal assumirá a administração da cooperativa até a posse dos no
yos administradores, que se dará imediatamente após a proclama
ç~o dos resultados da eleição por ele convocada e realizada em 40 
(quarenta) dias contados da data de vacância 

Parágrafo único. Na falta de convocação da assembléia ge
ral pelo conselho fiscal, o direito de convocação caberá a qualquer 
sócio. 

Art. 42 Ao administrador é especialmente vedado: 
I- praticar ato de liberalidade à custa da cooperativa; 
ll- sem autorização da assembléia geral, tomar por em

préstimo recursos ou bens da sociedade, ou usar, em proveito 
próprio ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito, salvo 
em decorrência de atos cooperativos praticados entre ele e a 
cooperativa; 

m - receber de sócios ou de terceiroS qualquer beneficio, 
direta ou indiretamente, em função do exercício do cargo; 

IV -participar ou influir em deliberação sobre assuntos em 
que tenha interesse pessoal, cumprindo-lhe declarar os motivos de 
seu impedimento; 

V- operar de forma concorrente em qualquer dos campos 
econômicos da cooperativa ou exercer aiividades por ela desempe
nhadas; 

_ VI - fornecer, sob qualquer pretexto, aínda que mediante 
tomada de preços ou concorrência, bens ou serviços à sociedade, 
eXCeto aqueleS referentes aos atos cooperativOs praticados entre ele 
e a--c-ooperativa. --- --- --- -- -

Pàrágrafo único. A prOibição a que se refere o item VI, sal
vo deliberação da assembléía ·gerai, estende-se aos cônjuges, as_
cendentes, descendentes e colaterais até o 3C1_ (terceiro) grau Civil, 
por consangüinidade ou afmidade, dos membros do órgão de ad
ministração. 

Art. 43. Qualquer sócio poderá promover a ação de respon
sabilidade civil contra o administrador que tenha causado prejuí-
zos ao seu patrimônio. . -

Parágrafo úriico. Os~r-esultados da ação proposta por sócio 
deferem-se à cooperativa, mas esta deverá indenizá-lo, até o limite 
daqueles resultados. de todas as despesas judiciais. - -

Art. 44. O administrador não é pessoalmente responsável 
pelas obrigações que contrair-etn-Ii.bme da cooperativa e em virtu
de de ato regular de gestão, respondendo, porém. pelos prejuízos 
que causar quando proceder: 

I- com violação da lei, ou dos estatutos; 
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li - dentro de suas atribuições ou poderes. cOm culpa ou 
dolo. 

§ 1° o administrador não é responsável pelos atos ilícitos de 
outros administradores, salvo se_com eles for conivente ou se, de
les tendo conhecimento, deixar de agir para impedir sua prática. 
Exime-se da responsabilidade o administrador dissidente que faça 
consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de adminis
tração, ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por es
crito ao órgão de administração, ao conselho fiscal ou à 
assembléia geral. 

§ 2• A cooperativa responderá pelos atos a que se refere o item 
n deste artigo se os houver ratificado 00 deles logrado proveito. 

Art. 45. Os_componentes dos órgãos de administrã.Ção, bem 
como os liquidantes, equiparam-se aos administradores das socie
dades an&.imas para efeito de responsabilidade criminal 

CAPÍTIJLO XI 
Do Conselho Fiscal 

Art. 46. A administração da cooperativa será fiscaliiaâa por 
um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) ou mais membros efe
tivos e igual número de suplentes, todos sócios, pessoas físicas, 
cujo mandato será, no máximo, de 3 (três) auos. · 

Parágrafo único. Havendo impossibilidade ou dificuldade 
na composição dos órgãos de administração e fiscalização~ a coo
perativa de reduzido número de sócios poderá deixar de eleger 
membros suplentes do Conselho Fiscal. 

Art. 47. O Conselho Fiscal poderá valer-se dos serviços de 
auditoria e consultorhl. 

Art. 48. Os membros do Conselho Fiscal respoodem pelos 
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres, de 
vfolação da lei ou dos estatutos e dos atos praticados com culpa, 
ou dolo, aplicando-lhes o disposto no art. 47. 

Art. 49. Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além 
dos inelegíveis enumerados no art. 41, § Z', o cônjuge, ascenden
tes, descendentes e colaterais até o 3° (terceiro) grau,-por consan
güinidade ou afmidade, dos administradores e membros do Conse
lho Fiscal. 

Parágrafo único. O sóciô D.ão pode exercer cumulativamen
te .:;argos nos órgãOs de administração e fiscalização. 

CAPÍTIJLO Xll 
Do Sistema Operacional d~s Cooperativas 

SEÇÃOI 
Do Ato Cooperativo 

Art. 50. Ato cooperativo é aquele praticado entre a coopera
tiva e seu sócio ou entre cooperativas associadas, na realização de 
trabalhos, serviços ou operações que constituam o objeto social. 

§ 1° O ato- cooperativo não é a operaçãO-de mercado nem 
contrato de compra e venda de produto, mercadoria ou prestação 
de serviços. 

SEÇÃOll 
Das Operações da Cooperativa 

Art. 51. A cooperativa que se dedicar a venda em comum 
poderá registrar-se como armazém geral e, nessa qualidade, expe
dir conhecimentos de depósitos para os produtos conservados em 
armazéns próprios-ou arrendados, sem prejuízo de emissão de ou
tros títulos decorrentes de suas atividades. 

§ 1° Para eíeltó -deste artigo, os armazéns da Cooperativa se 
equiparam aos armazéns 'gerais, com as prerrogativas e obrigações 
destes, ficando os componentes da administração responsáveis, 
pessoal e solidariamente, pela boa guarda e conservação dos pro
dutos vinculados, respondendo civil e criminalmente pelas decla
rações constantes dos títulos emitidos, como também por qualquer 

ação ou omissão que acarrete o desvio, deterioração ou perda dos 
produtos. · 

§ 2° Observado o disposto no parágrafo anterior, as-coope
rativas poderão operar unidade de armazename:D.tO, embalagem e 
ftigbrifiCação, bem como armazéns gerais alfandegadOs, nos ter
mos da legislação especial. 

Art. 52. Salvo disposição em contrário dos estatutos, a en
trega da prcxlução do sócio à cooperativa sigo.ifica a outorga de 
plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la 
e dá-la e'm garantia de operações de crédito. 

Pafágrllfo único. Aplica-se, no que couber, o disposto no 
caput deste artigo à promessa de prestação de serviços a terceiros, 
contratada pelas cooperativas. 

Art. 53. Respeitado o seu objeto social, a cooperativa pode
rá adquirir produtos de pessoas estranhas ao seu quadro social_Ou a 
elas fornecer bens e serviços, desde que não ultrapassem 30% 
(trinta por cento) da quantidade recebida de sens próprios s6cios 
ou a eles fornecida no exercício social anterior (art. 61). 

Parágrafo únié(): Wao prevalecerá o limite fiXado neste arti-
go quando a assembléia geral autorizar operações que: 

I- resultem de solicitação de órgãos governamentais; 
n- visem a utilização de instalações ociosas; 
m- objetivem o cumprimento de contratos. 
Art. 54. A cooperativa somente participará de sociedades 

não cooperativas se estas forem de responsabilidade limitada ao 
capital subscrito e quando_ a participação visar ao atendimento de 
objetivos acessórios ou complementares. 

Art. 55. Nas licitações públicas de que participarem coope
rativas, as exigências de capital social mínimo serão obrigatoria
mente substituídas. quanto a elas, por verificação dos mesmos 
quantitativos em relação ao patrimônio líquido. 

sEçÃom 
Das Despesas, Sobras, Perdas e Prejuízos 

Art. 56. As despesas da cooperativa serão cobertas pelos só
cios mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços~ 

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à 
equauintidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer: 

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade 
entre todos os sócios, quer teJlham ou não, :b.o eXercício, usufruído dos 
serviços por ela prestados, conforme defmido nos estatutos; 

ll - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os só
cios que tenham usufruído dos serviços durante o exercício, das 
sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço. excluídas 
as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior. 

Art. 57. Do resultado apurado no exercício serão deduzidas, 
na ordem indicada, as percentagens destinadas à reserva legal, ao 
fundo de assistência técnica, educacional e social, às demais reser
vas e fundos, constituindo o restante as sobras. 

Art. SS. As parcelas relativas aos juros das quotas-partes e 
as sobras líquidas poderão ser incorporadas, no todo ou em parte, a 
critério da assembléia geral, ao capital dos sócios ou destinadas à 
formação do capital rotativo, observado o disposto no art. 16. 

Parágrafo único. Somente quando previsto nos estab.ltós e 
mediante decisão da assembléia geral, as parcelas referidas neste 
artigo poderão ser incOipJradas, no todo ou em parte, ã reserva le
gal ou a outras reservas ou fundos. 

Art. 59. As perdas e- prejuízOS VerJicados no· decorrer do 
exercíCio sérão Cobertos sucessivamente com recursos da reserva 
legal ou de reservas próprias, quando existentes- é, se insUficientes 
estes, contabilizados em conta especial para sua absorção pelas so
bras dos exercícios subseqüeiltes, ou mediante rateio entre os só
cios na razão direta dos serviços usufruídos; a forma de seu paga-
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m.ento será estabelecida pela assembléia geral. 
Art 60. Os resultados positivos obtidos pela cooperativa nas 

operações de que trata o art. 54 estarão sujeitos ao imposto de renda; 
os lucros ou dividendos, decorrentes_ das participações referidas nO art. 
55, somente serlio coosiderados na detenninação do resultado tnoutá
vel da cooperntiva quando não tributados na origem. 

CAPÍIULO XIII 
Do Exercício Social e Demonstrações Contábeis 

SEÇÃOI 
Do Exercicio Social 

Art. 61. O exerdcio social terá duração de um ano e a data 
do término será fixada nos estab.ltos. 

Parágrafo único. Na constituição da cooperativa, nos casos 
de alteração estatutária e quando houver motivo justificado, o 
exercício social pcxierá ter duração diversa. --

SEÇÃOII 
Das Demonstrações Contábeis 

Art. 62. Ao fim de cada exercício social, a administração 
prestará contas à assembléia geral, quando elaborará, com base na 
escrituração da cooperativa, as seguintes demonstrações contábeis 
que deverão exprimir com clareza a situação do patrimõnio social 
e as mutações ocorridas no exercício: 

I-balanço patrimonial; 
II- demonstração das sobras, perdas e prejufzos; 
m - cienioD.straçãO das. sobras,. perdas e prejuízos acumula-

dos; 
N- demonstração das origens e aplicações de recursos; 
V- demonstração das mutações patrimoniais; -
VI-notas explicativas. 

CAPÍIULO XIV 
Da Fusão, Incorporação e Desmembramento 

Art. 63. Pela fusão, duas ou mais cooperativas Se unem para 
formar sociedade nova, que Jhes sucederá em todos os direitos e 
obrigações. 

Art. 64. Manifestado o interesse pela fusão em assembléia 
geral de cada cooperativa, indicarão um ou mais representarites 
para integrar comissão mista que providenciará: - --- --

I- o levantamento patrimonial e balanço geral das coopera
tivas; 

II - o plano de distribuição das quotas-partes e de destina
ção das reservas e fundos; 

m- elaboração do projeto dos estatutos da nova cooperativa. 
Parágrafo único. A comissão apresentará relatório contendo 

os elementos enumerados neste artigo. 
Art. 65. O relatório da comissão mista será submetido à 

aprovação da assembléia geral de cada cooperativa, depois do que, 
em assembléia geral conjunta, decidir-se-á sobre a constituição de 
nova sociedade, procedendo-se à eleição dos administradores e 
coilselheiros fiscais. -

Art. 66. Pela incorporação, a cooperativa á.bsorve o patri
mônio, recebe os sócios, assume as obrigaçõe-s e se investe nos di
reitos de uma ou mais cooperativas. 

Parágrafo único. Aplica-se às incorporações o disposto no 
arL 65, excetuado o item m. 

Art. 67. O relatório da comissão mista serã submetido à 
aprovação da assembléia geral de cada cooperativa, depois do que, 
em assembléia geral conjunta, decidir-se-á sobre a incorporãção. 

Parágrafo único. Aprovada a incorporação, extingue-se a 
cooperativa incorporada (art. 99), competindo à iiicOipOradora pro
mover o arquivamento e a publicação dos atos de incorporação. 

Art. 68. A cooperativa poderá desmembrar-se em tantas 
quantas forem necessárias para atender os interesses de seus_ só
cios, podendo uma das novas cOoperativas ser constituída como 
cooperativa central ou federação de cooperativas, aplicando-se, no 
que couber, o disposto neste capitulo. 

Art. 69. Nos casos de fusão e desmembramento, aplica-se o 
disposto nos arts. 8° e 9ll desta lei. 

CAPÍIULOXV 
Da Moratória 

Art. 70. A moratória é preventiva ou suspensiVa, cOnforme
for pedida em juízo antes oo depois da declaração judicial de in-
solvência. -

Art. 71. _A moratória sUspensiva pcxlerá ser requerida em 
qualquer fase da liquidação. 

Art. 72 A motalória poderã ser réquerida ao juiz e por este 
decretada, uma vez provados os seguintes requisitos: -

I- alividade da cooperativa hã mais de 2 (dois) anos; 
II- ativo superior a mais de 50% (cinqüenta por cento) do 

passivo quirográfico; 
m- cumprimento das obrigações perante o órgão represen

tativo do sistema; 
IV- establtos sociais regularmente registrados; 

_ V - último balanço e, caso passados três meses do seu le
va:iJ.tamento, outro especial com demonstração da conta de Sobras e 
perdas, inventário dos bens, relação de dívidas ativas com a natu
reza e importância dos créditos, lista nominativa de todos os cre
dores, com seus respectivos crédito e dom.icllios. 

Parágrafo único. No deferimento do pedido de moratória o 
juiz deverá nortear-se pela 1niPorilit.éia social da coopenitíVa. -

Art. 73. A cooperativa, no seu pedido, oferecerá aoS-credo
res quirográficos, por saldo de seus créditos, o- pagamento niínimo 
de: 

I- 35% (trinta e cinco porcento), se for à vista; 
II - 50% (cinqüenta por cento), se for a prazo, <>qual não 

poderá exceder de 2 (dois) quintos no primeiro ano: 
Art. 74. Deferido o pedido de moratória, o juiz: 
I - mandará expedir edital de que _constem o resumo do pe

dido e a integra da decisão, para publicação única no órgão oficial 
e em jornal de grande circulação; 

II- ordenará a suspensão de execuções contra a cooperati-
v a; 

m- decretará o venciniento antecipado de todos os crédi-
tos; 

N- flxará prazo máximo de 20 (vinte) dias para os credo
res se habilitarem aos créditos; 

V -nOmeará o comissário; ---~-- --· 
VI - fixará prazo de 30 (trinta) dias para que a cooperativa 

junte ata da assembléia geral que ratificou O requerimento da mo
ratória; 

vn - marcará prazo para que a cooperativa tome efetiva a·
garantia porventura oferecida. 

Art. 75. O cõniissário preStará compioriiiSso de bem e fiel
mente desempenhar os deveres que a lei lhe impõe e entregar, no 
mesmo ato, a declaração de seu crédito, se credor. 

·· --Art. -76. A cOOpéTativa. dUrante o proCesso de moratória, 
conservará a administração dos seus ben~ e continuará no exercí
cio das suas atividades. sob flScalização do comissário. 

Art. 77. A moratória cori.cedida obriga todos os credores. 
admitidos ou não ao passiVo, residente nO País ou fora dele, aUsen
tes ou embargantes. 

§ 1° Se a cooperativa recusar o cumprimento da moratória a 
credor quirográficO que não se habilitou, pode este acioná-la, pela 
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ação que couber ao seu titulo, para haver a importância total da 
percentagem da moratória. 

§ 2° O credor quirográfico, excluido, mas cujo crédito tenha 
sido reconhecido pela cooperativa, pode exigir C! pagamento da 
percentagem da moratória, depois de terem sido pagos todos os 
credores habilitados. 

Art. 78. A moratória não produz nevação, não desonera os 
coobrigados com cooperativa, nem seus avalistas ou fiadores e os 
responsáveis por via de regresso. 

Art. 79. O indeferimento ou decisão da moratória~implicará 
a dissolução da cooperativa. 

Art. 80. No processo de moratória, os créditos habilitados 
vencerão juros pactuados ou legais até seu depósito ou pagamento. 

Art. Sl A moratória não resolve os contratos bilaterais, que 
continuam sujeitos às normas de direito comum. 

Art. 82. Enquanto a moratória não for, por sentença, julgada 
cumprida, a cooperativa não pode, sem prêvia autorização do juiz., 
ouvido o representante do Ministério Público e o comissário, alie
nar ou onerar seus bens imóveis ou outros sUjeitos a cláusula da _ 
moratória.. assim como nãó poderá, sem o consenti.tnento expresso 
de todos os credores admitidos e sujeitos aos efeitos-aa moratória, 
vender ou transferir seus estabelecimentos produtivos. 

Parágrafo único. A infringência no disposto neste artigo so
mente implicará a ineficácia do atoná hi;. 5tese de rescisão da mo
ratória. 

Art. 83. O prazo para cumprimento da moratória inicia-se 
na data do trânsito em julgado da sentença que a decreta. 

Art. 84. Pagos os credores e satisfeitaS as demais Obrigações 
da cooperativa. o juiz, a requerimento âela, julgará por sentença 
cumprida a moratória. 

Art. 85. Aplicam-se aos pedidos de moratória cooperativa 
as disposições referentes à coo.cordata preventiva ou suspensiva, 
naquilo que não colidirem com os dispositivos desta lei. 

CAPÍTULO XVI 
Da Dissolução, Liquidação e Extinção 

SEÇÃOI 
Da Dissolução 

Art. 86. Dissolve-se a sociedade cooperativa: 
I- por deliberação da assembléia gerã.J., salVo se oS SócioS, 

em número mínimo, exigido nesta lei, assegurarem sti<fCOD.tinuida
de; 

II- pela alteração de sua formajuridica; 
m - pela redução do número nlln.i:mo ~ sócios abaixo do 

previsto nesta lei se, até a assembléia geral subseqüente, realizada 
em prazo inferior a 6 (seis) meses, não for ele restabelecido; 

IV -pelo desatendimento reiterado das prescrições legais, 
na forma do disposto nesta lei; 

V- por decisão judicial de insolvência. 
Art. 87. A sociedade cooperativa dissolvida conserva a per

sonalidade juridica, durante o processo de liquidação, até a extin
ção (art. 95). 

Art. 88. Podem requerer a dissolução judicial da sociedade: 
I- qualquer sócio, na hipótese do item II do art. 87; 
II - o órgão público, ou ente paraestatal de cooperação, de

fuiido no arL 8°, no caso do item IV do art. 87; 
m-o credor da cooperativa, no caso da insolvência decre

tada em processo judicial. 

