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PLS n.• 100/88, que eatabelece, para a fabricAção doi ftlculol automotoras, crltérloa de eontrole
do percentual de. veiculos movidOs a ileool em reJaglo ao. velculos rnov1dcu 1 p.aolfna Sea. PI'BDCIIB-

MEDIDA · l'ROVISORIA ("ride · tam!Mim Pro,jetOII)
PLS n.• 101/88, que altera o texto da Medf6a
Prov!•6rla n.• 12188, que dlap6e aobre pruo para
llquldaqio ·c1e "débitos dai contr1bufo6es prevldenclirlu das entidades que menciona. Sen. Ja.rbaa Paaaa.r!Dho .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. • . .. . . . .. .. . . . . 3701
..DI8Cuia1o do PUi ·n.• 101188. Sen. Dlvaldo 811.
ru&IIJ'.: ::::.:•. .................................... 171M

Proje&oa)

(vtde

co Rollemberl ......... ' ........ '.. .. .. . . .. .. .. .• . 11114
INFO!UUQAO. . . . . . . . . . ..
..
'. .
.
;·· ];.'equerlmento a ..o 211/88, ·•ollcUando ·I.Dfozma- ·
c6ea ao Cbete , do Gabinete Cl'fll da Pl'8lldêJlcla da

Bep6bllca. Sei!. Ja.mll Haddad ........ :.. • . .. . .. • '3712

... IJ!âiiuaa1o do rii.8 u.'O ·1o11BB. &m. .r'àrbBI ·PuaartniiO' · .. ::: ......... ; .. ; .. : . ; ; .... ; ; . ·.; .. :.. ·. ::.. ·sm

PAc·

ftg.

IIICROEMPIRBSA

(vide

tamhêm Aldatlal

ADI.stla aobre 1111 IIIIIP>IIstlmos 801 micro a paQWIDOB empreúrloB urbanos 11 Nrala. Sen. Lulz

PAC'f? .S'OCIAL
· . ·pacto Social. San. Nabof Jjinlor . . . . • • • . . . • • • • 38'14
I

Plauh7llno . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4257
MINI$ftR!O POBLIOO
PLC n.o 88/118, que dlapi!e sobre aa semunera.ç6ea
doa membroll do .MI.nlatêrlo PllbUco da 11Diio . • • • • • 18'18
PI,C n.o 82/88, que dlapõe sobre & ptltlc&ção
a:tno~irl& 40•. servidores do M!Dl.ltêrlo PdbUco
d& UDI.ão .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. '180
!ONU) lvlde t&mbém Bftllto,l'oli&k:a Edllnl&l .
.
Diacurao do Llcfer scm6tlco D& ONU. Sen. Jolé
J'og&Ç~ .............. ·............ ' .. . . .. • .. . . .. .. •
1818
Dlscurio do Llder aociétlco D& ONU. Sen. João
C&lmoD .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1824
..D!scurao do Llder socl6tlco na ONU. San. Lelte
.
I

Cha-ves.:.:.: .. :.:::.: ....... : ........... : ......... ·as
XLIII seàaló d& ·Asieínbll!la ~rsl daa N&Ç!Iea
t1Didaa.. ISeD. Jutab;r
.
.~&lhias
. ......
. . ' ' .... .: :..:.. : ·......
. 4282.
•
• •
•
• •• • • • ••
'
•
~- ...... -~.
.·.·...: ~ • :.I 'i

..

.
..