SEÇÃOII 
Da Liquidação -

Art. 89. A assemblêia geral que deliberar a dissolução da 
cooperativa nomeará o liquidante e conselho __fiscal de 3 (três) 

membros, todos sócios, podendo substituí~los a qualquer tempo. 
Art. 90. Na dissolução judicial, caberá ao juiz -~omear o li

quidante, que poderá ser sócio da cooperativa ou pessOa sugerida, 
em lista tríplice, pela Assembléia Geral. 

Art. 91. O liquidante terá todos os pOOeres e responsabilida~ 
desde administrar, competindo-lhe representar a cooperativa, ativa 
ou passivamente, podendo praticar os atos necessários à realização 
do ativo e pagamento do passivo. 

Parágrafo único. Sem expressa autorização da assembléia 
geral, o liquidante não pOOerá contrair erilpréstimos, gravar bens 
móveis e imóveis, nem. prosseguir na atividade social. 

Art. 92. São obrigações do liquidante: 
I-:- arquivar, na Junta Comercial, a ata da assembléia geral 

que -deliberou a liquidaÇão; 
JI - arrecadar os bens, livros e documentos da cooperativa, 

onde quer que estejam; 
m - convocar os credore.: ~ dev.,~.; e promover o levan

tamento dos créditos e débitos da cooperativa; 
N- proceder nos 30 (trinta) dias seguintes ao de_ sua inves

.fidura e com a assistência, sempre que posSíVel, dos administrado
res, ao levantamento do inventário e balanço geral; 

V- realizar o ativo s_QCjal e saldar o passivo; 
~VI - exigir dos sócios a integialização das quotas-partes não 

realizadas, quando o ativo não bastar para a solução 00 passivo; 
VII - entregar o saldo da reserva legal e do fundo de assis

tência técriica, educacional e social ao seu beneficiárió, Observadas 
as seguintes regras: 

a) nas liquidações de cooperativa singular, os saldos serão des
tinados ao órgão de representação ã qual estiver filiado, para ativida
des educaciooais; 

b) nas liquidações de cooperativa central, federação ou coofe
deração de cooperativas, seus respectivos valores se integrarão em 
idênticas cauas das cooperativas associadas, na forma dos estatutos; 

vm- reembolsar os sócios do valor de suas quotas~ partes 
integralizadas; 

IX -destinar o remanescente ao órgão estadual de represen
tação ao qual estiver ftliada, para atividades educacionais; 

X- cmvocar a assembléia geral a cada 6 (seis) meses, cu sempre 
que necessário, para apresentar relatório e balanço do eslado da liquidação 
e preslarcootas dosatos piaticadosdurante operícdoanterioc; 

XI- remeter ao juiz, de 6 (seis) em 6 (seis) meses, o relató
rio e balanço do estado de liquidação; 

Xll- submeter à assembléia geral, finda a liquidação, o re-
latório e_as contas fmais; - -

xm - remeter ao juiz, para homologação, o relatório e ã.s 
contas fmais; -

XN - arquivar na Junta Comercial a ata da assembléia 
geral que houver encerrado a liquidação e, sendo ela judi
cial, a sentença de homologação e publicar a notícia do ar
quivamento. 

Art. 93. Respeitados os créditos preferenciais, o liqui
dante poderá pagar proporcionalmente as dívidas vencidas e 
víD.Cendas. 

SEÇÃOill 
Da Extinção 

Art. 94. Extingue-se a cooperativa pela publicação do arqui
vamento da ata de encerramento da liquidação, ou da sentença de 
homologação da fusão ou da incorporação. 

P~rágrafo ~,J:lico. Enquanto não for extinta a cooperati
va, a assembléia _g~ral poderá deliberar a cessação do estado 
de liquidação mediante reposição da sociedade em sua vida 

_normal. 
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CAPITuLOXVll 
Da Representação do Sistema Cooperativista 

Art. 95. É livre a organização do sistema -de representação. 
das cooperativas, tanto a nível local, estadual e nacional. 

CAPITuLO XVDI 
Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. %. Fica mantido o Fundo Nacional de Cooperativismo 
criado pelo Decreto-Lei no 59, de 21 de novembro de 1986. 

Art. ')7. Atendidas as deduçiles determinadas pela legisla
ção específica, às cooperativas ficará asSegUrada primeiia priOrida
de p;rra o recebimento de seus créditos de pessoas jurídicas que 
efetuem descontos na folha de pagamento-de seus empregados, só
cios de cooperativas. 

Art. 98. As cooperativas ficam autorizadas a emitirem de
claração de comercialização da produção individual de seus asso
ciados, para fms previdenciárioS~ 

Art. 99. As cooperativas poderão ter acesso, representando 
seus associados, mediante decisão de assembléia geral, às linhas 
de crédito específiCas qrie beneficiem seus ass-Ociados: 

Art. 100. Fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses para 
que.as cooperativas adaptem os estatutos às disposições desta lei. 

Art. 1 O 1. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as Leis n"' 5.764, de 16 de novembro de 1971, e 6.981, 
de 3Q de março de 1982, e demais disposições em contrário.· · · 

Justificação 

O art. 5°, inciso :xviiL da Constituição Federal de 1988, es
tabelece que "A criação de associações e, na forirui:da lei, a de 
cooperativas -mdependem de autorização, sendo vedada a interfe
rência estatal em seu funcionamento". Este dispositiVO teprese:ntou 
um avanço sigo.ificatív'O na elaboração da atual Constituição, na 
medida em que retirou a tu~la do Estado sobre a criação e funcio
namento da organização cooperativista de agerite-s eConôm.icos pri
vados. Desde então, o Estado não pode mais tutelar o Sistema 
como lhe era facultado pela legislação anterior e, em parte, ainda 
em vigor (Lei n° 5.764171). Este dispositivo constitUcional remete 
à lei complementar o estabelecimento das formas de funcionru:nen
to'das cooperativas. 

O inciso XX do art. 5° da Constituição Federal estabelece 
que 'Dinguêm poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado", garantindo a total e irrestrita liberdade de associação, 
tanto a pessoas Flsicas e jurídicas. Ainda mais, se combinarmOs os 
:inCisOs x:vm e XX do mesmo art. 5°, fica garantida a liberdade de 
associação e a não obrigatoriedade de flliação a um úniCO ·sistema 
de representação cooperativista. Neste sentido, qualquer lei que 
venha propor a obrigatoriedade de filiação ou associação de uma 
cooperativa a um único sistema de representação tomaf-se-ia, ob
viamente, inconstitucional. 

No seu art 174, § 2°, a-Constituição Federal af:tima que "a 
lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de asso
ciativismo", no contexto do papel do Estado como agente nOrmati
vo e regulador da atividade econômica. 

A história do cooperativismo está diretamcnte ligada à história 
da humanidade, marcada pelas alianças, ajudas mútuas entre as pes
soas. As primeiras cooperativas, nos moldes atuallÇsurgirãni no inicio 
do século passado (1844) na Alemanha e Inglaterra, criadas por traba
lhadores como forma de organização mais solidária da pródução e do 
consumo, em reação às condições extremas de exploração que ca
racterizaram o capitalismo no século XIX. No Brasil, este tipo de 
organização econôinica iniciou-se--no início 'deste século, com a 
imigração européia. 

Em essência, os princípios cooperativistas ·as-Sumidos no 
mundo inteiro e pelos quais este projeto de lei se pautou, são: livre 
acess-o e adesão voluntária; organização democrática; indiscrimi
nação política, religiosa, racial e sexual; sociedade civil sem fms 
lucrativos; realização das operações prioritariamente/ cóDi os' asro.:-
ciados; e a liberdade de organização e filiação. · 

Dentre os principais tipos de cooperativas que existem boje 
no Brasil, inclusive com. a não existência~ -até o momento, de legis
lação complementar que oportunizou o surginlento de muitas coo
perativas, destacam-se as de produção, -crédito, consumo, trabalho, 
habitacionais, eletrificação rural, irrigação; escolares, pesCa, servi
ços etc. Atualmente existem cerca de 4.000 cooperativas no Brasil, 
das quais não menos de 3.000 situam-se no trieio iural. 

A tendência do cooperativismo brasileiro- aJXlllta para o Cresci
mento do cooperativismo urbano, do cooper.úivismo de credito, do 
embate entre as grandes estruturas e as pequenas coopernlivas (a mu
nicipalização e regiooalização jã é uma tendência), a compatibilização 
entre a participação social e a eficiência empresarial. Não há dúvida 
de que o coopexativ:ismo, entendido como a comOfu.a.ção do elemento 
social e econõmico, terá uma importância cada vez maior, especial
mente no contexto ecanômico Ue crise constante, em que a ajuda mú-
b.la tende a amenizar e permitir a sobrevivência econômica. -

A presente propositura visa regulamentar os dispositivos 
constitucionais no- que Se refere ao -cooperatrvisnio, dentro dos 
prinCípios constitucionais, da teoria e prática cooperatiV"ista. Este 
projeto, que ora submetemos à apreciação ·desta Casa, é o resulta
do de vários seminários realizados coni o· S:ef.pr cooperativista, em 
especial as pequenas_.~ooperativas, bem como da c·Ontnlmição de 
vários estudiosos do iema. Em particular, colaboraram ·com ·suges
tões as seguintes entidades: a CPf, a CONCRAB, a C01Rl
~O. a DNTRCUT, o Instituto de Cooperativismo e'-A.ssOciati
vismo (SP), o CERIS, COlE C (MG), AP AEB (BA), VJANEI 
(SC), CETAP, CEDA C, DESER, bem como os estudiosos Daniel 
Rech (CERIS), Prof. Dinarte Belato (Universidade Ijuí) e Vergílio 
Perius (UNISINOS). Procurou-se estabelecer uma carta de princi
pies do cooperativismo que deve orientar a prática cooperativista 
no Brasil, permitindo, evidentemente, a liberdade de organização, 
associação e representação, como assim determina a Lei Maior. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1994. - Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy- Senador Amir Lando- Senador José Pau· 
lo Bisol. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N° 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971 

Define a Política Nacional de Cooperativismo, 
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas 
e dá outras proVidências._ 

LEI N' 6.981, DE 30 DE MARÇO DE 1982 

Altera a redação do art. 42 da Lei n° 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos - Decisão 
Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os piójetos 
serão p9blicados e remetidos às comissões competentes. (Pausa.) 

E visível a inexistência de quorum em plenário. 
A Presidência suspende a sessão_por 10 minutos, fazendo 

acionar as campainhas para o comparecimento dos Srs. Senadores 
ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 
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(Suspensa às 15h35min, a sessão é reaberta às 
15h40min.) 

O Sr. Chagas Rodrigues, JO Vice-Presidente, dei~ 
xa a cadeira da presidência, que é oCupada pelO Sr. 
Humberto Lucena, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena, - Está reaberta 
a sessão. 

Diante âinda da pouca afl.uência ao plenário, já que se tra- _ 
taro de projetes que dependem de quorum qualificado, a Presi
dência irá conceder a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, pre
viamente inscrito. 

Solicito aos Srs. Senadores presentes que permaneçam em 
plenãrio e aOs demais que venham a este recinto. Todas as maté
rias da Ordem do Dia de hoje dependem de quorum qualificado e 
já se encontram na Casa 65 Srs. Senadores. _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simcm. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~nte, sr-s e Srs. 
Senadores, creio ser importante salientar o momento que es-tamos 
vivendo. 

Estamos num ano eleitoral, com os candidatos já lançados 
des_envolvendo suas campanhas. Logicamente, como estamos às 
vésperas da Copa do Mundo, esta irá ocasionar um intervalo na 
campanha, que realmente só irá explodir depois desse evento es
portivo, até porque somente após o dia 2 de agosto terá início a 
campanha gratuita Do rãdio e na televisão. 

Temos debatido a respeito de como ficará o Brasil após a 
Revisão Constitucional. Tivemos uma Constituinte e foi votada 
uma Constib.Iição. Naquela época, eu era Governador do Rio 
Grande do_ Sul e não tive a felici<4de de participar- da mesma. 
Lembro-me de que, como Governador, vinha discutir assuntos 
aqui eiii Brasília e no Congresso e, não nego, falo do ftmdo do co
ração que ficava com muita inveja dos que_dela partiCipavam, pois 
o Congresso fervilhava em discussões e debates. Recordo-me de 
que numa certa oportunidade_ deveria haver,__ pelo menos, umas 
vinte pessoas, entidades, discutindo os assuntos mais variados que 
se poderiam imaginar, e aquilo me recalcava. Pensava que havia 
sido Parlamentar a vida inteira, sendo a primeira vez qUe estava_ no 
Executivo, e a Constituinte tinha que acontecer logo naquele mo
mento em que eu não poderia participar. 

Como Governador, prestei uma homenagem, em nome do 
Rio Grande do Sul, ao Dr. Ulysses e aos Ccnstituintes do meu Es
tado, pois, num primeiro· momento, pareceu-me· que aquela tinha 
sido uma grande Constituição, a Constituição Cidadã. 

Não sou daqueles que fazem críticas no Séiitido de que o 
Congresso se equivocou. Digo, com toda a sinceriâade, que os his
toriadores que forem analisar a história daquela Constituinte che
garão à conclusão_ impressiona:iJ.te de que-D.lniCã.~ em.-·rao_policO 
tempo, o mundo mudou tanto como antes e depois da Constituinte 
brasileira. O mundo era um quando foi promulgada a Constituição 
de 88; o mundo era outro quando iniciamos à-legislatura deste 
Congresso. 

Não havia mais União Soviética nem Muro de Berlim; aca
bara o duelo Rússia-Estados Unidos, pois um deles não existia 
mais. As divergências do Pacto de Varsóvia com a OT.A.N_l;lão ti
nham mais razão de ser; a luta armamentista, em termos dos expo
nenciais atômicos, rião __ tinha mais razão de ser. A rigor, até o 
próprio tenno "comunismo" adquiria um outro significado. 

Para alguns, a discussão era- e ainda é -no sentido de que, 
havendo desaparecido o comunismo, o mundo inexoráVel era o do 
capitalismo liberal. 

E os outros? Coloco-me entre esses, que entendem que o 
fato de haver essa crise do comunismo não significa ·qu~ voltare
mos a um capitalismo liberal, do Iaissez-faire, do laissez-passer. 

Na minha opinião, estamos cainirihando para o solidarismo, 
para Uma forma de governo social, onde realmente haja a liberda
de, a democracia, o desenvolvimento do capital, mas onde haja um 
cunho social do desenvolvimento desse capital. -

Mas a verdade é que a nossa Constituição, em muitas coi-
sas, ficou praticamente superada. -

Por outro lado, se analisarmos, com todo carinho e afeto 
que tenho pelo Dr. Ulysses Guimarães - e é difícil um político tê
lo mais do que eu -, a nossa Constituição, poderemos fazer algu
mas observações. Criticamos o atual Congresso Nacional, dizep.do 
que o mesmo não regulamentou as leis complementares, cgmo de
veria tê-lo feito, que não teve coragem, que não trabalha. E verda
de! Onde estão as leis complementares? Este Congresso não regu
lamentou as leis complementares previstas nõ texto da CoriStifui
ção. 1v1as tamM:m devemos reconhecer que isso aconteceu porque 
na Constituinte,' na hora em que não se chegava a um entendimen
to, colocava-se lá: "na forma da lei complementar". 

Chegou-se a um entendimento sobre reforma agrária? Não. 
Como será a distribuição? Como se fará, para valei, a reforma 
agrária? Não houve entendimento. Então, coloque-se: "Será feita 
n·a forma de lei coi:nplementar .11 Foi" estabelecida a participação -dos 
empregados no lucro das empresas? Não. Aliãs, desde 46 que isso 
existe e não é resolvido. Então, coloque-se aí: ''na forma da lei 
complementar11• · 

Desse modo, os casos que deram complicação foram os ca
sos que se colocaram para regulamentar, na forma da lei comple
mentar. 

Tenho a impressão - Deus me perdoe - de que se o_ Dr. 
Tancredo Neves tivesse exercido a Presidência deixariâ a convoca
ção da Constituinte pãra mais-adiante. PorqUe dizia o Dr. Tancredo 
Neves que a Constituinte era necessária, mas que deveríamos ter 
cuidado, porqUe estávamos saindo de um sufoco de um regime de 
força e, de repente, partíamos para um regime de abertura total. E 
no íntimo de cada Constituinte havia aquela angústia de quem fi
cou 20 anos sem poder legislar e não sabia por quanto tempo a 
mais iria legislar. Portanto, queria inserir tudo o que fosse possível 
na ConstituiÇão, porque, dessa forma, dependeiiã do-Congresso. 

Irei analisar um terceiro item. Numa reunião na casa do Dr. 
mYsses, da qual eu participava~ embora não fosse CoQ.stituinte, 
não me esqUeço de um Parlamentar que argumentava que tínha
mos de mudar a Constituição, porque o seu mãl é que ela anuncia
va, mas não diziã. o que aconteceria para quem não Cumprisse as 
suas determinações. 

Por exemplo: "Todo cidadão tem dir~ito ao salário míni
mo." No entanto, se o cidadão não ganha o salário mínimo, o que 
aConléce a quem. não paga devidamente? DeS-se modo, ele queria 
que cada item da Constituição fosse um enunciado e tN~se como 
que um Código Penal ao lado, determinando o que aconteceria 
com quem não fizesse aquilo. - ~ 

E aconteceu isso que eStá aí. E uma Constituição em qu_e te
mos todos os nossos direitos, e não me lembro, além de serviço 
militar obrigatóriO e outros, que especifique quais são oS noSsos 
deveres. - -

FizemoS uni artigO ení que não há o que se discutir;e iiotã: 
10: 11A saúde é um direito -do cidadão e obrigação do __ Estado." Al
guém é contrário a isso? Nota 10! Mas não houve preocupação ai
guina de se deten;r:Unar de onde viria o dinheU_o para garantir a saú-
de para o cidadão._ Essa é a crise que estamo_s vivendo. __ 

Lembro-me, à época em que fui Governador, de que a Santa 
Casa de Misericórdia do Rio Grande do Sul- um estabelecimento 
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fantástico, extraordinário, que presta assistência inesgotável - da Revisão, será grotesco, porque foram meses e meses em que se 
atendia a mendigos, a pessoas que não tinham qualquer assistên- debateu a mesma coisa: as mesmas questões de ordem, as mesmas 
cia, a miseráveis. E vivia "fecha ou não fecha''. O Senador Jarbas decisões do Presidente, as mesmas_ averiguações- de número, as 
Passarinho, que conhece o Rio Grande do Sul tanto quanto eu, mesmas solicitações para alterar a Ordem do Dia, as mesmas ques
deve se recordar: Crise na Santa Casa. Verba e ClmJ.panhas várias. tões. E o resultado foi aquele que já conhecemos: a ReviSão não 
\.'amos nos movimentar, para níio deixá-la fechar. Hoje a Santa aconteceu! 
Casa está remodelada. E isso se deve_ à competência extraordinãria E o que vamos fazer agora? Se esperarmos o dia 15 de no
do Cardeal Dom Vicente Scberer e do Superintendente, que ê um vembro, independentemente de quem ganhe a eleição --Fernando 
homem de primeira grandeza, espetacu1ar. Mas também porque o . Henrique Caxdoso, Lula, Orestes Qtiércía, Esperidíão Amin, Bri
Govemo banca cada cidadão que é atendido Já, i.ndeperidente de zola - não. _consigo ver o novo Presidente da República com mais 
ter ou não qualquer tipo de garantia, enquanto que antigamente o de 113 do Congresso Nacional. Assim sendo, o que acontecerá? Se 
pobre miserável_era atendido e não pagava nada. Tal garantia está V. Ex.s. falarem hoje com o 'Ministro Rubens_ Ricupero, certamen
na Constituição, assim como o prõblema da Previdência. te S. Exa lhes dirá que, se não houver reformas indispensáveis, o 

Este País vai explodir com a situação em que se encontra a futuro Presidente não poderá governar. O Depgtado Delfim Netto, 
Previdência. Estamos vivendo uma hora dramática. Pode-se pagar homem de oposição, lhes· dirá a mesma coisa. E uma voz generaliR 
um salãrio melhor para o operário, para o trabalhador, para a soR zada nesse _sentido, Srs. Sep.adores. 
ciedade. Entretanto, o lvfinistro da Previdência afmna -que se houR Esperar o dia 15 de novembro?! PareceR me que se esperar
ver o aumento desses salários, conforme a Constituição garante, mos esse dia, a partir daí, um grupo vai querer montar o seu goverR 
quando declara que o aposentado deve ganhar igual ao da ativa, a no e o outro iniciar o seu trabalho de oposição. E ficará uma situa
Previdência quebra. Hoje, ela já tein um dé_ficit de 2 bilh_~ de dó- ção insustentável 
lares, não pode ter uma vírgula a mais que isso. O Sr. Jarbas Passarinho- P~rmite-me V. Ex• um aparte? 

No entanto, a Carta Magna garante a aposentadoria aos 25 O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com muito prazer. 
anos de trabalho. De acordo com a Constituição anterior, o traba--- O sr: Jarbas Pass&rinbo- Nobre Senador Pedro Simon, o 
lhador rural se aposentava percebendo meio salário m..ín.4no. Á discurso de V. Ex• tem- rima primeira fase, que-roi preparât6ria da 
Cons_tituição atual, entretanto, garantiu-lhe a aposentadoria com segunda, e permita-me voltar para a primeira fase. V. Ex• tem ra
urn salário mínimo e igual direito a sua mulher, no casO âe pensão zão quando diz que a atenção nacional se volto_u., praticamente, de 
Por morte do segurado. -uma maneira até motiopolistica, para o que ocorria o_a_ CQmissão de 

E as fontes de receitas? Essas questões têm que ser analisa- Orçamento. Realmente, era a minha expressão, já que de 584 me
das. Lamentavelmente, todos nós fracassamos na Revisão. Modés- nos 44 não dão quorum. Ainda que a opinião naciooã.l estivesse 
tia ã. parte, fui daqueles que vim a esta tribuna fazer um apelo no voltada para a Comissão, não havia justificativa V~ja V. Exa que 
<;entido de que não era hora para se fazer revisão. Na minha opi- tanto há razão naquilo que V. Exa afirma que a nossa CPI - da 
nião, o artigo da Constituição qUe determinava que ela fosse revis- qual V. Ex• foi membro notório e notável, mais do que notório -
'.3. após 5 anos não significava que tinha que ser no dia 06 de outu- encerrou-se no dia 24 de janeiro e, de lá para cá, continuou ã·mes- -
bro. Podia ser na próxima legislatura, o que também seria ap6s os ma ·coisa. Qual·é a culpa da CPI? Mero pretexto para justificar a 
5 anos. Na época, defendi a tese de que dcveiiamos fazer um gran- falta de vontade política para fazer essa reforma constitucional. Ao 
de "emcndão11 com 3/5, onde votaríamos o que fosse fiiitdamental. mesmo tempo, houve uma mobilização popular, dessa que estamOs 
Lamentavelmente, isso não aconteceu. asslstinôo no País à vontade, e que não vem de hoje. Diria que é 

Entre os equívocos que cu pensava existir estava a questão do tempo do Presidente Figueiredo, do qUal fui líder aqui. Ao atraM 
da eleição para Presidente da República, a questão das eleições ge- vessannos do prédio do Senado para a Câmara, éramos molestados 
rais, quando todos estaríamos de mangas arrevçadas, trabalhando por grupos de 40 a 50 energúmenos que ficavam ali a insUltar os 
nas campanhas. Havia também o fa:to deste CO.iJ.gresSCi estar- em Congressistas que se_dirigiam para o plenário da Câmara no Con
tim de mandato e, portanto, não seria O momento ou a hora propiR gresso Revisor. V. Ex• sabe que o próprio Relator do Congresso 
da pa:ra se revisar a Constituição. -- -Revisor, o nobre- Deputado Nelson Jobim, foi certã. Vez ilhado em 

Houve também outro aspecto que não me Ocorreu e que tal- seu gabinete e mantido, praticamente, com sentinela ã. vista, para 
vez tenha sido o mais-importante: a CPI do Orçamento. Tem razão não poder sair de lá; outras pessoas sofreram vexames, também, 
o nobre Senador Jarbas Passarinho, que foi Presidente da ComisM em corredor pol~ês. Essa foi a arregimentação de fora para denM 
são, quando dizia o seguinte: "Mas nós aqui somOs 42 ent.x:e titulaM tro. Dentro, as obstruções. EstoU plenamente de acordo com V. 
res e suplentes". É verdade._ "Mas também é verdade -e S. Ex• haM Ex•quenãohavia uma data de início. DiziaMse: "Cinco anos após a 
verá de concor<b:" com isso- que todo o CongreSSO .e Jodo o Brasil promulgação da Constituição". Então poderia ser naquele ano, no 
passaram a girar em torno da CPI do Orçamento. Tanto isso· é ver- próXinlo ano ou daqui a três anos. Houve uma interpretação literal, 
dade que se tomou difícil obter quorum para as sessões do ConM talvez por influência do que aconteceu em Portugal, exatam.ente 
gresso Revisor. quando se completaram cinco anos. Mas veja V. Exa que aqui, por 

Não quero dizer que foi por causa da ÇPI_ do _Orçamento exemplo. há uma pessoa- que sempre foi merecedora, e coritinua 
que não se chegou a um entendimento nos traba]4os da Revisão. O sendo, do nosso gia.n.de respeito. que é o Senador Josapbat Mari
quc _afirmo foi que todos nós cometemos um equívoco, o que é nho- que, num debate que tivemos em uma organização nii.litar, 
profundamente lamentável, porque houve uma divisão. ou seja, no quartel general, defendeu uma tese _contrária àquela que eu de~ _ 
dois grupos se divídiram. O primeiro grupo. imaginando ser a fendia, mas o fez com o talento que tem, com a civilidade que pos
maioria, dizia que se devia fazer a revisão de tudõ; a começar pelo sui e nãO para ouvirmos o _que há dias ouvi num programa de tele
problema dos monopólios, ou não se devia fai~T" p.ada. O outro visão com oS!· B_óris Caspy. Ví, aqui em Brasília, nesse progra
grupo, que tinha a minoria, exigia que. para partiCipar da Revisão, ma, um colega nosso, da bancada do Rio de Janeiro, chamando a 
não se mexesse nos monopólios. nós, que defendíamos o princípio da revisão, de canalhas. Nó_s éra-

Entretanto, não tivemos competência; fo:iriõs todos incotilR mos: a canalha que queria modificar a revisão! A um Deputado 
petente::::t Se mostrarem os filmes, se lermos, no futuro, os Anais com.-21 anos de idaàe perdoa-se, dizendo que é imaturo. Mas, um 
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homem na faixa de 60 anos de idade ser imaturo ... é uma tristeza! 
É uma grosseria inqualificável. Então, o que se passou~ no meu en
tender, Senador, foi profundamente uma mobilização de fora ,!laia 
dentro e aqui dentro também. O que mais aconteceu? Quantas ve
zes o Senador que ora nos preside, que é o Presidente do Congres
so, o nobre Senador Humberto Lucena, viu-se em dificuldades 
para conduzir uma sessão. tendo sido até objeto de falta de respei
to próprio- e ainda teve que encaminhar à Comissão de Constit •Ji
ção, Justiça e Cidadania uma reclamaçã.o a esse respeito -, tal a 
violência verbal que acompanhava a violência tisica dos que se 
opunham a que nós fizéssemos a revisão na Constituição. V. Ex• 
diz muito bem: "Nada aconteceu tão dramaticameõ.te, tão rapida
mente no mundo como entre o breve perlodo que me_deia a pro
mulgação da nossa Constituição e a queda do muro de Berlim". 
Portanto, havia e há necessidade de modificações. Eu, que sempre 
defendi a Petrobrás, nunca a vi tão arregimentada. _Nunca vi um 
lobby da Petrobrlts tão forte como neste periodo. Com a Telebrás, 
a mesma coisa. Então, já não dava para se andar ... 

O SR. PEDRO SIMON - Aliás, os dois lobbies que vi, 
para fazer justiça, eram os das estatais e de empresários. 

O Sr. Jarbas Passarinho- E ... ? 
O SR. PEDRO SIMON- Empresários. 
O Sr. Jarbas Passarinho- Empresários. 
O SR. PEDRO SIMON - Empresários e funcionários das 

estatais. Povo, povo~ ao meu gabinete, pelo menos, chegou muito 
pouco. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Os empresários, talvez porque 
não tenham muita intimidade comigo, não me procuraram; mas a 
Petrobrás e a Eletrobrás me procuraram insistentemente, e eu vi 
que era uma situação, realmente, admirável. 

O SR. PEDRO SIMON - Os que vinham ao meu gabinete 
diziam que do meu gabinete iriam para o de V. Ex_•. (Risos.} 

O Sr. Jarbas Passarinho -O que V. Ex• perguhta no fi. 
nal? Vejamos. Ainda, há pouco, o Presidente Hu_m_b~rto Lucena 
anunciava aqui uma matéria qite seria da maior- importânCia, que é 
justamente o direito de greve do funcionalismo público da União. 
Fiz parte, na Constituínte- V. Ex• talvez esteja lembrado-, dos 
que foram à tribuna defender o direito de greve, e até aqueles que 
chamo de radicais de direita- do meu próprio Partido, já não diria, 
mas de um outro partido- jamais me perdoaram por ter ido à tri
buna - na outra, estava_ o Senador Mário Ç_ov~- para defender 
esse direito que está, desde a Constituição de 1946, por ser feito. 
Co.In_ o Governo do Presidente Cas~llo Branco, fez-se a primeira 
tentativa de regulamentação, com a Lei n° 4.430, da qual foi Rela
tor o nobre Deputado Ulysses Guimarães. Mas já haviam deconi
do trinta anos, era preciso modificá-la, e nós fomos a favor. Veja 
V. Ex•, nobre Uder do Governo: sem essa regulamentação, o que 
aconteceu? Temos visto casos de grev~ na ãr:ea médica que _che· 
gam a paralisar a UTI. Temos visto praticar·se o arrastão. Onde 
está o direito aO- trabalho? Desaparece na medida em que uin de· 
terminado grupo de constituintes de piquete decide que o outro 
não pode trabalhar. É isto que a Nação está percebendo, nobre Se
n'ador. Estou entrando aqui nos últimos meses çla. minha pre~nça 
neste Senado, infelizmente para mim e felizmente para os que não 
gostam de mim. 

O SR. PEDRO SIMON- Infelizmente para a Casa. V. Ex' 
não seguiu o aconselhamento de seus_ Çolçgas, que achavam que o 
Brasil precisava muito mais de V. Ex• do que o Pará, que já contou 
com a sua colaboração. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado, muito grato a 
V. Ex•. Às vezes, preocupa-me esse destino imediato_. Quando 
vejo, por exemplo, que, hoje, quando se faz a revisãO da História 
do Brasil na questão da Guerra do Paraguai - a Il}.iiiba origeJ:!1, 

todo mundo sabe, é militar, mas nunca tive nenhum parente militar 
de grande hierarquia. Aliás, tive. O meU irnião- inais velho foi alu
no do_Tiro-de.Guerra. De modo que essa era a maior autoridade 
militar da minha família-, transforma-se-exatam:ente o Brasil no 
imperialismo daquela época, sendo extremamente nocivo e cruel 
com um pequeno país cómo o Paraguai Ora, nobre Senador Pedro 
Simon, V. Ex• sabe, a sua terra, Uruguaiana, foi ocupada pelos pa
raguaios. O Mato Grosso - aqui estou ao lado do meu Colega 
Louremberg Nunes Rocha- foi ócupado. Uma das mais belas pe
ças de literatura do Brasil é A Retirada da Laguna, de Taunay. 
No entanto, sabemos o que aconteceu: o Paraguai daquela ocasião, 
que tinha um milhão de habitantes, tinha 80 mil combatentes em 
armas prontos para o combate; enquanto que todo o Império brasi
leiro tinha 15 mil homens do Norte ao Sul. Até arregimentar, fo· 
mos invadidos, perdemos a guerra inicialmente. Agora, muda·se 
isso. Ao mesmo tempo, já se faz - e nãO vou fazer nenhuma pro
vocação à Bahia- com que Q Senador Fernando Henrique vá pri
meiro, na Bahia, a Canudos, ver o Antônio Conselheiro. Quer di
zer, é uma lembrança do Antônio Conselheiro. Até aí, está bem: é 
um Khomeini nacional que precisamos-rememorar. mas já se fala, 
taro,bémJ em fazer... -

-o· SR. PEDRO SIMON- Quero apenas dizer que não fol 
o Senador Fernando Henrique, foi o ex·Govemador da Bahia que 
fez questão de começar por Canudos. 

O Sr. Jarbas Passarinho -V. Ex• é que está provocando a 
Bahia, eu não. Estou falando ... 

O SR. PEDRO SIMON - Foi o ex-Governador Antônio 
Carlos Magalhães que fez questão de começar por Canudos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Como o Senador Josaphat está 
atento, não quero entrar nessa. (Risos.) Agora, para mim, até aí to· 
das as explicações se fazem. Penso, por exemplo, que o povo para. 
guaio tem o dever de cultuar a memória de Solano Lopes. Claro! É 
um dever. Agora, não é nosso dever deixar que os nossos netos, 
que boje estudam História, sejam trabalhadOs por professores des
ta Brasllia- e isso se passa no Brasil inteiro -, que pertencem a 
um grupo de esquerda que eu chamo de "esquerdeiros", como cha
mava Guerreiros Ramos, e não de esquerdistas verdadeiros,_ que 
dizem que êramo~ imperialistas a serviço da Inglaterra, liquidando 
uri:J. grande pais -no sentido de pequeno, mas grande na potencia
lidade que tinha. Agora, vamos ter ainda o Lampião. Então, Lam. 
pião será também outra figura das manifestações populares. Enve
redei por um caminho longo, Senador Pedro Simon, mas fiquei 
exatamente querendo, como V. Ex•, concluir a primeira fac;e do 
seu belo~discurso, e agora ficamos todos estimulados pela sua per
gUnta: "Que vamos fazer daqui para frente?" 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço com muito carinho o 
aparte de V. Ex•. Todos ficarão com inveja de mim por receber um 
dos últimos apartes, desta temporada, de V. Ex'. Digo, do fundo 
do coração, que tenho muito carinho e muita admiração por V. 
Ex•. V. Ex• viveu um momento hist6riCo - cóm méritos, diga-se 
de passagem - quando o Congresso inteiro colocou V. Ex• na Pre. 
sidência de uma CPI, que·foi a mais dramática que eSta Casa já 
teve, e o comportamento de V. Ex• foi da maior dignidade, da 
maior seriedade, tendo havido mesmo uma unanimidade - talvez a 
única que tenha existido naquela CPI - em relação ao comporta· 
m,ento, à seriedade e à honorabilidade de V. Ex•. P9I isso, encanto· 
me com o aparte de V. Ex a e fico a lamentar porque teremos que 
eSperãi mais qUatro anos pelo retorno de V. Ex•. Acho que, se fos
se para ser candidato, V. Ex• deveria ter concorrido logo para Pre. 
si dente da República, e não para o" Governo ·do Pará. Acredito que 
aí houve um lamentável equívoco no Partido de V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, o que fazer agora? Se esperarmos os 
dias 3 de outubro .e 15 de novembro, penso que viveremos horas 
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muito dificeis. Nmguém vai querer procurar o Lula depois do dia 
15 de novembro, se ele for Presidente da República, ou procurar o 
Brizola, o Quércia, o Amin ou o Fernando Henrique. Acredito que 
devemos tentar buscar um diãlogo, um entendimento, na tentativa 
de obtermos uma média de pensamento, com a qual os candidatos 
se comprometam e aceitem, antes do dia 3 de ourubro, porque aí é 
possível, é viável, é compreensível. 

A OAB lançou a tese da Constituinte exclusiva. Já sei que o 
meu querido jurista, amigo e professor Josaphat Marinho pensa -
S. Ex• já. me disse-e; se não me engano, falou inClusive da tnDuna, 
embora, para lamento meu, eu não tenha assistido, mas sei o seu 
pensamento- que o próximo Congresso ou este não podem c·on
vocar Constituinte, nem exclusiva, nem não-exclusiva. Diz o Se
nador Josaphat Marinho que Constituinte vem a}Jós O!Ompimento 
da ordem legal. Aconteceu em 1945, quaudo caiu Getúlio Vargas, 
e aconteceu con::. o Presidente Samey, quando S. Ex• convocou a 
Constituinte porque a ordem militar tinha sido substituída pela 
nova normalidade. 

Falei com o Senador Josaphat Marinho e S. Ex• concordou 
em que deveríamos pedir à OAB que nos trouxesse, no papel, ar
gumentos para defender essa tese que ela está propondo. Falei com 
o Presidente da OAB, que me disse não ser esta uma posição pes
soal ilele, mas que o Colégio dos Presidentes- que é composto pe
los 27 Presidentes das OAB dos Estados, e mais ele - é que tinha 
decidido no sentido da ConstituiD.te exclusiva. Disse-me~ então, 
que marcaria. como marcou, uma retm.íão para a Próxima setiiana~~ 
quando colocaria no papel a idéia. o pensamento, a fllosofia dos 
que defendem essa tese. Após isso, irá. me procurar e haveremos 
de dialogar em relação a essa matéria. 

Não nego que o Presidente Itamar conversou comigo sobre 
esse assunto. Disse-me Sua Excelência que já quando esteve aqui 
e se convocou a Constituinte, naqUela ocasião, deu o seu voto pela 
convocação da Assembléia Constituinte exclusiva. Este era o pen
samento de Sua Excelência. Mas é evidente que nenhum de nós_.,... 
nem o Presidente Itamar Franco, nem o Senador Pedro Simon -
tem o pensamento jurídico, real, profundo, desse c-onteúdo e do 
que pode ser. 

Como diz o Semidor Josaphat: "Constituinte,- só pós-rompi
mento da ordem institucional". E isso, felizmente, não há, e queira 
Deus que não haja! Então, diz o Senador Josaphat: ''Reforma da 
Cohstittiição, via texto da Constituição, emendas à Constituição". 