· · ·Meili&gem n.o 8/88-DF, encamiDh&Ddo aupetllea ,. !.',
11: :l>rojiolite: OrçamentAr!& .AllU&l do
do OoYerno• do blstnto ~ral
..1" ...• .. ... .. ....... .. . .8882
. •
• '\
Manaagam n,o 7/88-DF, encaminhando pedido de · · .'
ret1tlc&Çio d& Proposta. OrçamentAr!& ·do J)latrlto · • "
Federal l"'ra o uerole1o t!D&Dcelro·da ·1888 ,,,,,·,·. 11683
!:· : Reman~&maDto dOII ·ezeec'lmtes ·.orç~os· i: 1
do FID&D par& o FIIIOr•. 8eD. Od&clr SOana .. .. .. . 3710
Tr&nste~Cia ·do. ezcecimit& do. ·~to do .. · ... ·
Fln&D ~I& ,o l'~or. ~· . .,_~ _ileJ!.o .' :·.: .. , ·, "~.· · .•7~
·-· ··Transfer6ncia ·de· recuraoa do J'IDm para o·· ., ::
J'lnor. Sim. Nabor ~IOr. ~···:.·~..... , ...... ,.,_.J .8817
DiaemPei-hc) dq.
Alintr O..Íiriel Ooiao relator· ...., :
do Ol'QBIIII!Dto da "União. Sen. Joeê .l'olae& ... ·.; ~. ·, ·· •ol818
:·";:PLC n:o 65/88.-que· &Utorla& o"PÓdér BUcÚÚ~ ( . .,, ..-;
abrir ,eréditoa .acllcioDala ·•• ,., ·~.: ~•: f.' .. •·: ·"
:181-&
Ve'tÍJa.s'de;,tlnRtlaa .•. I!OOcaçlo, 'nO ·QrçameÍltci
"'•~:;
J!i!!tadCT ·;!o ~rl~ Santo.•I!Jetl. ,fosê ·~Q nt~. . .
telr& :.: .. : . ...... : .• ::.·. .. ·. . ::. :::.. . ·... : .. :. ;;· ....,lOJ
v~ !10 OiÇãmàntp-.di"J)":giiiõ
o.eaidc!O..:~. ·-··
t!Dan~ .•d~ .1989, Sell. :PI.r'ce!l _C&rllldrO . ·r~· i · r.. :~ •. ~~
Vot&çicr de destaque da eml!!ld& n.• •81/89, apre- ., .. ~
1e11llada lU! ProJeto de.LI!l do Orçamento da Unlão· ·: ·.
para 1889. een. Dinleu Çamelro •.••. , .. , • , ... ". " •.CIM

de" Eriumdu

sen:

<··•

ao '

para

~~-~-:~: . ~:· ::.. ·:.~·-·:~ . .:~~ ··---~ :.; ~- .:: ~-~: ·. ~· ..1:.~~
......Encamlnhando a: vo~ do ReQ.uedmento .n.~ ;: •. : ,::

250/88; c:1e ·~nveraão" ·c~a Oideili do Dia para que o
PLC n.•·BU88, ·que dllpile sobre a ravlsiio dos vene~~· ·r
mentol, .-alárice, soldDII e prll'llllltos · 6oS ~ :' ~" '
o1vl5 .. mll1tarea da 1lllmliiJ.str&Ç ·fadaral" dlJata, : ; : .
111111· autarquias, ..dos aztlntos terrltórloa federala e · · ·'
daa funda.çOes pdbllcu, seJa submetklo 80 Plllllirlo
em primeiro
lugar. 111en.:
Itamar
Fi'utoo
:: ·.... :·..... •'"4287
•
• •
• .
. . . .
. . •• ·. • •
•. i.
Encamlnh&Ddo a vot&Ção do Bequarlmento ·n.o
~0(88 .. San. Nelson. ca.r_nelro ... :, .. ................. ·•. 4288
EllciiDilDhando a "I'Otação do Bequerlmento n.0
:asoiBB;'I!Ien: Ronm·
•28s

Tito :. :...... ,....... ·.. ;......

• •

'

Pareoer que di ftllaeio tln&l ao PDL 11.0 11/85,
Que &prova o .Protocolo Acllo1onal, .oelebrado entze
o Governo da Repllbilca l'ederatlva do Braldl e o
iRelno ·da Espanha. 8eD. N&bor J11Dlor •.••.••• , • • • 3713
·, :.Parecer.que. dA nidação fln&l 80 PDL :o.0 18/85,
que aprova o texto do Mendo ao Acoldo Jo'lll'& tunc1onJo"lt':ltn · do E•.rttdrlo de Are& da· Oipnlzaçlo
Pan-ADll'rlcana da Sa11de IOPASI, OrglllllzaÇilo Mun·
dia! ela Sa11de !OMS I, no BraaU, oelebrado entre O Go•
vemo da ·Repllbllc&· Pederatlva do Braatl 11 & Repar·
tlçio Sanitária Pan·AIIlerlcana.. SeJl. Jamll Haddad 8713
... Pa.l'acer or&l 80 PLc. n.o 80/88-camplementa.r,
que altera ·a Lei 11.0 151'12188. Que •d.lap6e IObre O
·r '
Código !1'rlbuttrlo NaolonsL Sell•. Jamll Ba.ddad • • 8714
Patecer oral ao PLC ·:~~~.ti 12/BB, que def!De oa
~rllnes· resultantes de ~to'lle taça ov. da
COr," 8 IUU ~. Sen. "1\I&Urlclo C*Jnf& • , ~... 3'118
P8i-eCer qile di· imação do V8D CJdo
o torno
supleniVn.tar do SUbstl.tutnO;oo Senado ao PLC D.0
52/88, •gue . defi.De · 011 ~ ~u,lta.ntes «e pre~~C~DCelfo de raça ou ·de cor, e ·auas elhal>,as. lleD.
Mauricio Corrê&: .... : ... :: ... : ..... : .... : ......... 8718
Pari;Çer·ora~ aõ PLS ·ll:o .74/BB;que'altera à Lê!.·:
n.• 3. &5'7i'S9,'que· Cllaplie sobre o alatema educacional
braalliii,!'0~8'en. Oetaon ~atn&ta. : '..... :. : '· : ... .' ..• : . . I'IJO