Trarei o-estudo da Ordem dos Advogados do Brasil e entre
garei o primeiro exemplar ao Presidente da República, o segundo a 
V. Exa, Sr. Presidente, e o terceirO ao Senador Josaphat Marinho, 
para que possamos analisá-lo. 

Mas, ao lado disso, continua a pergunta: O que vamoS fa
rer? Sendo ou não convocada a Assembléia. acontecendo o que 
acontecer para o futuro Congresso Nacional, a pergunta que faço 
é: O que vamos fazer em n.ivel de Congresso Nacional até o dia 03 
de outubro? Em outras palavras, atê o quadro deixar de se alterar, 
dois candidatos vão para o segundo turno e o resto já estará derro
lado. 

Creio. Sr. Presidente, que teríamos condições de elaborar 
um documento que representasse a média do pensamento da socie
dade brasileira, que representasse aquilo que é o absolutamente ne
cessário para a govemabilidade. Não vamos disçutir problemas de 
monopólio, nem teses que dizem respeito a qUestões que podem 
ser muito importantes, m:as -que nãO são es~encniis: Por ex~mplo, o 
voto distrital é importante? E importante. E fundamental? E funda
mental. Mas, nos próximos dois, três, quatro· anos, não é essa a 
questão que provocará ou não crises com relação ao governo se
guinte. 

Se conseguissemos um grupo representativo no Congresso 

que colocasse essas propostas no papel e fossem aos candidatos 
Fernando Henrique, Lula, Brizola, Quércia; Amin e aos- outros, 
para que houvesse uma espécie de compromisso dos candidatos 
com a Nação, dos candidatos com essa documentação, poderlamos 
ter um princípio de luz no fim do túnel, podetianlos ter a perspecti
va de, independentemente de o candidato ser o nosso ou não, ter
mos o fundamental à govemabilidade. 

Esse assunto está sendo analisado, debatido e quero crer que 
teremos condições de levá-lo em frente. 

Acredito que isSo é muito importante e necessário nesta 
hora complicada por que estamos passando, às vésperas de uma 
nova moeda, de um Plano -contrário a tudo o que o País conhece, 
pois não se trata de um plano ·com medidas drásticas e radicais: 
não houve congelamento de preços; não se conflscaram poupanças 
nem rendas de quem quer que seja; as medidas foram tomadas 
abertamente pelo Congresso Nacional, e todos sabem que elas es
tão sendo colocadas, dia a dia, em execução. 

Mérito do Presidente Itamar Franco, que aceitou o desafio, a 
impopularidade- ainda que em uma Presidência transitória, acei
tou o encargo de fazer uma transição de desgaste e não de se apre
sentar com o prestígio do aplauso fácil do impacto de um 
congelamento ou de coisa que o valha~ mérito do ex-Ministro Fer
nando Henrique, que foi o coordenador; mérito basicamente do 
Ministro Ricupero, que está levando a questão adiante; e mérito 
deste Congresso, Sr. Presidente, porque as votações do Plauo fo
r3m decisões deste Congresso, que fez as alterações, algumas pro
fundas, com relação à _ adoção de medidas. Em vez de serem 
adotadas de cima para baixo, soberana e autocraticamente pelo 
Presidente, Sua ExCelência as envioU a esta Casa; e esta Casa vo
tou, alterou e modificou como bem entendeu, e as modificações 
foram acatadas. 

O Brasil está de olho voltado para o Presidente Itamar e 
para a figura do Ministro Ricupero. Quero dizer, Sr. Presii!ente- e 
fàlo como Lídei dO Governo - que quando o Presidente dizia: 
''Nunca, nenhum Ministro da Fazenda teve o prestígio que o Fer
nando Henrique teve do meu <..rovemo", era verdade. Esse !Jlesmo 
prestígio está tendo o Ministro Ricupero. Digo que o Presidente da 
República deposita toda a credibilidade, toda a confiança no Mi
nistro Ricupero, e espera que haja um entendimento profundo e sé
rio em tomo desse Plano, conduzido por S. Exa 

Quando vejo, na imprensa, algumas notícias relativamente 
ao fato de o Presidente estar interferirido nas medidas a serem ado
tadas, sinceramente, garanto que não é verdade. O Ministro Ricu
pero está. conduzindo o Plano com a confiança total do Presidente 
da República. 

É claro que há questões onde a interrogação é permanen
te. Por exemplo, a questão dos salários. Estamos vendo, nos 
jornais, todos os dias, que os próprios ilustres dirigentes das 
Forças Armadas dizem que a situação ali é quase insustentável. 
E js::;o preocupa o Presidente da Rept?-blica. Nós estamos vendo 
as remarcações escandalosas de determinados setores que estão 
a abusar, a esbofetear a sociedade com os aumentos injustifica
dos. É claro que isso preocupa. O Presidente _da R~públie3.y des
de o primeiro dia~ em que assumiu, tem a angústia do exagero 
dos altos juros. E claro que isso preocupa. Mas essa é uma 
preocupação-do Presidente Itamar Franco, como é uma preocu
pação do Ministro Ricupero, e como- é uma preocupação de to
dos nós. 

Buscar uma média de entendimento, buscar uma fórmula de 
entendimento entre essas medidas necessárias, entre os salários 
dos militares e o salário dos civis, entre os preços que devem ter 
um patamar e os abusos que certos oligopólios estão a fazer é um 
esforço que estamos empreendendo. 
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Agora, buscar tudo isso em uma hora eleitoral é o mais dra
mático, porque, de certa forma, os· candidatos estãQ na rua e po
dem dizer: "Mas se esse Plano der certo o tal candidato vai levar 
vantagem". ''Por que vou querer que esse Plano dê certo se é tal 
candidato que levará a vantagem?" 

Passa a ser tremendamente dificil, Sr. Presidente, quase trá
gico, percebermos que, lá pelas tantas, há pessoas que podem tor
cer para que o Plano não dê certo, porque se der errado dará votos 
para o seu candidato. 

Não nego que o ideal é que esse Plano tivesse sido implan
tado no ano passado. Que bom seria :;e ele tivesse sido adotado an
tes! Lamentavelmente, não o foi. Dizem setores económicos do 
Governo que não_ poderia ter sido, porque antes de Se nornializa
rem os-segmentos da _economia, antes de se zerar- ou pelo menos 
aproximar de zero .;.... o déficit pUblico, antes de se equacionar o 
problema da dívida externa, seria impossível implantar-se um pla
no como esse que está sendo apresentado. 

Mas creio, Sr. Presidente, independentemente do que pensa
mos e de quem seja o nosso candidato, que a hora que estamos viven
do tem esse profundo sentimento de respoos3biliclade: respoosabilida
de com o Plano, e, mais do que isso, respoosabilidade nossa. 

Tenho conversado, Sr. Presidente, principalmente c_om 
aq\leles parlamentares que, pelas mais variadas razões, não são 
candidatos, para que se reúnam e debatam. Pessoas como o Sena
dor Josaphat Marinho, com sua inteligência, cultura e competência 
-e S. Ex" ficarã nesta Casa- podem ajudar no sentido de se colo
car um texto no papel para ser levado à sociedade civil e aos can
didatos à Presidência da República, para tentarmos a busca de uma 
média de pensamento. 

Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância de V. Ex•. Eram estes 
os assuntos que me traziam a esta tribuna. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito aos 
Srs. Senadores que compareçam ao plenário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o se· 

guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e 
Srs. Senadores, recebi, da Assembléia Legislativa de Pernambuco, 
um oficio em que o Deputado José Aglailson me faz um apelo 
com respeito â. retirada de um trem que transportava centenas de 
operários das cidades de Santo Antão- cidade onde iniciei a mi~ 
nha vida pública sendo, inclusive, Prefeito da _cidade de_ Moreno -
e Jaboatão para o Recife e voltava à noite. 

Esse trem foi retirado._ Tal atitude, acarretou prejuízo para 
os trabalhadores que são obrigados a fazer o percurso de ôrubus 
que, a cada dia, tem os preços das suas passagens elevados. 

Assim. Sr. Presidente, em virtude d_o_apelo da Assembléia 
Legislativa, flz uiõ. oficio ao Ministro dos Transportes, Sr. Rubem 
Bayma Denys. que passo a ler: 

Meu caro Ministro, 

Como Senador de Pemambuco, muito me preocu
po com o problema da população urbana do meu Estado, 
principalmente com o dia- a- dia de seu trabalho fora 
das suas cidades, como acontece na cidade de Moreno, 
da qual fui Prefeito duas vezes, e na cidade de Santo An
tão. 

Nesses dois municípios, conforme se depreende 
dos oficies anexos, assinados pelos respectivos prefei
tos, havia um trem que transportava para Recife seus 
operários e estudantes e que deixou de_circular em 24-5-
91. 

Neste sentido, solicito sua especial atenção no 
sentido de viabilizar, o quanto antes, o restabelecimento 

dessa linha de trem, que irá beneficiar toda a população 
da Zona Sul do Recife, inclusive outros Municípios, 
·como o de Ribeirão. 

Certo de contar com a sua prestimosa atenção a 
este importante pleito, aproveito para apreSentát-lhe pro
testos de elevada estima e distinta consideração. 

Sr. Presidente, estive com o Sr. :Ministro Bayma Denys ele
vei-lhe esse pleito. Estou aguardando que S. Ex• dê uma resposta 
favorável ao meu pedido. Tenho a certeza de_ que o Sr. Ministro se 
mostrará sensível à reivindicação da população mais carente do 
meu Estado. 

Sabem V. Ex.s que Recife está entre as cidades que tem o 
maior número de desempregados. Sabemos, inclusive, da preocu
pação do Prefeito Jarbas Vasconcelos em relação a esse assunto 
que, inclusive, esteve com o Presidente da República, na semana 
passada. com o objetivo de pedir auxílio para que a cidade possa 
enfrentar o inverno rigoroso que hoje a está castigando. 

Como todos sabem, Recife ê sempre ameaçada pela queda 
de morros nos períodos chuvosos, ocorrendo, como conseqüência, 
problemas de demolição de casas. 

Portanto, espero que o Ministro Bayma Denys, com a sua 
sensibilidade, atenda o pleito justo das populações daquelas cida
des, mediante este Senador, com o objetivo de diminuir o ônus do 
salário dos operários, que trabalham dia a dia, deslocando-se para 
a cidade do Recife. ~ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado! 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. 
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MÁ. Pronuncia o se. 

gui.D.te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nobres 
S~ e Srs. Senadores, eu pediria licença a V. Ex", Sr. Presidente, 
para iniciar o meu discurso encarecendo aos nobres Srs. Senadores 
o comparecimento em plenáriO~ tendo em visia as nl3.tériãs-que es·-
tão em pauta e o fato de estarem sendo simultã.neamente realizadas 
reuniões de várias Comissões, sobretudo a de Orçamento. -

Por esta razão, ainda, hã pouco, veio ao plenário o nobre 
Senador Raimundo Lira e convocou os Srs. Senadores para que se 
ordenassem os trabalhos, já qUe não poderia haver reunião de Co
missões quando _o Plenário está seildo convocado para votar maté
ria tão inlportaiu.e e-qUândo é exigido quorum qualificado. 

Isso ajudaria também a responder a pergunta feita e deixada 
no ar pelo nobre Senador Pedro Simon: o que vamos fazer? 

Vamos, Sr. Presidente, emendar a Constituição quando se 
fizer necessário. Trata-se de determinação política atender aos re
clames populares quando a matéria for urgente. 

-Tenho certeza_- confio nos Parlamentares, conheço-os- de 
que a reabilitação do Congresso Nacional, perante a opínião públi
ca; depende de nossa atuação, do esforço de cada um; mesmo da
queles que, como eu, pretendem disputar algum cargo público na 
próxima eleição. Porém, devem permanecer nesta Casa sempre 
que necessário. 

Ainda ontem; recebi o PEC n° 1, de autoria do Senador Pe
dro Simon, e hoje já_ p entreguei de volta à Comissão de Justiça. 
dada a urgência da nlatéria. -

Como eu, in'4meros ou quase a totalidade dos Srs. Senado .. 
res estão permanentemente em atendimento aos chamamentos da 
nossa consciência pata o resgate -da credibilidade da classe políti· 
ca. 

O que está faltando, no meu entendimento, é uma ordena· 
ção dos nossos trabalhos, a fim de que, simultaneamente, possa
mos estar em inúmeras Comissões, sobretudo na de Orçamento da 
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União que_ o Governo deixou de remeter, em setembro e o fez em 
maio. Já enviou inúmeras emendas, modificações, e o Congresso 
tem sido culpado, diutumamente, pelo atraso, pela inexistência de 
Orçamento e pela contenção dos gastos públicos, o que, na realida
de, se constitui no principal obje.tivo do Governo. 

Se não for aprovado o Orçamento, o Congresso continua 
sendo o grande culpado, e o Governo viabiliza o~ seu plano econô
mico. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte, no
bre Senador Magno Bacelar? 

O SR- MAGNO BACELAR- Com muito prazer, nobre 
Senador e Líder Ney Maranhão. 

O Sr. Ney Maranhão - Meu caro Senador; Lider dO PDT, 
Magno Bacelar, os pronunciamentos de V. Ex• e o .do Líder do 
Governo, Pedro Simon, são de grande importância nesta tarde, 
porque V. Ex• ncis está alertando para os problemas que teremos 
de enfrentar e que estamos enfrentando. E o ''saco de pancadas", 
no frigir dos ovos, é o Congres-so! Quando criamos-a Comissão 
Parlamentar de Inquérito para exalnillãr as contas públicas do Go~ 
vemo, precisâvamos de 27 Sen_aQQres, e 68 a aprovaram. Esses da
dos são interessantes, Senador! Não é o Congresso o culpado. 
Quando o ex-Presidente Fernando Collor deixou o Gover:ilo -no 
meu entender, quando foi derrubado-; o gasto com as estatais era 
de 2,1% do PIB, enquanto que, no inicio de -su-a gestão, era de 
3,5% A dívida interna assumida _por S. Ex• correspondia a 90 bi
lhões de dólares. Com o aperto que deu, pagou 40 bilhões de dóla
res; portanto, quando deixou o Govemo a dívida era de 50 bilhões 
de dólares. Lógico que o aperto foi grande. A poupança foi 
apreendida, embora tenha sido devolvida depois. Mas_ tenho dúvi
das sobre o que está_ acontecendo agora, com relação a únfplano 
que aqui apoiamos e desejamos que dê certo. Não acredito que ne
nhum brasileiro de bom-senso - muito menos ti.õs- Sen-adores - tor
ça para que esse" plano não dê certo. Mas tenho m.i.nhas-drl.vid3.S: 
porque não houve o ajuste fiscal e o déficit público não foi COntro
lado. O aumento de arrecadação dos impostos, com o coilipetente 
Dr. OsireS de Azevedo Lopes ã frente da Receita Federal e o Mi
nistro Rubens Ricupero chefiando a pasta da Fazenda, como muito 
bem disse o Senador Pedro Simon, aumentou em mais de 18% Po
rém as despesas são muito superiores a isso, qUaSe dobrain esse 
valor. E "num saco que entra menos e sái niãiS" !láo preCiSámOs -di
zer qual será o resultado. Nossa Constituição, esta que vigora sem 
ter sido revisada em alguns pontos, não dá condições de govema
bilidade a este País. Assim diziam José Sainey e FCmando Collor, 
e assim diz o Presidente Itamar Franco - esiive com Sua Excelên
cia há algum tempo. Se V. Ex• examinar esta nossa Constítuição, 
verificará qUe ela c·onténi 78 artigos sobre direitos, 46 sobre garan
tias, quatro sobre deveres e um-s-obre produtivjp.ade. Ternos que 
aumentar o número de itens sobre prcxlutividade e deveye&, para 
cumprir-os referentes às garantias e aos direitos. Siúdo e parabeni
zo V. Ex• por esse pronunciamento em defesa do Congiesso. Mas 
temos que fazer uma autocrítica, porque e-u não entendi até hoje 
que 400 perdessem para 100. E foi o que aconteceu Desta Revisão 
Constitucional. Uma cOisa e certa: vamos pagar caro por isso. -Em 
determinado pronunciamento, numa sexta-feira, tive oportunidade 
de dizer- pena que não estivesse aqui uma maioria de Senadores
que nossas Forças Armadas hoje estão sendo injustiçadas sem con
dições de repor material e ganhando uma miséria. E como nós di
zemos lá no Nordeste: nossas Forças Armadas hoje estão_ '~d_on:nin
do em cama de pó de mico, nuas, tomando água de barreiro que, 
quanto mais se toma, mais a sede aumenta, e descansando debaixo 
de pé de cardeiro", que V. Ex.• conhece como eu. É preciso conce
der ãs nossas Forças Armadas o aumento justo e condições de re
posição de material. Demostrei aqui que, entre' 157 países, o Brasil 

está em 153° lugar, isto é, 00.3% de seu Pffi destina-se a prestar 
assistência ãs Forças Armadas. Ou concedemos agora, ou o Sr. 
Luiz Inácio Lula da Silva, se por acaso for eleito, o fará direitinho. 
Direitinho, Senador! 1'Conselho é como rapé, toma quem quer''. É 
isso-que estou dizendo neste instante. Desculpe-me V. Ex• por este 
aparte, que foí quase um discurso. Mas eu não poderia deixar de 
me manifestar neste niomento em que V. Ex• está na tribuna, como 
Senador de um Partido que admiro, o nosso BRIZA- cOmo dize
mos no Nordeste, "o BRIZA é o BRIZA, que não ali~a; com ele 
trunfo é pau e ponche é prego". Nesse sentido, quero parabenizar 
V. Ex• por este pronunciamento que está fazendo neste momento. 

O SR- MAGNO BACELAR- Nobre Uder, Senador Ney 
Maranhão, agradeço a V. Ex' a honra do aparte. Aproveitando o 
último contexto do aparte de V. Ex', queio dizer que ex atam ente a 
PEC n° 1, que me passou ontem o Presidente da Comissão de Jus
tiça e Cidadania e que foi devolvido por mim hoje com o parecer, 
trata da situação dos militares e procura regulamentar a Constitui
ção no. que s~ refere ao salário dos militares. E tenho certeza de 
que este Cong!esso, que nunca faltou com as suas obrigações, ha
verá de aprová-lo com a maior urgência. 

Dizia eu, nobre Senador, que o Congresso não pode serres
pónsabilizado pelos erros do Governo. Não estamos aqui - como 
disseram V. Ex• e o Senador Pedro Simon - para desejar o insu
cesso de um plano cille pOderá -ser o· resgate do respeito à cidada
nia. Mas poderemos emendar a Ccnstituição. 

Que nunCa fique no ar a pergunta "o que faremos?" Sempre 
que for necessáriO, "lembremos que há o recurso da modificação da 
Constftuição através de emendas constitucionais. Tenho _certezã de 
que não só os que não estão disputando mas também aqueles que 
concorrerão a cargos eletivos nesta eleiç_ão haverão de cumprir seu 

"ci_eVer. O Governo poderá fazer tudo, reclamar de todos, mas me
nos do Congresso e :i:nais da sua máquina burocrática, a forma de 
arrecadaçãO. . . . -

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Magilo Bacelar, 
V. Ex•meconcedeumaparte?- -

O SR- MAGNO BACELAR - Ouço, com muita honra, o 
"nObre- Senadõr JOsaphât Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, quero louvar 
seu pronunciamento. E sobretudo desejo- assinalar a propriedade 
com que V.Ex• se re"feriu: "Podemos emendar a ConstituiÇão". 
Exatamente! A forma para conigir os defeitoS da Constituição nela 
está previst.;a: é a emenda. Muitas emendas poderão ser apresenta
das~ Antes da Revisão, nós aprovamos quatro emendas. Outras po
derão ser elaboradas e aprovadas, na medida em que corresponde
rem, efeúVa:i:nente,- à defesa do interesse puôlico. Mas. de modo 
geral, esta Constituição, que é demasiado especificã.tiva,- reconhe
ço; que tem mais dlreitos do que deveres; contudo, nela se encer
ram dispositivos altamente protetores do iriteresse público. Neste 
instante, por exemplo, de desabrida exploração na economia popu
lar, __ se_se tomar esta ConstituiçãO, cóilsta o segui.t1te dispositivo: 

Art.173 ,,.._,._._,._.__._,,._._ ......... , ..... ,, __ , ___ , __ ,_ .... __ _ 

§ 4° A lei reprimirá -o ã.bU:so do poder e_conômico 
que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 
concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

No arual momento bmsileiro, o que se precisa não é propria
mente emendar esta Coo.stituição nem inventar forma de fugir ao que 
nela está inscrito para convocar Assembléia Ccnstituinte; exclusiva ou 
não. O povo brasileiro está querendo que o Governo ao aplicar os dis
positivos, o fáça de mane"fra correta, juntamente com os das leis jâ 
existentes, e exerça a sua autoridade, para coibir o abuso dos domina
dores em defesa, precisamente, da ecooomía pepular. Esta ê a grande 
reforma que neste tnomento se impõe ao Brasil. 
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O SR. MAGNO BACELAR- Muito obrigado. Incorporo 
o aparte de V. Ex• como um engrandecimento à minha despreten
siosa oração desta tarde. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex• que me dê pelo menos um mi
nuto para ratificai a -minha confiança nos políticos. Mas sobretudo 
quero dizer que confio em qUe o povo saberá eliminar, nestas elei
ções e nas futuras, aqueles que não merecem a sua confiança. 

Aproveito, Sr. Presidente, para mais uma vez, ratificando o 
apelo de V. Exa; pedir aos Srs. Senadores que venham ao plenário 
e comunicar ao Presidente da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e 
Cidadania, que nãó estava no ri:tonierito, que-poa.e cóiJ.VcX:ar reu
nião extraordinária para amanhã, porque o parecer que dependia 
de mim já se encontra sobre sua mesa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito Obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.: 
Antonio Mariz - Aureo Mello -:- Cêsar Dias - Márcio La

cerda- Moisés Abrão- Raimundo Lira- V almir Campelo. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito aos 

Srs. _senadores que estão em seus gabinetes, ou em outras depen
dências do Senado ou da Câmara, que venham a este recinto para 
iniciarmos a apreciação das matérias que dependem de voto quali
ficado. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr' 1• Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQIJERIMENTO N" 460, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Artigo 13, § 1°, do Regimento ln

temo do Senado Federal, seja considerada como licença, minha 
ausência dos trabalhos desta Casa, no dia 13 do corrente mês, 
quando estive proferindo palestra na Associação Comercial e In-
dustrial de Curitiba!PR. · 

Sala das Sessões, 15 junho de 1994 . .:. Senador Esperidião 
Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Huberto Lucena)- Fica concedida 
a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr'. 1• Secre-
tária. 

É lida a seguinte. 

Brasília-DF, 14dejunhode 1994. 
Senhor Presidente, 
HYDEKEL FREITAS, senador pelo Estado do Rio de Ja

neiro, vem comunicar a V .Ex a que se ausentará do País no perfodo 
de 15 de junho do corrente até o dia 14 de julho de 1994. 

No~stes termos, 
P.Deferimento 
Senador Hydekel Freitas. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O expediente 

lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, ofíciO-que será lido pelo Sr. l 0 SUietário. 

É lido o seguinte 

Ofício n:o 233/94 

Senhor Presidente, 
Brasília, 15dejunhode 1994 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Senbor De
putado SÉRGIO CURY para integrar a Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, na qualidade de membro Ti
tular, em substituição ao Senhor Deputado MENDONÇA NETO. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de Consi-

de ração e apreço. -Deputado LUlZ SALOMÃO Líder do PDT. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será feita a 

substituição solicitada. 
Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 67 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr" 1 a Secretá..'ia. 

cllido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 461, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, -alínea d, do Regimento Interno re

queiro inversão da Ordem do Dia, a flm de que as matérias cons
tantes dos itens n°s 18 e 19 sejam submetidas ao Plenário em pri~ 
meiro lugar e 2° lugar respectivamente. 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1994.- Valmir Campelo. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luçena) - Será feita a 

inversão s0licitada. -
Item19: 

Discussão, em turno-único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 142, de 1993 (n" 1.735191, na Casa de ori
gem), que considera o Distrito de Fazenda Nova. do 
Município de Brejo da Madre de Deus, Estado de Per
nambuco, área especial de interesse turístico e estâ!lcia 
hidromineral. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania). 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Ney Maranhão para proferfr parecer, em substitui
ção à Comissão de ConsfituiÇãO, Justiça e Cidadania_ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para emitir pare
cer.)- Sr. PreSidente, Sra'l e Srs. Senadores, o Projeto de Lei sub 
examine, de autoria do nobre Deputado Pedro Corrêa, pretende 
considerar o Distrito de Fazenda Nova, do Município de Brejo da 
Madre de Deus, Estado de Pernambuco, como Área Especial de 
Interesse Turístico e Estância Hidromineral, classificando-o no in
ciso!, do art. 12, da Lei n• 6.513, de 20 de dezembro de 1977. . 

2.,... Em sua justificação o ·nustre parlamentar alega que__o 
presente projeto fará justiça às potencialidades do Distrito mencio
nado, que está reconhecidamente entre as mais importantes estân
cias de Pernambuco. Acrescenta, ainda, que ocupa o sexto lugar, 
''logo após Araxá, Prata, Carapotós, Cipós e Caxambu", segundo 
publicação especializada do Ministério da Agricultura, no exame 
comparativo em gramas por litro. 

3 -Ressalta que é em Fazenda Nova, "que está localizada 
Nova Jerusalém, onde, anualmente, é celebrada a Paixão de Cristo, 
no maior palco ao ar livre do mundo attaindo milhares de fiéis, pe
regrinos e turiStas'' 

4 -A matêna foi submetida à apreciação da Comissão de 
·-Economia, Indústria e Comért:lo da Câmara dos Deputados, onde 

rece..b.em aprovação unânime. Ainda naquela Casa, a douta Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação emitiu parecer favorá
vel quanto aos aspectos preliminares de constitucionalidade, juri
diCidade, técnica legislativa. 

5 - Nos exatos termos do art 134 do Regimento Comum, 
..cabe agora ao Senado Federal como Casa Revisora, através desta 
Comissão, apreciar o Projeto enfocado. 

ll- Voto do Relator 

O Presente projeto não merece qualquer reparo quanto a sua 
constitucionalidade e regimentalidade. Por estar em consonância 
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com o sistema jurídico brasileiro é, também, jurídico. 
Relativamente ao mérito, entendemos ser opOrtUna a ade

quação das áreas com potencialidades reconhecidas à promoção e 
incentivo do turismo como fator de desenvolvimento social e eco
nômico, na exata proporção reservada pelo legislador constituinte 
no título ''Da Ordem Econ0mica e Financeira" de nossa C'..arta 
Magna (art. 180). _ _ _ 

Neste cenãrio, o DistritO de Fazenda Nova, munido dos in
centivos legais pertinentes, acelerará seu desenvolvimento, contri
buindo certamente para o aumento do fluxo turistico da região e, 
em conseqüência, de todo o Estado de Pemambuco. 

Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade 
do Projeto, redigido com boa técnica legislativa e em termos regi
mentais. No mérito pela sua aprovação, já que tutelado por norma 
constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuCena.)- Upaieéd e 
favorável. 

Em discussão o Projeto, em tum o único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da pãlavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiniãiieter sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai ã. sanção. 

É o seguinte o proj~to aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂNARA N' 142, DE 1993 
(N' 1-735191, na Casa de origem) 

Considera o Distri~ de Fazenda Nova, do Mu
nicípio de Brejo da Madre de Deus, Estado de Per .. 
nambuco, Área Especial de Interesse Turístico e 
EstânciaHidromineral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Distrito de Fazenda_~ova, do Município de Brejo 

da Madre de Deus, Estado de Pcm~uco, passa a ser considerado 
Área Especial de Interesse Turístico e Estância 1-Jidro~eral. 

Parágrafo único. Para os fms deste artigo, a Area EspecW 
de Interesse Turlstico terá a classifjc_ação prioritária, em conformi
dade com o disposto no inciso 1 do art. 12 da Lei n• 6:513, de 20 
de dezembro de 1977. 

ArL 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre as medidas a que 
alude o art. 13 da Lei n• 6.513, de 20 de dezem\>ro de 1977. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor _na data de_sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 17: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 43, DE1994 

(Em regime de urgência, nos tenrtos do 

ontem. 

art. 336, 1ttJ", do Regiinento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 43, de 1994 (n• 406/94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova -o ato que outorga a vennissão à 
Rádio Panorama de Catolé do Rocha. _Ltda., para explo
rar serviço de radiodifu~o em freq_U~da -niodtilada na 
cidede de Catolé do Rocha, Estado diParalba, tendo 

Parecer favorável, proferido eiD Plenário, Relator: 
Senador Jonas Pinheiro, em substitujção à ComisSão de 
Educação. -

A discussão da matériã foi encerrada na sessãoõtillnária de 

Em votação o projeto, em tumo único. 
Por se tratar de matéria que depende de quorum qualifica

do para sua apreciação, a Presidência insiste junto aos Srs. Sena
dores para que venham ao plenãrio. 

Há na Casa 67 Srs. Senadores. No plenário, entretanto, en-
contram-_se somente ceica de 20 Srs. Senadores. 

Como vota o nobre Lider do PFL? 
O SR. MARCO MACIEL- "Sim", Sr. Presidente. 
Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 

nobre Líder do PDT? · 
O SR- MAGNO BACELAR- "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 

nobre Líder do PRN? 
O SR. NEY MARANHÃO- "Sim", Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 

nobre Líder do PSB? (Pausa.) 
Como vota o nobre Líder do PT? (Paus&:.) 
Como vota o nobre Líder do PMDB? 
O SR. COUTINHO JORGE- "Sim", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o 

· nóbre Líder do PSDB? (Pausa.) 
· A Presidência solicita aos Srs. Senadores que, porventura, 

se encontram _em reuniões de Bancada ou de Comissões que ve
nham ao plenário. Há mais de L5 projetes que dePendem. de vota
ç_ão por quorum qualificado. 

O SR. MEIRA FU.HO --Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra a V. Ex• 

O SR- MEIRAFU.HO (PP- DF_ Pela ordem.)~Sr. Presi
dente, a fJUe item. se refere esta matéria? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Esta matéria 
se refere ao item 17 da: Ordem do Dia, que equivale agora, pela in
versão, ao Item 2. 

Solicito às Lideranças de partidos que tomem_as providên
cias para que os Srs. Senadores venham ao plenário. 

Peço aos Srs. Presidentes de Comissão que suspendam 
qualquer reunião a flDl de que os Srs. Senadores acorram_ao plená
rio. 

Encareço aos Srs. Senadores qtie-ocupem oS Seus lugares. 
O SR. MEIRA FU.HO. (PP-DF) - Sr. Presidente, nesta 

matéria a Liderança do PP votará com o Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Liderança 

do PP vota "Sim". 
Solicito aos Srs, Senadores que ainda não estão em plenário 

que a ele acorram, pois temos Cerca de quinze projetas a serem vo~ 
tados e que dependem de quorum qualifiCado para a desobstru.Çãó 
da pauta. ' 

Há 65 Srs. Senadores registrados na lista de presença. En~ 
tret.ap.to, presentes no plenário temos aPenas cerca de 20. · 

Solicito. ao Senador Raimundo Lira, Presidente da CoQJ.is
são de Orçamento, que ~spetida. temporariamente a reunião da 
Coinissão, pára que possamos ter númeyo no plenário. (Pausa.) 

A Presidência insiste juntos aos Srs. Senadores que estão 
em seus gabinetes para que venham ao plenário para completar
mos o quorum qualificado indi~pensáVel à votação das matérias. 
Há mais de 15 dias as m.atêrias constantes da pauta estão obstruin
do. as votações. Faltam apenas 9 Srs. Senadores em plenário. 

A Presidência aproveita para ínformii.r- aos Srs. Senadores 
que logo após a sessão da Câmara dos Deputados de boje deverá 
haver sessão conjunta do Coogresso Nacional, para tentarmos Vo-_ 
tar várias medidas provisórias, dependendo de um entendimentO 
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que está sendo feito com as Lideranças das duas Casas. Bem as
sim, mantivemos entendimento com o Sr. Presidente da Comissão 
de Orçamento visando apressar a votação da LDO e também do 
próprio OrçameD.to. Estamos tomando as providências necessárias 
para evitarmos a convocação extraordinária no mês de julho, devi
do, inclusive, ao início da campanha eleitoral deste ano. 

Solicito aos- Srs. Senadores que ainda estão nos gabinetes 
ou em outros recintos do Senado que venham ao plenário. 

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, quero apenas saber qual o item que será votado 
agora. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --O Item 17, 
pois foi-pedida a inversão. Em seguida todos os-itens que-estão na 
Ordem do Dia e que dependem -ele quorum qualificado para a vo
tação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO .:. Mas o Item 17 não ne
cessitaT 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Todos eles 
agora necessitam. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- O item 17 também? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Também. 

Houve uma questão de ordem do nobre Senador Jutahy Magalhã
es, e a Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania aprovou um 
parecer do nobre Senador Josaphat Marinho para que tudo o que 
for outorga de rádio e de televisão dependa de 33 votos do Plená
rio, presentes 41 Srs~ Se:õ.adores. 

Estamos com essas matérias obstruindo a Ordem do dia há 
mais de quinze dias. Aliás, há um mês. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - A miuba dúvida ê se o 
Item 17 também necessita de quorum qualificado ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sim, também 
necessita. Todas as matérias relacionadas com radiodifusão depen
dem hoje ... 

O SR. AFFO NSO CAMARGO - Mas o Item 17 não trata 
de radiodifusão.· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- É porque ê o 
item 18. Houve um erro. É o antigo Item 18. -. - - .. 

A Presidência solicita aos Srs. Senadores que desconside
rem-os Itens 16 e 19 da pauta da presente sessão, tendo em vista 
que os mesmos foram apreciados na sessão extraordinária realiza
da hoje. 

Solicito aos Sr. Senadores que ainda não estão em plenário 
que a ele compareçam, a fun_de_podermos iniCiar a Votação das 
matérias constantes da Ordem do Dia. Esclareço que faltam apenas 
quatro Senadores para completarmos o número. Solicito aos Srs. 
Senadores que estão presentes que se mantenham em suas banca
das. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. Den
tro de poucos instantes vamos iniciar a votação das matérias. 

Há na Casa 67 Srs. Senadores, no entanto, em plenário, ain
da não temos 40. 

O SR AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela orii.em. 

O SR PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 
palavra, nobre Senador Affonso Ca.matgo. -

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR - PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sugiro a V. Ex.• que faça 
a votação, porque assim terá O prazo regimental para fazer a se
gunda votação se não houver o quorum. Nesse caso, ficaremos 

sabendo quantos faltam, e S. Ex,s fi- .rão premidos a virem ao ple
nário. Podemos proceder à primeira votação, pois em seguida há 
mais aqueles minutos regimentais. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Exatamen-
te. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares. 
V ?IDOS passar à votação das matérias e, se não houver nú

mero, repetiremos em dez minutos. 
Os Srs. Líderes já se pronunciúam pelo vtJto "sim" ao refe

rido item. 
A Mesa solicita aos Srs. Senaéores que ocupem os seus lu

gares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SENHORES SEN4DORES: 
Affonso Ca.margo - 3 
Albano Franco- S 
Alexandre Costa- S 
Alfredo Campos -A 
Aureo Mello- S 
César Dias - S 

-Cbagas Rodrigues - S 
Coutinho Jorge- S 
Dariõ Pereira- S 
Dirceu Carneiro- S 
Francisco Rollemberg- S· 
Flaviano Melo - S 
Gerson Carilata - S 
Gilberto Miranda- S 
Henrique Almeida- S 
Iram Saraiva-S 
Iiapuan Costa Júnior- S 
João Cairnon - S 
João Rocha- S 
Jonas Pinheiro-S 
J osaphat Marinbo- S 
JÚJÍ.ia Marise- S 
Louremberg Rocha- S 
Lucidio Portel!a- s 
Maguo Bacelar - S 
Mansueto de Lavor- S 
Márcio Lacerda- S 
Marco Maciel- S 
Mário Covas - N 
MaTluce Pinto _: S 
Meira Filho- S 
Nabor Júnior- S 
Nelson Carneiro....;. A 
Ney Maranhão- S 
Onofre Qu!u""-:..-s 
Pedro Siruon - s · 
Raimundo Lira S 
Reginaldo Duarte- S 
Ronaldo Aragão- S 
Ruy Bacelar- S 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram SIM 
37 Srs. Senadores; e NÃO L 

Houve 2 abstenções. 
Total de votos: 40 .. Com o voto do Presidente, o total foi de 

41 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diret.Ora para a redação !mal. 
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ria. 
Sobre a mesa, redaçãO fmal que-será lida pela Sr" 1 a Secretá-

É lida a seguinte 

PARECER N'169, DE 1994 
(Da Comissão DiretoraJ 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 43, de 1994 (n° 406194, na Câmara dos Deputa
dos). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 43, de 1994 (n• 406/94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Pa
norama de Catolê do Rocha Ltda., para explorar serviço de radio
difusão em freqüôncia modulada na cidade de Catolé do Rocha, 
Estado da Paraíba. 

Sala de Remriões da Comissão, 15 de junho de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente - Lucídi9 Portella, Relator -
Chagas Rodrigues- Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PAREÇER.N' 169, DE 1994 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 43, de 1994 (D0 406194, na Câmara dos Deputa
dos). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,-
----., Presidente do Senado F.ederal, _nos -~rmos do a,rt. 48, 
item 28, do Regimento Iiltemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIYO_N• , DE 1993 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Panorama de Catolé do Rocha Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusãO em. freqüêucia modulada na 
cidade de Catolé do Rocha, Estado da Paralba. 