»ara

..

E~;:Pai'toér :Qu~ aA.~aCão: J!nai ~-~ .n.0 7:411111...
alte~&

a

·

Lei. n.o .3.857/58, que Cllapile sobre o .
afstelll!L eC:'IlCaclonal. braallelro. Sim. i:Jenon Camata" 3'J20

que

Parecer or&l ao PLS n.0 88/88, que dlapõe sobre o
abono -de faltas ao serviço ·D& Admlnlstrlloão Pdbllc&
l'ederal. San. JamU Hadda4 .... ·... ·.. ·'• ............. ll'llll
PaDICel' que da\· redaçio ·final 80 l'LB n.0 811/88, · ·
que dlalliie aobre o abono de faltas :ao .temgo na
.
Admlnlatraçiio Pública l'edieral. Sen; Jamll Baddad 1'121
Puiecer· õnil à ·~t.;niaaéní.D.0 · ~eà)IIB.' ~iatlva· ~ · · .
pmposta par& que saj& &utorlllado o CJcmlnlo do . ..::
!!:atidO "do"Pa.r&ni a·contntar operação de crêdlto, · · ·
conclufdo com· o. PR ·D.O"' !88/88. SeD: Lielte Cba..,. · 3'1Zl
•I
•, r
•
'
•
Pa:recer .Que di\ redação tln&l ao PR. b..0 J88/88,
Que. autor'.za o Governo ·~o· Bataclo da ParaDA a COD·
•
tratar operaçlli de mcuto. Sen. Leite Chaves .. :. 3'l:r.l
0 89188, Q.ue ~· ....
oral·~ CCl
pile sobre o &orirlo • frellllêncla :ao ~o. San. 014 · .·
~r.:~ _Carvalbo. .-:-:·:. :. : ...•. , .. , .........., ... r·· -1'132
Pa.raeer .o.ra1 pela Comlaaio D.ll'etora ao PR 11.0 .-,
88/88, "Que 6:aplle iobre. o boritlo e fl'eqlltno1a ·DO·: ....
llenadtj,! Se!l.· ~v&l Baptista , - ........ , . , .. , ... , "·. :1'133
,~ ... 1'ancer oral 80 PIB D.0 .a/88-IIP, qu8 ln:.t!tui 11 ·· '; ::
Programa da Jlellenvolvlmanto. Industrial do IJP, cria
lncentlvoa à Incrementação e eç&nsão daa -.tl"ll..
lladell .JI~dutlvaa do Setor.: ·Ben. Kelra. l'llbo ••.• ,8771
· ·....Parecer que da\ recSação t!D&l áo PL8 D.o 81188DF, qU& Institui .o Pr0111'&Dl& de Desenvolvimento
Industrial do DI', erla lncentlvoa t.lncrement.&Ção e
ezpanaiio daa. &tlvldadal pro6u.tlvaa do aetor. Sen.
~.

Pi.ieõer,

I

•

.,

ao n"n.