O CongreSS"o Nacional_ dec:re.t4: _ ~ -~ _ 
Art. 1° Fica aprovado o atQ ~que se refere a Portaria D0 149, -

de 14de março de 1990, que outorga permissão à Rãdio Panorama 
de Catolé do Rocha Ltda., para explorar, pelo praro de dez anos, 
se'm direito de exclusivida9e, setViço de radiOdifuSãO Sonora em 
freqüência modulada na cidade de Catolé do Rocha, EStado da Pa
raíba. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
Sua publicação. _ _ .... ··--··· . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em diScussão 
a redação fmal. (Pausa.) ~ 

Não haVendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadorçs que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · · 
Aprovada 
A matéria vai à promulgaç-ão. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc,ena)- Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos te_itnos do 
art. 375, Vlli, do Regimento ln!eino) 

Votação, em tum.o -mico, do, Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de 1993 {ri'-2~0793 na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da 
Rádio Independente Ltda., para explorar serviço de ra
diodifUsão sonora -em .freqUência modulada na cidade de 
Lajeado, Estado do Rio Qraode do Su), teodo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação: 

. -1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo 
Mello, pela regularidede dos atos e procedimentos coo
cementes à proposição. 

A discussão da matéria foi encerrada em 29 de nov~mbro de 
1993. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares e peço 
aos demais Senadores que não estão em plenário que venham a 
este recinto para prosseguirmos as votações que dependem de 
quorum qualificado. 

Pedirei o voto das respectNaS bancadas. Como vota o Líder 
doPMDB? 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM) - ''Shn", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota~ o 
Lider do PFL? . 

O SR. MARCO MAClEL (PFL- PE)- "Shn", Sr. Presi-
deote. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota~ 9 
Lider do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP) - ''Shn", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 
Líder do PDT? 

O SR. MAGMO BACELAR (PDT - MA) - "Shn", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 
LiderdoPP? 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO)- "Shn", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~- Como vota o 
Líder do PRN? ~ ~ 

__ O SR. NEY MARANHÃO (PRN.:. PE).:. 1 'Sí'm'~ Sr. Presi-
deote. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o 
Lider do PPR? 

~ ~ ó SR. AFFONSO CAMARGO (PPR - PR) - "Shn", Sr. 
Presideote. . ~ ~ ~ ~ ~ - . • . . ~ . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 
Líder do PSI!? (Pausa.) . 

.R Ex~ não se encontra em plenário. 
. Cqmovotao.Líde_rdp_~? . . . 

O SR. JONAS PINHEffiO (PTB- AP)- "Sim", Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota o 
Lider do PT? (Pausa.) 

S. Ex'" não. se encontraoem, plenário. 
O Srs. Senadores jâ podem votar. . . ~ . ~ ~ . _ 
Encareço aos Srs. Senadores que continuem em plenário 

para que possamos desobstruir a pauta.-

(Procede-se à votcição:) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Alfonso Camargo- S 
Albano Franco- S 
Alexandre Costa - S 
AlfTedo Calnpos-A 
Aureo MellQ - S 
César Dias - S 
Chàgas ROdrigues- S 
Coutinho Jorge- S 
Dario Pereira-S 
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Dirceu Carneiro-_ B 
Francisco Rollemberg- S 
Flaviano Melo- S 
Gerson Camata.- S 
Gilberto Muranda S 
Henrique Almeida- S 
Iram Saraiva- S 
Irapuan CostaJúnioi"- S 
João Calmon- S 
João Rocha- S 
Jonas Pinheiro--S 
Josapbat.Marinho- S 
Júnia Marise- S 
Louremherg Rocha- S 
Lucldio Porte lia-S 
Magn.o Bacelar- Sim 
Márcio Lacerda- S 
Marco Maciel- S 
Mário Covas --S 
Mar1uce Pinto - S 
Meira Filho - S 
Meira FiJho....,..-S -:.c.: 

Nabor Júnior- S 
Nelson Carneiro-S 
Ney Maranhão- S 
Onofre Quinan - S 
Pedro Simon - S 
Raimundo Lira- S 
Reginaldo Duarte-S 
Ronaldo Aragão- S 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 37 Srs: Senadores; e NÃO zero. · 

Houve uma abstenção. -
Total de votos: 38. 
Não houve Quoi:'um. 
A Presidência suspende a sessão por 1 O minutos, Iazendo 

acionar as campainhas para o comparecimento dos Srs. Senadores 
ao plenãrio. ' - · 

Está suspensa a sessão. 
(Suspensa às 17h1Ómín, ~ sessão i reaberta às 

17hl2min.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está reaberta 
a sessão. 

Peço aos Srs. Seriadores que ocupem os seus lugares. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. !'residente, será votado 

o mesmo item, j>ortarito? 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O mesmo 

item, o de 0° 1. 
Solicito"-aos Srs. S_enadores que venham ao plenário. Vamos 

repetir a votação anterior. (Pausa.) 
Peço aos Srs. Senadores que _ocupem os seus lugares. (Pau-

sa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Encareço a S. ExaS que permaneçam em plenário para votar

mos as demais matérias. 
Os pareceres são favoráveis. Vou deixar_de .solicitar a mani

festação dos Sri. Líderes. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Affonso Camargo-S 
Alexandre Costa-S 

Allredo Campos- A 
Aureo Mello- S 
César Dias -A -
Chagas Rodrigues - S 
Coutinho Jorge- S 
Dario Pereira- S 
Dirceu Cameiro- S 
Esperidião Arnin - S 
Flaviano Melo- S_ _ 

-Gerson Camata- S 
Gilberto Minmda- S 
Henrique Almeida - S 
Iram Saraiva- S 
Irapuan Costa Júnior~ S 
João Calmon- S 
Jonas Pinheiro-S 
Josaphat Marinho-S 
Júnia Marise - S 
Louremberg Rocha- S 
Lucldio Portella- S
Magno Bacelar- S 
Mansueto de Lavor - S 
Márcio Lacerda- S 
Nlarco Maciel- S 
Mário Covis--S · 
Marluce Pinto- S 
Meira Filho ,.. S 
Nabor Júnior- S 
Nelson Carneiro- S 
Ney Maranbllo- S , 
Onofre Quinan - S 
Pedro Simon- S 
Reginaldo Duarte- S 
Ronaldo Aragão- S 
Rtiy Bacelar ..i.. A 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Votaram SIM 
34 Srs. Senadores; e NÃO zero. 

Houve 03 abstenções. 
Total de votos: 37. 
Não há quorum para deliberação. 
Em·c_onseqüência, as matérias constantes dos itens de 1 a 16 

. e 18 da Ordem do Dia da sessãp_ de hoje ficam com stia apreciação 
adiada. 

São os seguintes os itens ~Ja.apreciação fica adiadi 

2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45l)E 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos_termos dp 
art. 375, VIII,doRegirnentolntemo) 

Votação, em turno único; do Profetd de Decreto 
Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Cãmara dos 
Deputados), q~e apr~va o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO CAPINZAL LTDA., para explorar 
serviço de radi~são sOitOrit. -em onda média na Cida
de de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

-Í0 pronuncianiento: Relator: Senador Amir 
Lando, favoráVel ao projeto; 

-2~> pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos cOO
cementes à proposição. 
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3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'' 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VI!I, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Le
gislativo n• 46, de 1993 (n• 248193, na Câmaia dos Deputa
dos), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
RÁDIO FRA1ERNIDADE LIDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüi!ncia modnlada na Cidade 
de Araras, Estado de São Paulo, tro.do 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comíssão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador -Álvaro 
Pacheco, favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em O_rdem do pia, nos termos do 
art. 375, VI!I, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decre.to Le
gislativo n• 48, de 1993 (n• 264'93, na Câmaia dos DeJlllta
dos), que aprova o ato que renova a permissão da RADIO 
JORNAL DO BRASIL L IDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modnlada na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena
_dor Aureo Mello, em sul?stituição à Comissão de Edu .. 
cação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto~ 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VI!I, do Re~ento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273(93, na Câ
mara dos. Deputaqos), que aprova o ato que renova 
a permissão da RADIO LITORAL L TDA., para ex
plorar serviço de radioÇlifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Gi"<i.nde d_o Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator. Senad.or Ney Ma
ranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cernentes à proposição. - -

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia; nos termos -do 
art. 375, VIli, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 cn• 246/93, na Câmara dos 
Deputados)-, que aprova o ato que renova a concessão 

ontorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LIDA., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma
ranhão; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso 
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLÁTIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído exn Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VI!I, do Regimento Interno) 

VotaçãO, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativ9.n• 55, de 1993 (n• 267/97S, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora ein onda média na 
Cidade de Floriano, Estado do Pianl, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney MaranhãO~ em substitUição à COinissãó de 
Educação. ·· 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno} 

Votação, em tllrilO único, do Projeto de DecretO 
Legislativo n• 7' de 1994 (n° 308193, na amara dos De
putaçlos ), que aprova o ato que renova a outorga deferida 
à Râdlo Cnltura de Tirnbó LtdA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Tunbó, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de 
Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON"9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos_ termos_do 
art. 375, VI!I, do Regimento fu!em<>) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos De
putadOs), que aprova o ato que renova a concessão ou
torgada à Rãdio e Tv Tapajós Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagenS (televisão) na 
Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Cameiro, em substituição à_ ComissãO 
de Educação. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do 
art.375, VI!I, do Regim~ento Interqo) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Pe. Urbano thiesen para exeCutar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms 
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exclusivamente educativos, na Cidade de Novo Ham
burgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

-1' pronunciamento: Relator: Senador João 
França., favorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Fi
lho, pela regularidade dos atos e procedimentos concer
nentes à proposição. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 11, de 1994 (n' 265/93, na Cãnurra dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a permíssão 
outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares para explorar ser
viço de radiodifusão sonorã. ein freqfiêhcia modulada na 
Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer fàVoráve1, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu carneiro, em substituição à Comissão 
de Educação. · · 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida
de de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Re
lator: Senador Meira Fi1ho, em substib.Jição à Comissão 
de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 18, de 1994 (n' 252/93; na Cânurra dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LIDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora erii ooda média na Cida
de de Araguaína, Estado do_ Tocantins, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. 
Senador Carlos Patrocínio, em substib.Jição à Comissão 
de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 

outorgada à TV TOCANTINS L TDA., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão 
de Educação. 

15 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nOs termoSO do 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328193, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO 
SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão soilora 
em freqüência modulada, com fms exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas 
Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Lucídio Portella, em substituição à Comissãó 
de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os itens 16 e 
18 ficam com a votação adiada nos termos do artigo 3-75, VDl, do 
Regimento. 

São os seguintes os ftens adiados: 

16 
PROJETO DE LEI DA CÃIMARA N' 16, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, 1'b", do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãnurra n• 16, de 1994 (n' 2.248/91, na Casa de ori
gem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Fede
ral, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo 

Pareceres -
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constitui· 

ção, Justiça e Cidadania, favorãvel ao Projeto com 
Emendas noS 1 e 2- CCJ, de redação, que apresenta; 

- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, 
em substituição à Comiss:ãQ @_Constituição, Justi~ ~ 
Cidadania, pela rejeição das emendas noS 3 a 26, de P1e· 
nário. - - - -

18 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 27, 
DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, dq Projeto de Lei do S~a
do n' 27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador 
Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3' do. art. 192 da 
Constituição Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros 
reais máximos e dá outias providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econôm.icos. · -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 
pede aos Srs. S~res que não esqueçam de que às 19h, logq 
após a sessão da Câmara dos Deputados, haverá sessão do Con
gresso Nacional para votação de medidas provisórias e alteração 
na LDO de 1993. ~ . 
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Amanhã, pela manhã, haverá sessão extraordinária do Sena
do Federal ou do COngresso Nacional. 

Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 
A SRA. JUNIA MARISE (PDT- MG. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'"5 e Srs. Senadores, a Con
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em sua Campa
nha da Fraternidade do ano passado, procurou atrair a consciên
cia nacional para o problema de moradia enfrentado por milhõ
es de brasileiros. Sob o lema "Onde moras?", a campanha pro
moveu, entre os diversos segmentos da sociedade, Q.ão somente 
católicos, o debate sobre as medidas urgentes que a Nação pre
cisa tomar para acabar com essa chaga social que nos envergo
nha: o contingente cada vez maior de desabrigados viven:do sob 
Viadutos e marquises, banhando-se em chafarizeS,- inendigando 
nos sinais de trânsito ou retirando seu sustento de biscates ou 
de pequenos e médios delitos. 

Este ano, muito apropriadamente, a CNBB eSColheu a famí
lia para tema de sua Campanha. Trata-se agora de refletir sobre a 
questão da integridade da célula fundamental de qualquer socieda
de e das ameaças que vem sofrendo. A proposta é a de se buscar 
estratégias consensuais, imediatas e de longo prazo, para enfrentar 
esses problemas. Se aqui aponto para a sensata coerência de nos
sos bispos, é porque desejo destacar o fato de que esses dois as
suntos estão profundamente articulados e tratam do conjunto de 
nossa sociedade. 

A moradia é o necessário abrigo, é a estrutura material que 
torna possível realizar todas as elevadas aspirações de uma família. 
Na triste desagregação das faDJJ.1ias, de que temos notícia diaria
mente, do deplorável abandono de menores pelas ruas, desperso
nalizados, sem escola, sem atendimento médico, a falta de moradia 
para o povo exerce, seguramente, um papel da maior importância, 
não excluindo a influência de outras causas econômicás, psíquicas 
e sociais. São 14 milhões de brasileiros que, sem casa e sem famí
lia, simplesmente desconhecem o que seja um lar; brasileiros 
como nós, mas que ignOram o amor familial e qualquer forma de 
integração social fundada na conÍl3IlÇa; que estão privados, conse
qüentemente, da menor noção de cidadania. E tudo isto porque não 
têm, dentre outras insuficiências·, ácesso à habitação. 

A crise da habitação é, portanto, uma chaga social a corroer 
a própria substância da nacionalidade. Não se deve_ esperar que 
toda essa gente abandonada sinta grande identificação com as ins
tituições do Estado e da sociedade nacionais, ou se veja como inte
grante dessa unidade geográfica,. econ.ômica e cultural chamada 
Brasil. Não é por outra razão que os moradoreS das favelas e bair
ros populares de nossas principais cidades têm passado a adotar e 
respeitar a lei e o costume dos poderosos locais. A síntese de tudo 
isso é que o Estado, legítimo detentor do monopólio da violência, 
subtrai-se a ela nesses guetos enfavelados, dando ensejo à violên
cia marginal, discricionária e ilegal. 

Muito se falou, durante os anos da ditadura militar, sobre o 
conceito de segurança nacional. Dava-se ênfaSe a questões de 
orientaç[ó ideológica; de alililiã.niento polítiCo COID Wna das super
potênciaS mundiais então existentes. Nada se dizia do real perigo 
que rondava o País, ou seja, da bomba social que o desenvolvi
mento desarmónico, promovido pelos generais, estava armando 
aqui mesmo, no seio da nossa população. Agora que temos cons
ciência-disso, constatamos que a contagem regreSSiva está adianta
da: já existem indícios de que resta muito poucO-PaviO a ser quei
mado; indícios de que a paciência do povo estâ por se esgotar, de 
que a chaga social deste doente Brasil não está _sendo curada, e o 
Governo nada faz, omite-se e permite o cresCente aumento da 
fome, do_ desemprego e da indigência. ·· 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns dados recentes mos-

trama realidade do nosso déficit habitacional. Em artigo publicado 
em janeiro de 1993, na Revista Tempo: e Presença, do Centro 
Ecumênico de Divulgação e fuformação, o Professor Sérgio de 
Azevedo, titular do Departamento de Ciência Política da Universi
dade Federal de Minas Gerais- UFMG, estimou o déficit habita
cional brasileiro, no ano de 1990, em oito niilhões de residências, 
sitUação que certamente já se agravou nestes últimos quatro anos, 
cujo número alcança 14 milhões de moradias. Desse número, 85% 
correspondem a necessidades habitacionais de famílias cuja renda 
é inferior a cinco salários mín~Qs, e 79% representam a carência 
de moradias urbanas. 

Não são apenas as reportagens de jornais, revistas ou televi
são para nos consdentiza:rmos da gravidade do problema da habi
tação no País: ela nos salta aos olhos quando passamos pelas ruas 
de nossas grandes cidades. No entanto, algumas dessas matérias 
trazem, além de dados frios, histórias pessoais de alguns desses 
brasileiros que se vê"em obrigãdos a morar nas ruas. Parte substan
cial deles é de trabalhadores cujos ganhos ~ensais não lhes possi
bilita sequer o aluguel de um barraco numa favela.. A Revista 
Veja, datada de 19 de- dezembro de 1990, entrevistou pessoas vi~ 
vendo em tais condições, em diversas capitais do País. Aqui mes
mo em Brasilia há um caso emblemático: de flores, residia,. já por 
mais de 14 anos, à época, ao pê da Catedral Metropolitana, ironi
camente também a poucas dezenas de metros do então :Ministério 
da Ação Social. 

É preciso ressaltar que o déficit habitacional não se limita à 
falta de unidades de moradia para famílias que aili.da nãó têm Onde 
morar; é também déficit habitacional a inadequação de milhões de 
casas brasileiras aos padrões mínimos de dignidade humana e h i
giene. Déficit habi~cional é também quando subsistem condições 
urbanas inconvenientes, em bairros sem inSihlações de esgoto, 
âgUá encanada, energia e1étrica e -transporte público prático e bara
to. Qualquer plano nacional de habitação deve levar em conta a ur
banização de comunidades como favelas e a recuperação de vilas e 
cortiços, além da preocupação em se construir novas unidades re-
sidenciais. -

EStá-mais evidente, por tudo isso~ que o-Governo precisa es
tabelecer uma política habitacional conseqüente. É necessário que 
essa polítiCa-leriha-pOr objetivo imediato cobrir a carência já eXis
tente de moradias populares, mas é também urgente suprir a de
manda causada pelo contínuo crescimento populacional. 

O fracasso do extinto Banco Nacional de Habitação- BNH 
-. que era o órgão ímanciador da política habitacional do governo 
militar. não deve servir de exemplo à formulação de uma nova po
lítica de fmanciãmentO-de construção de_ casas populares. Muito 
pelo contrário. O grande erro eh politica habitaciOnal, baseada no 
BNH, segundo as professoras Marta Arretcbe, do Núcleo de Estu
dos de Políticas Pública.o;;; da Universidade Estadual de Campinas
SP- UN!CAMP, e Ivone Salgado, da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas-~ 
PUCCAlVIP, teria sido a sua pretendida auto-sustentação fmancei: 
ra pela gerência dos recursos do FGTS e das cadernetas de pou
pança. A necessidade de cobertura, pelo sistema fmanceiro habita
cional, de suas fontes de captação teria levado à inevitável exclu
são das camadas populares dos benefícios d_o fmanciamento da 
casa própria. - - -- -

Tanto isso é verdade que o BNH, em vinte e dois anos de 
existência, fmanciou Um tOtal de quatro inilhões e meio de unida
des habitacionais, dos quais, segundo o professor- Séi'gio de Au
vedo, apenas um milhão e meio foi destitlãdo- aos setores popula-
res. 

Por tudo isso é que venho cobrar do GoVerno Itamar Franco 
um projeto para a habitação popular. Não se_ diga que, em nosso 
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tempo de dificuldades econômicas, não há idéias e sugestões nesse 
sentido. 
· Nestes últimos quatro anos, não se tem notícia de um proje

to ou programa para atender à grave demanda da crise habitacional 
no Pais. 

A responsabilidade do Presidente da República diante dessa 
situação não pode ser omitida. 

Até agora, mesmo reconhecendo a dificil situação social do 
Pais, seu G_ovemo nada fez e nada promete aos brasileiros sem lar 
e sem moradia, isto é, 14 milhões de famílias que vivem nas ruas 
de todo o País. 

Não posso deixar de registrar essa grave omissão do Gover-
no. 

Temos diante de nós uma realidade cruel que retrata o 
apartbeid social de um país com 70 milhões de brasileiros viven
do em estado de misêria absoluta; 32 milhões passando fome; 14 
milhões sem abrigo e sem moradia; 40 milhões de crianças aban
donadas à própria sorte, e 12 milhões de crianças fora da escola. 

O povo tem pressa, Sr. Presidente. Por isso, é preciso que o 
Governo formule programas emergenciais-·para- atender à popula
ção que tem o direito de ter um lar, uma casa própria e de viver 
com dignidade. 

O que não é mais possível é a continuação do estado atual 
de desabrigo de nosso povo, pois o agr:ovamento das tensões SO· 

ciais será inevitável se algo não for feito. 
Segurança nacional é também povo satisfeito em suas ne

cessidades mínimas de alimentação, moradia, saúde e instrução. 
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex• um aparte, Sena· 

dora Júnia Marise? 
A SRA. JÚNIA MARISE -Concedo o aparte, com prazer. 

ao Senador Aureo Mello. 
O Sr. Aureo MeJlo --Nobre Senadora, embora eu esteja 

percebendo que seu discurso estã no flDl, não poderia deixar de 
lembrar, no momento em qp.e V. Exa fala em Educação, que tira
ram da chapa de reeleição a figura do abnegado benfeitor da Edu· 
cação nacional, o Senador João Calmon. Independente disso, é 
realmente muito irilpOrtante o tema que V. Exa traz boje dando s_e
qílência a uma série de assuntos de alta magnitude abordados neste 
plenário, porquanto essas iniciativas têm de partir do Executivo, 
que tem a prerrogativa de criar órgãos e despesas-destinados asa· 
nar esses problemas. Nós, Parlamentares, estamos, por assim dizer, 
amarrados, porque as nossas proposições não podem criar despe· 
sas em serviços existentes, nem aumentar vencimentos nem alterar 
o plano fmanceiro das Forças Armadas. Parabenizo V. Exa e a 
concito a continuar em sua nobre campanha porque somente o 
bem pode proporcionar uma vida melhor a tantos brasileiros ca
rentes e altamente necessitados. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Agradeço o aparte de V. Ex'. 
Embora o plenário esteja quase vazio, temós, aqui~ ·a presença de 
um candidato a Presidente da República, Senador Esperidião 
Amin, que, certamente, tem também esses dados tão importantes 
para serem debatidos em todo o PaiS. Estamos observando, neste 
iníciO de campanha eleitoral, que as questões sociais que envol
vem o nosso País são pouco discutidas. A desesperança da socie· 
dade brasileira de ISO milhões de brasileiros está no cerne dessa 
questão. 

Não podemos admitir que uril governo ·conceba um plano 
econômico que impulsione o agravamento da crise social com o 
desemprego, com a recessão e com o alto custo de vida, e que te· 
nhamos 14 milhões de brasileiros sem lar, sem moradia. sem um 
metro quadrado para alojar sua família e condições de sobrevivên· 
cia. 

Este é o alerta que faço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 

Presidente Itamar Franco. 
Nesses dois anos de Governo Itamar Franco,. lamentavel

mente, não vimos nenhuma proposta que atacasse de frente esse 
problema. Temos o Ministériáda Ação Social, Secretaria Nacional 
de Habitação, que, parece· me, estA formulando programas e proje
tes muito mais para aqueles que não estão vivendo na rua, debaixo 
das marquises, debaixo dos viadutos. 

É preciso realmente que o Governo peD.Se em Várias frentes 
de atuação, mas essa questão social que vem se agravando dia-a· 
dia e transformando este País num caos social, tem de ser encarada 
pelo Presidente da República e pelos seus Ministérios, principal
mente pelo Ministério da Ação Social, com um programa e um 
p1anejamento que venha minimizar a questão da moradia e da casa 
própria desses 14 milhões de brasileiros que estão de rires na :m[o. 

O Sr. Aureo Mello- Permite· me V. Ex' um aparte? 
A SRA. JÚNIA MARisE- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Aureo Mello- Já li e ouvi qtlC o número de institui· 

ções pseudodestinadas a assistir menc.res desamparados, principal· 
mente no Rio de Janeiro, ê tão grande que, se cada uma dessas ins
tituições recolhesse os menores espalhados na antiga capital fede
ral, não sobraria nenhum deles expostos nas ruas. Entreta,ntp, o 
que se diz é que muitas dessas instituições têm até interesse em 
que e~ses menores fiquem nas ruas, para justificar a sua própria 
existência e para que possam receber as subvenções e serem in
cluídas em programas adn>.inistrativos, tirando uma série de vanta
gens decorrentes da pseudofmalidade a que se propõe. É um ângu
lo pelo qual deve ser observado também esse problema gravíssimo 
que V. Ex' traz à tona. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Nobre Senador Aureo Mello. 
desconheço os mecanismos e a atuação dessas entidades com rela· 
ção à questão do atendimento a menores da cidade do Rio de Ja. 
neiro.-O que enfoco nesse momento é a responsabilidade do Go· 
vemo Federal, é a responsabilidade, ou melhor, o dever do Estado 
diante dessa questão. 

E não temos notícia de nenhum programa com o objetivo de 
resolver o problema. Há alguns meses, desta mesma tribuna, eu 
cobrava do Governo Federal um plano habitacional para o País, 
um plano habitacional para moradia popular, para dar casa própria 
a essas famílias, a esses brasileiros que não têm condições, cujo 
número está crescendo assustadoramente. 

Nesta semana, os jornais publiCaram a radiogfafl.a da situa· 
ção das favelas em todo·o País. O Brasil tem quatro milhões de fa. 
velados. Repito: as favelas brasileíras têm quatro milhões de habi· 
tantes. Sr. Presidente. certamente, esse levantamento não deve es
tar atualizado. Só na minha cidade, Belo Horizonte, há mais de 
cem favelas na periferia. A situação agraVa·se a cada momento. 
Diante dessa situação, não podemos omitir·nos. Por isso, faço esse 
alerta e essa cobrança ao- Presidente da Rep-ública, que tem de· 
monstrado preocupação com o custo de vida, com a remarcação 
de preços. Entretanto, até agora não vimos nenhum resultado práti
co. Ou estã havendo desobediência no Governo, e as preocupações 
do Presidente não são ouvidas, ou alguém está. fazendo ouvidO de 
mercador diante dessas preocupações, OU, então", e:Ssas·preoCu'pã·
çOOs não passam de utopias e não estão tendo :r~sultado prático. 

O que queremos é que o Presidente da República tome uma 
decisão prática, que as suas preocupações sejam levadas a sério 
por ele próprio e pelo seu GoVerno, pafa que-possamos, assim, 
atender às demandas sociais-existentes no nosso Pais e resolVer, 
definitivamente, a·questão da fome, da miséria, -da habitação~ da 
saúde e da educação. -

Muito se tem falado sobre todas essas questões. O Governo 
não pode dizer que estã fazendo algo pela educação; ao cOOfráriO, 
hã doze milhões de crianças fora da escola, porque não dispõem 
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de um banco escolar para estudar. Quatorze milhões de famílias 
estão sem moradia, sem lar e sem terra. 

São essas as preocupações que trago a esta Casa. 
Vou continuar assomando à tribuna do Senado Federal, para 

cobrar do Presidente da República, diariamente, senlãhã.lmente, 
um projeto e um programa, a fim de que assim possamos constatar 
que o Governo está mesmo preocupado com to&s essas questêíes. 

F..ra o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
Durante o discurso da Sra. Júnia Marise, o Sr. Humberto 

Luc_ena, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1° V ice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado~s. os desa
certos cometidos por governos passados, na execução de progra
mas alimentares destinados ao atendimento de populações caren~ 
tes, não eximem o Poder Público de prosseguir no esforço para 
contemplar com prioridade os grupos mais vulneráveis da popula~ 
ção. Entendo que, se a simples distribuição de alimentos não resol
ve as carências nutii.Cíonais de uma comunidade, pelo menos auxi
lia no combate aos efeitos dramáticos da recessão cconômica. 

Falo a propósito do Programa Leite é Saúde, uma iniciativa 
do Governo Itamar Franco destinada ao atendimento dos desnutri~ 
dos e das gestantes em risco nutricional. As deficiências alimenta
res e nutricionais representam o maior desafio enfrentado, no rrio
mento, pela saúde pública brasileira. E a repercussão dessa defi
ciêndas sobre a saúde coletiva é ainda mais preocupante quando 
atentamos para o fato de que são as crianças e_as gestantes os alvos 
favoritos dessa tragédia social. 

Entendo, Sr.s. c Srs. Sen-adores. que o efe_tivo encaminha
mento dessa quCstão exige transformaç6es na realidade sócio~eco~ 
nômica do País, mas até que isso aconteça considero louvável a 
iniciativa do governo federal que, através da Portaria n° 799/93, 
estabelec_eu, entre suas metas, a distribuição de leite cm pó integral 
ou fluido pausterizado aos grupos populacionais sujCitos a risco de 
desnutrição. 

Este é um programa que está sendo levado para o Amapá. 
onde as estatísticas registram um índice de 25,1 óbitos por mil nas
cimentos. No Amapá, 49% da população está na faixa etária de 
zero a 14 anos, portanto, na idade onde é fundamental uma boa ali~ 
mentação, sob o risco de a criança comprometer toâa a sua cap<~:ci
dade de aprendizado. E o mais imfX)rtante hoje_ para o Amapá é 
preparar sua juventude para construir o futuro do Estado. 

A Pesquisa Nacional de Saúde e Nutiíção revelou que 
30,7% das crianças brasileiras menores de 5 an.QS fOrem de desnu~ 
trição, uma doença social cuja prevalência é maior na área rural c 
mais presente nas áreas geográficas de maior pobreza do País. Só 
no Nordeste concentra 46,1% do total dos caos de desnutriçãõ, se~ 
guindo-se a região Norte, com prevalência de 42.3%. Outra infor
mação preocupante fornecida pelo :Minist~rio da Saúde: a desnutri
ção está presente em 21,8% das crianças brasileiras entre zero e 
cinco meses de idade. 

Antes de_ encerrar essas considcraç6es, desCjo registrar mi
nha satisfação com o fato de que os municípios ânlapaenscs mobi~ 
lizam~se neste momento para atender" às exigêntí~S impostas pelo 
lVIinistério da Saúde para adesão ao programa Leite é Saúde. Isso 
significa que os prefeitos do Amapá estão atentos _às carências nu
tricionais de suas populaç6es mais pobres c prontos para lutar por 
soluções, mesmo que essas tenham apenas carátcr cmcrgcncial. O 
importante é que alguma coisa está sendo feita. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACffi SOARES (PFL -RO. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, SraS e Srs. Senadores, ·o Jornal 
do Brasil abriu, ontem, manchetes às declarações do Ministro
Chefe da Secretaria da Administração Federal (SAF). Romildo Ca
nhim, sobre a efetivação da 1a etapa do plano de isonomia salarial 
entre funcionárioS dos três Poderes, no âmbito federaL 

Tais noticiaS, se cOnftrmadas, constituiriam, sem dúvida, 
uma boa nova e um estímulo real para a sacrificada categoria dos 
servidores públicos federais-

Com efeito, sob o titulo 1rcanhim acena com isonomia ainda 
em 9411, o Jornal do Brasil, fundanientadO em declarações do Mi~ 
nistro~Chefe da SAF e em estimativas orçamentárias levantadas 
por este e por seus assessores, comenta as reais possibilidades de 
qu_e a primeira etapa do projeto de isonomia salarial dO funciOri.<i:-
lismo público federal venha a sei-ultimada até o final dÓ ano. 

.Nesse $entido, os acenos do MinistrO Canhim assentam-se -
sobre duas posições igualmente ponderáveis: o reconhecimento da 
urgência dessa medida e a demonstração de sua exeqüibilidade, 
em termos orçamentários. 

Efetivamente, o Ministro é enfático ao afirmar: 
A ísonolnia não pode demorar porque a- situação salarial do 

filncionalismo é angustiante. 
Da mesma forma, o Ministro mostra-se muito seguro nos 

cálculos c argumentos que desenvolve para demonstrar que prová
veis sobras orçamentárias seriam mais do que suficientes para co
brir os custos ímanceiros da implantação da 1 a etapa do plano de 
isonomia. · 

De acordo com suas declarações, a ultimaç~ des5a: priJ:!leira 
etapa, implica a efetiV<~,ção de três medidas: 

1 a- a unificação _das tabelas I e II de vencimentos dos servi
dores do Executivo. Cerca de 948 mil funcionários-_que estão hoje 
na tabela II- com salários menores que os da tabela I, a saber, os 
funcionários do Plano de Cargos e Salários (PCC) e do magistério, 
scriãm os be-neficiários dessa medida; _ . _ 

28
- o aumcrlto de 28,86%, a ser concedido a todos os furi

cionários do Executivo. Esse reajuste é necessário para equiparar 
os vencimentos dos seiVidores do Executivo aos do Legislativo e _ 
Judiciário. Os militares também terão esse reajus~c. que todavia, 
será diferenciado para prcsctvar o princípio da hierarquia; 

- a terceira medida seria a incorporação do valor das gratifi
caçõcs aos salários _d_os funcionários, acabando com as atuais grati
ficações por atividade. 

Antes disso, porém, o Governo vai aumentar o valor dessas 
gratificações que passariam pf!Ta 170%; os funcionários do Judi
ciário já recebem 170% de gratificação, portanto não serão atingi
dos pelo reajuste, cujo núiilct:o_de beneficiários será de cerca de_! 
milhão e seiscentos mil funcionários. 

Essas, pois, aS medidas que, adotadas, levarão a bom termo_ 
a primeira etapa do plano de isonomia. 

O Ministro-Chefe da SAF e sua assessoria estimam que _o 

custo dessas medidas será de 414,3 milliões de dólares .. 
S. Ex a pondera, por-outro lado, que o Orçamento Geral con

templa com 24 bilhões de dólares a dotação destinada ã cobertura 
da folha de pagamento dos . .1).mcionários públicos dos três Poderes. 
representando urna média de 1,8 bilhões de dólares por mês, já in
cluídos os custos do 13° salário. 

O argumento do Ministro em f av_or da exeqüibilidade das 
medidas acima enumeradas, apoia-se no seguinte raciocínio desen
volvido por S. Ex8

: 

"Nós não estamos gastando tudo isso. Os gastos com o pa
gamento do funcionalismo dos três Poderes, estão girando em tor-
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no de 1,7 bilhões de dólares ao mês. 
Portanto, se conseguirmos conter as ~spesas mensais com 

pessoal, nos níveis de hoje, poderemos destinar essa sobra (1,9 bi
lhão de dólares) à isonomia.11 

Si. Presidente, Srs. Senadores, estamos inteiramente de 
acordo com o Ministro:-Chefe da Secretaria de Administração Fe
deral (SAF), quando considera urgente a ultimação da primeira 
etapa do Plano de lsonomia Salarial dos se"rVidores Públicos, por
que entende que a situação dessa categoria é "angustiante. 11 

Por outro lado, se corretas as premissas orçamentárias por 
ele enunciadas em sua argumentação, não há como não concordar 
com ele a respeito da exeqüibilidade das três medidas que preconi
za como susceptíveis não só de trazer algum desafogo para o esta
do de penúria que ronda a inquebrantável classe_dos servidores pú
bijcos, mas tambêm de viabilizar a implantação definitiva do plàho 
de isonomia, considerado pelo Ministrá-Chefe --da SAF a chave 
para a plena solução do problema. 

Sobre o assunto, Sr. Presidente, só tenhq duas ressalvas a 
fazer: 

A primeira delas diz respeito a meu entendimento de que 
"isonomia salarial11

, tal como tratada no art. 39 da Constituição Fe
deral, refere-se, unicamente, aos servidores civis da união, quando 
em causa o exercício de cargos e funções iguaiS ou ·assemelhados. 

Quanto ao soldo dos militares, j~ ·manifestei, inúmeras· Ve
zes, ser incabível a equiparação deste com- SaJ.ários de servidores 
civis. A especifiCidade dos cargos e funções por eles exercidos tor
nam a remuneração" de tais cargOs tefratária e irredutível a critérios 
isobômicos, forã: da hierarquia militar. 

Daí por que,.:tenho sugerido, como solução para·o problema 
do soldo dos militares, a proposta ao Govemo-.-pélos altos escalões 
das Forças Armadas, de uma tabela própria que, a um s6 tempo, 
contemple as especifiCidades da carreira e Iemuneie com justiça 
aqueles a quem a Nação confia-sUa própria segurança interna e ex
tema. 

A segunda ressalva contém-se na expectatíva de uma res
posta positiva à seguinte indagação: - As declarações, do Minis
tro-Chefe da Secretaria de Administração Federal, são de cunho 
meramente pessoal ou refletem a expressão inconteste do pensa
mento e da vootade política do Presidente da República e de seu 
Governo como um todo? 

Se não o refletem, baldadas são as __ esperanças--Suscitadas 
pelo esforçado Ministro Canhim, camo o são estes comentáfios a 
ele favoráveis, porque favoráveiS sempre têm sido, à causa do fun
cionalismo público, as posições que tenho assumido nesta tiibuna. 

Sr. Presidente, este discurso já estava alinhaV<i@ __ quando, 
ao passar os olhos sobre os jornais de hoje, deparei com notícias 
desencontradas, a propósito do reajuste salarial e dos custos da im
plantação do plano isonômicO do Ministro canhim. _ 

Uns, como o Correio Brazilieo~. ~-s~~ _em 'P1aD.Chetes 
de primeira páginã a: notícia· de que o servidor ganhará mais antes 
do real, informando, em conseqüência, que antes do dia 1° de julho 
os servidores civis e militares da União terão aumento salarial de 
emergência que variará eritre 28,8 e 40%. · 

Outros, como o J ornai do Brasil, deixam entender que o 
assunto ainda se encootra em fase de estudos determinados pelo 
Presidente Itamar Franco, na expectativa de que os Ministros da 
Fazenda, Rubens Ricuperri, da Administração, Romildo Canbim, e 
do Planejamenlo, Beni V eras, encontrem até o fmal desta semaiia 
uma fórmula de_ _atender às reivindicações salariais dos senidores 

públicos. 
O Jornal do Brasil fala, também, e isso não nos surpreen

de, de divergêncías entre a Equipe Económica e a Secretaria de 
Administração em tomo- dos custos desse reajuste e das reais dis-
:Ponibílidades orçamentárias. -- =-

Diante disso, Sr. Presidente, sou tentado a inferir que, às ve
zes, a fala de um Ministro é como_ a fumaça; por trás ~ qual deve
se concluir que crepita sempre algum fogo. 

É o que penso. Muito Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A J>,esidência 

l_embra aos Srs. $et;tadore_s que o Congresso Nacional está convo-
caqp para reunir-se, hoje, às 19b. - _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte. 

oRI)J!:M DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VID, do 
Regimeido Interno) 

--- V otaça.o. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissao da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para ""J'Iorar serviço de radiodifusllo 
sonoro em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
.Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário. em substitUição à 
Comissão de Educaçlo: 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- .1.• pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 

-proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45 DE 1993 
(Jnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VUI, do 

Regimento lnter_no) 

__Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 45, de 1993 (o0 253/93, na Câmara dos Deputa?os), 
que aprova o alo que renova a concessilo lnltorgat!a_ à _RADIO 
CAPINZAL LTDA., para explorar serviço de radiodifilsllo sono_ra 
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa 
Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em PleitárlO. em substituição à 
Comissao de Educaçlo. 

- t• proriunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao proj_elo; 

- 2• proD.uneiamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes ll 
proposição. 
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3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(Inclufdo em: Ordem do Di~ nos termos do art. 375, VIII. do 
Re&i1111ento Interno) 

Votaçl!o, em turno llnico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de .1993 (n' 248193, no camam dos Deputados), 
que aprOl)a o ato qUI! renova a permiss!Jo outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. parq explorar serviço_ de radiodifus6o 
soWJra em freqüencfa modulada_ na Cidade de Araras, Estado de 
S6.o Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituiçlo i\ 
Cumiss1lo de Educaçlo: 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- ~ pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. 
pela regularidade dos atos c procediffientos concernentes à. 
proposiçl!o. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 
(lad•(do em Ordem do Dia, nos termos do art. 37!, ~ do 

Regimento Interno) 

Vo~ em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara d~s Deputados). 
que aprova o ato que rencwa a permiss/Jo da RADIO JORNAL 
DO BRASIL LTDA.. para aplorar serviço de radiodifiu/Jo 
sonora em freqilêncta modulada na. Cidade do Rio de Janefrd, 
Estado do Rio de Janeiro. tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educaçlo; 

- t• pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2• pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposiçl!o. 

s 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art, 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara ~os Oepuiados), 
que aprova o ato que renova a permissllo da RADIO Lrl'ORA.L 
f.-TDA.. para explorar serviço de radiodijüsOo Sonora em 
freqtlêncla modulada na Cidade de Os6rio, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo _ _ __ 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiçllo à 
Comissão de Educaçlo. 

- t• pronunciamento: Relator; Senador .Amir Lando 
favorável ao projeto; -. ' 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhl!o 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1'193 
(Inclu(do em Ordem do Dia,...oos tel'lllos do art. 375, VJD, do 

Rc:&iJnento Interno) 

Votaçlo, eii1 turno único,. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n" 246/93, na Cl!mara dos Deputados), 
que aprova o aJo que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTD.A.. para explorar serviço de radiodifusllo 
so1WI"O em onda média na Cidade de Santa Helena. &tado do 
Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário~ em 
substituiçl!o à Comissão de Educaçlo: 

~ t• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhlo; 
- z· pro•unciamento: Relator. Senador Alfonso 

Camargo~ pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposiçlio. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1'193 
(lncl•ldo em Ordem do Dia 1101 termos do art. 37~ vm,. do 

Regimettto lnteruo) 

Votação. em turno único, do Projeto d~ Decreto 
Legislativo no SS, de 1993 (n° 267/93, na Cllmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à P.AQUET Á 
EMPREENDIMENTOS LTD.A. para explorar serviço de 
radiodifits6o sonora em onda média na Cidade de F/oriarw, 
&tadb do Pimú, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhl!o, em subotituiçl!o à Cotuisslio de Edueaçlo. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 
(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do 

- · - Regimento Interno) 

Votaçao, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (n' 308193, na CAmara dos Deputados), 
que· ·aprdVtl o· ato que reflQVa a outorga deferida à RÁDIO 
CULTql/,1. DE TJMBÓ LTDA., para e:cplorar serviço <k 
radiodifus6o sonora em onda média na cidade tk Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorivel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
. Meira.FiJtto, em sub~tuiçlo 1 Comisslo de Educaçlo. 

9 
PROJETO DE DECR};TO LEGISLATIVO N" 9, DE 1!194 

(Iuduklo em Ordem do Dia aos ter•os do art. 375, VDI, do 
Rqimento lutemo) 

Votaçllo. em turno tmico. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, na Cl!mara dos Deputados}, 
que aprova o ato que renava a concessllo outorgada à RÁDIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço <k radiodifosllo <k 
sons e imagens (te/wis/Jo) na Citkttk de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituiçlo à Comisslo de Educaçlo. 
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10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1994 

(Inclufdo em Ordem do Dia oos termos do art. 375, Vlll. do 
Regimeuto Interno) 

Votaçao, em turno ónico. do Proj~ de Decreto 
Legislativo n° 1 O, de 1994 (n° 297/93, na almara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissRo à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO TH!ESEN para execurar sen~·ço de radiodifusllo 
;onora em freqü1lncia modulada, com ji1U exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Ptemtrio, em 
substituiçlo à Comissao de Edueaçlo. 

- t• pronunciamento: Relator: Senador Joio frança. 
favorável ao projeto; 

- 2• pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiçlo. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1994 

(Iuclufdo em Ordem do Dia no• term01 do art. 375, vm, do 
Rezimento I11terno) 

V otaça.o. em turno único, do Projeto de ~rcto 
Legislativo n"ll, de 1994 (n" 265193, na Chnara dos Deputados), 
que aprova o ato. que renova a permiss!o outorgada. à S • .A. 
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifosiJo 
sonora em.freqfJénci'a modulada na Ci'dade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tondo 

Parecer favorável. proferido cm Plcnár:i~ Relator: Senador 
Dirceu Carneiro~ em substituiçlo à Comissno de Educaçlo. 

IZ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"I:Z, DE 1994 

{bclufdo em Ordem do Dia aos termm do art. 375, VDI, do 
Regimeoto Interno) 

Votaçlo, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n'l2, de 1994 (n' 319193, na Câmara dos Deputados), 
que apravç o ato que outorga pennissiio à FUNDAÇÃO 
CULTUIUL CRUZEIRO DO SUL para executar ·serviço de 
radiodi.fusl!o !lontJra em freqtiência modulada na cidade de 
Sorocaba. Estado de S6o Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, cm substituíçao A Comissao de Edwcaçlo: 

• t• pronuac:i1mento: favorável ao projeto; 
• 2• pronwaciam.ento: pela regularidade:: dos atos c 

procedimentos concernentes à proposição. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(IDcluido em Ordem do Dia DOS termos do art. 375, VJD, do 
Regimento Interno) 

Votaçlo, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 18, de 1994 (n' 2.52/93, na Camara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessho outorgada à RÁDIO 
AIU.GUAIA. LTDA. para explorar servb;o de radiodifosi1o sonora 

em onda média na Cidade de A.raguaína, Estado do Tocanlins, 
tendo 

Parecer favorável, proferido cm Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocinio, em substiruiçQo à Cotnissão de Educaçlo. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 

(lncluldo em Ordem do Dia, aos termos do art. 375, VIU, do 
Regimento Interno) 

Votaçlo, cm turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n"19, de 1994 (n' 254193, na Ciimara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessiio outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radioáifos8o de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de· Anápolis, Estado de 
Goiás, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário. Relator: Senador 
Carlos Patrocfnio, em substituição à ComiSsao de Educaçlo. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994 

(lacluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do 
Regimento lutemo) 

Votação, em turno 6nico~ do Projeto de Decreto 
Legisl~yo n° ,24,._~e ,1994 {p.~ 3}~~~. n~. Câmara dos Deputados). 
que aprova o alo que outorga permissl!o à FUNDAÇÃO DE 
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCA{ para executar 
serviço de radiodifos4o sonora em freqfJéncia modulada. cOm fins 

exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucfdio Portel~ ~ substituiçlo à Comissa.o de Educaçlo. 

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 16, DE 1994 

(Em regime de UTgência, DOS termos do art. 336, "b"~ do 
Regimento Interno) 

Votaçlo, em turno único, do Projeto de Lei da ~ n° 
16,. de 1994 (n° 2.248/919 na Casa de origem), que regulamenta o 
art. 236 da Constituiçtlo Federal, dispondo sobre serviços 
notariais e de registro. tendo 

Pareceres 
~sob n° · 132, de 1994, da Comissão de Coostituiçlo, 

Justi~ e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s 1 e 2 
• CCJ, de redação. que apresenta; 

- de Plenário, ReJator: Senador Magno Bacelar, em 
substituição à Comiss§o ~ Constituiçlo, Justiça e Cidadania, 
pela rejeiçao des emendes n's 3 a 26, de Plenário. 

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 92, DE 1994 

(Em rez:ime de urgencia, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussllo. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 92, de 1994 (n' 4.480/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República. que disp~ sobre a remuneraçao dos 
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cargos em comiss6o, define critérios de íncorporaçllo de 
vantagens de que traJa a Lei n- 8.112, di! 11 dezembro de 1990, 
no IJmbito do Podo &ecuJivo, e dá outras providénr:ias. 
(Dependendo de parecer da Comissl!o de Constiluiçlo Justiça e 
Cidadania). 

18 
MENSAGEM N' 221, DE 1994 

(Em rezime de urebc:Ja, DOS termos do art. 336, "b", do 
R<glmento Interno) 

'Mensagem n° 222, de 1994, que so~icita autorizaçlo do 
Senado para que o Governo do Estado do Esp!rito Santo possa 
contratar opcra.ç1o de crédito externo, com garantia da UniB.o, no 
valor equivalente a cento c cinqücnta e quatro milhões de dólares 
norte-americanos. (Dependendo de parecer da Comissâo de 
Assuntos Econômicos) 

19 
PROJETO DE LEI DO SENADo N" 27, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 

Votaç!o, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1991 - Complcmeotàr, de autoria do Scoador Mansueto de 
Lavor, que regulamema o § 3" do art. 192 da ConstituirjJo 
Feileral, que dispõe sobre a cobrança de jwos reais máximos, e 
dá outras pravidências, tendo 

Parecer favon\vel, proferido em Plenário, R.Ciãtor: SenadOr 
Ncy Maranhllo, em substituição à Comissllo de Aauntos 
Eco•6micos. 

20 
REQUERIMENTO N" 897, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento nD 897, de 
1993~ do Senador César Dias, solicitando, nos tennos regimentais. 

, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 135, de 1991, de sua autoria,. que susta a eficácia da Portaria 
n° 580. de 15 de novembro de 1991, do Ministro de Estado d4 
Justiça, que declara como posse permanente do grupo indigena 
Yanomaml a área que especifica. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estã encerra
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h36miiz.) 

ATOS DO PRESIDENTE N" 235, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que 
lhe foi conferida pelo art. 6", § 2", da Resolução n• 42 de 1993, e 
de acordo com o que consta do processo n° 009.101194-2, resolve 
gesignar Edilenice Jovelina Lima Passos, Analista Legislativo, 
Area de Processo Legislativo, Nível ill, Padrão 45, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, para substituir a Diretotã da Subsecre
taria de Biblioteca, FC~8, em eventuais impedimentos e/oo afasta
mentos da titular. 

Seoado Federal, 15 de junho de 1994. - Seoador Humberto 
Lucena. Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 65, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2• da Resolução n• 42, de 1993, 

e de acordo com o que consta do Processo n° 010.060/94-1, resol
ve exonerar, a pedido, Regina Oáudia Pamplona Fiúza do cargo 
em Comissão de Secretária Parlamentar, do Quadro de Pessoal do 
Seuado Federal, do Gabinete do Uder do PMDB, Senador Mauro 
Benevides. 

Senado Federal, 15 de junho de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 66, DE 1994 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da Resolução n° 42, de 
1993, e de acordo coni o que consta do Processo n• 010.41;!!94-4 
resolve nomear Jralberto Moura de Andrade para exercer o cargo. 
em Comissão, de Secretário _F.arlam.entar, do Quadro Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exerdcio no Gabinete do Líder do 
PMDB. Senador Mauro Benevides. 

Senado Federal, 1 S de junho de 1994. - Manuel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DODIRETOR-GERAL N" 67, DE 1994 

O Diretor-Geral do Seoado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo arL 7°, § -zo, da Resolução n-o 42. de 
1993, e de acordo com o que consta do Processo D0 010.216/94-4, 
resolve nomear Regina Claúdia Pamplona Fiúza para exercer o 
cargo em ComissãO de Assessor Técnico, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotação e exerdciÓ"íl.O Gabinete do Llder do 
PMDB, Senador Mauro Benevides. __ 

Senado Federal, 15 de junho de 1994. - Manoel Vilela de 
Magalhães, Diretor-Geral. --- ---

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

Ata da 138a Reunião 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de mil novecen
tos e noventa e três, às dezoito horas, na Sala de Reuniões da Pri
meira Secretaria, re'dne-se o conselho de Supervisão do PRODA
SEN sob a Presidência do Exm0 Sr. Sena,_Qor Júlio Campos. Com
parecem à reunião os Senhores Conselheiros, Dr. Manoel Vilela de 
Magalhães, VictfPresidente deste colegiado. Dr. Edgelson Targino 
Coelho, Dr. Antonio José de Souza Machado, Ora. Silvana Lúcia 
Rios Safe de Matos e Dra. Regina Célia Peres Borges, Diretora
Executiva do PRODASEN. Presente, também, a convite do Sr. 
Presidente, o Dr. Marcus Vinicius Goulart Goozaga, Assessor da 
Diretoria-Executiva do PRODASEN. Iniciando a reunião, o Sr. 
Presidente coloca em apreciação a Ata da 137• Reunião, a qual 
passa a ser lida, e. em seguida, é aprovada por unanimidade. Em 
seguida passa~se· aó -primeiro item da pauta, qual seja o Processo n° 
PD0173/93-2, que trata de reivindicação de Programadores Técni
cos no sentido de serem equiparados com ex-ocupantes do empre
go de Programador. Na oportunidade, o Conselheiro indicado para 
o processo. Dr. Edgelson J. Targino Coelho apresenta o seu pare
cer, contrário à pretensão dos requerentes, entendendo deva ser 
mantida a decisão dada pela Direção Executiva do PRODASEN. 
Em votação, o parecer é aprovado. Passa-se, logo após às aprecia
ção do Processo n° PD0263/85-!), o qual trata de solicitação de ser
vidores do PRODASEN, para incmporação como vantagem pes
soal da gratificação estabelecida no Art. 76 do regulamento do 
PRODASEN. Após ter sido discutido, é aprovado o parecer apre
sentado pelo Conselh_eiro Dr. Antonio :José de Souza Machado, 
constatando que padece o pleito dos servidores de amparo legal 
que fêCepcione suas aspirações, em rizão pela qual não pode a Ad
ministração vinculada à estrita obediência da legalidade atender ao 
pedido formulado f!Clos servidores. Dando prosseguimento, a pala
vra é concedida ainda ao Dr. Antonio José de Souza Machado para 
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relatar o processo n° PD0633/92-5, que cuida de solicitação de ser
vidores da digitação, os quais requerem reenquadramento na tabe
la salarial em virtude da perda da gratificação de produção, extinta 
pelo Conselho de Supervisão. O parecer apresentado, em sua con
clusão, manifesta a posição do felator, pela manutenção de decisão 
anterior da Sra. Diretora-Executiva do PRODAS):)N, indeferindo o 
pedido de reconsideração dos seiVidores, sugerindo também que o 
órgão apresente ao Conselho novo estudo sobre o prêmio de pro
dutividade com vistas à verificaÇão de sua juridicidade e eventual 
ratificação através de Resolução do Senado Federal. O parecer em 
questão, após ser submetido à discussão, em votação é aprovado. 
Em seguida, passa-se ao Processo D0 PD009/93-8 o qual trata de 
requerimento dos servidores José Eduardo Sobral Rollemberg e 
Geraldo Braga Filho em grau de recurso, para pagamento de par
cela de remuneração durante seus respectivos afastamentos para 
concorrer às eleições municipais do ano de 1992. O parecer ofere
cido pelo Relator da matéria é no sentido de que o pedido deva ser 
denegado, em consonância com a posição da douta Consultoria do 
Senado Federal. Em votação, o parecer é aprovado. Logo após, é 
colocado em pauta o Processo n• PD0338/92-3, ó qual trata da 
Concorrência n° 2, de 1993, referente à aquisição de 11s.oftware11 

gerenciador de banco de dados relacional. Na ocasião o Dr. Ma
noel Vilela de Magalhães, designado_ Relator da matéria apresenta 
seu parecer favorável à homologação do resultado da referida con
corrência, em favor da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda. 
Após ter sido submetido à discussão, em votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, ao Processo n° 
PD0572/93-4, que submete, ao Conselho de Supervisão, proposta 
de ratificação de inexigibilidade de licitação, relativamente à am-

pliação do Sistema VIP- Voz e Imagens de Pleniírio, o Dr. Ma
noel Vilela de Magalhães apresenta parecer favorável nos termos 
propostos. Em votação, o parecer é aprovado. Finalmente, é colo
cado em pauta, o último item, qual seja o relativo ao Processo n° 
PD0580/93-4, através do qual a Sra. Diretora-Executiva submete 
ao Couselho proposta de expansão da rede local do Seuado Fede
ral, sugerindo que seja ratificada a inexigibilidade de licitação nos 
termos do que dispõe a Lei n• 8.666193. Após ter sido submetida à 
discussão, é aprovado o parecer apresentado, favorável à ratifica
ção de inexigxbilidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presiden
te encerra a presente reunião. E, para constar, eu RAQUEL PI
NHEIRO GARCIA, Secretária do Couselho de Supervisão, lavrei 
a presente Ata que subscrevo, e, após lida e aprovada,. vai assinada 
pelo Senhor Presidente e demais membros do Couselho. Brasília, 
2 de dezembro de 1993. -Senador Júlio Campos, Presidente
Manoel Vilela de Magalhães, Vice-Presidente - Edgelson R.J. 
Coelho, Conselheiro - Antonio J. de S. Machado, Conselheiro -
Silvana L. R~ S. de Matos, Conselheiro - Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva do PRODASEN. 

(*)COMISSÃO ESPECIAL 

Destinada a instruir a representação SJN°, de 
1994, de autoria da Mesa do Senado Federal, contra 
o Senador Ronaldo Aragão, formulada com base no 
art. 55, § 2• da Constituição Federal, e no art. 32 do 
Regimento Interno. 

(•) As atas circunstanciadas da Comissão serão publicadas cm Suplemento à presente 

edição. 