~ l'llll9 . ·.. ·. ·...:. ·.. ·. ·. ·. ·.. ·. '.. '. ·. ·.. ·. ·.. ".".". ·. ·.... ·. ·. ·.... ·. ·~·
Parecer pral ao PL8 D. 0 88/87, que cria 111 Con·
selhos _!J'ed<!ral e Rezlonala !Se J:c~ata.s Dom6a·

'm
I'Ag.

ttoos, reBula seu funcl~amento- Sen. .Tosé Paulo
SU.Ol •..•... ·- . . • •.. • • •.• . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • 37'18
Parecer que dll. redaçio final ao PUJ n.o 83/88,
que cria os CoD.selhos Federal e :Regionais de EconGmiBtaa "J:Jomütloós, regul& aeu funclozwnento. 8el1.
José Paulc! Blsol •.•. : • ••• , • • • • . • • . • • • • • • • . • . . • • • • 8'1'111
. Parecer oral ao P.LS n.o 88/88, que dLip6e sobre as
fui:ulaç9es" ae apoio àa !Datltulçilea federais de ensino
superiOr: ·Sen .. Cid &bóia de C&rvalbo • , • • . . • • • • • • 8179
Pl!rec:Jr ~ue dll. reóai;ão llnal ao PIB n.0 88/88,
que dlsp&l sobre as fundaçõea de a.polo u !Datltulo6es federllfs de ensino auperklr. Sen. Cid Sabóla ele
carvalho :. , .•.•..•..•.•....•..•••••.._. . . . . . . . . . . . • 3780
'· · Párecer oral ao PIB n.0 83/88, que d!Bplle eobre
a Lei n.o.1.11110- Bstatuto dos P'Unclonll.rloe P6.bllcos.".l3en. NabOr·. J6nlor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3180
' . ··Parecer Orai ao PL8 n.o 88/88, que dlspile eobre
o BJ1111l81t&Dlento doa ~tervl.dorea do BanDo de Roraima filA.~ pela Lei n.0 5.4.18/88 e em Uqul~;.o P.'!D DeCreto n.o 88.583/88. Sen. J(abor .Mnlor ·~
Pa.zecer flUI óá JVII.ação final ao PLS :n.0 89/88,
que d1çõe eobi:lt o' apzuv'el.tamento 4oe .servldozes do .
Banoo .de :&làra!Jzia 8/A, criado nela Lei n.0 5.418/88
e em illit~lio pelo Decreto n.0 88.1183/88. Sen. Nil- ··
1!91" Jllnl!n'. .. ·. ·.............. ·. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8183
Puecer oral ao PIB n.o 101/88, que altera o tato
d& Ml!dlda Provisória· n.o 12188. que d!Bp&i eobre
JP."P.O p_ara liquidação de débltall d!IB contrlbulçlles
pié\rld'!ilcl~~ 4~ ·en~lli que 'ineilclona. sen.
Nelso:n (larilélro •·. . .. .. . . . .. • . .. . . . . . • .. .. . .. . .. • • 8783
r ·--~· 'in.J. Ít. l!lJile.Dde elo PIS n.0 101/88,. que
altêra o tmrto d& Mlicllda "Provisória D.0 '12/88, que
dlsplle . eobre prezo para liqulclaçllo de dAlbl.tOB dae
contrlbl.liÇOeá jirevldliDcl4rl dae antld&des que men- ·
élóli&. Sen. NeiBOD Carneiro .................. ·. .. . 8783
Paiac8r ;ue di\ iac1açio do -.encldo para o IIBIJIIDdo tumo do PIB n.o 181/88, que alter& o textO d& lledlilá PnmacSmi n.o 1~188. ·que dlsplle "ilobre prazo
para "~··..-·ft' ... cllbltos cl.8ll CQDtrlbulçjlatl llrevl.~'=lli\i'-pü'tldeili>s que lll8DC!on&- Sen. Nel-

aon

c~.. ·......... : ......., ........... ._ ... :·-···

~794.

· . ; ':Pancer oral 11. llleDIIagem n.0 ~.. rel&tlva 11.
~ para qna seja au~ Q pqver:qq !la
t1n11o a: ctJniratlll'~ de cnldlto ilxterpO, ponpluldo ·com j) r.Jl, n.o' iaa/88. Seil." ~ubens V1!&l' . , .. .. ~
Parecer llflll 1!0 !'PP .n.o ~/88. que d!Bplle sobre
oe ~tos dos .I'QII88Jh.elros, dD• a11111tPree p
r:nbftis' do MID!stdrlo Pil.bllco do 'l'rlb7mal CJe Con- · · ••

r'dl'ai-ec8r
o

DP. San. Mauricio ConêB ..... ; .. .. .. .. . .. . 8791
que 4i redaçlo. tina! 110 ·PDP ·n.0 Sisa ·
A.IUI dfSPoe sobre ' oe ~tos dó~
llos auditores e membi'Oll do llllnlstérici 'Pcl>llco "do

.lliiii8Bihelme: ...

Tribunal de Contas do EIP. Sim. Mautlcio CDrrte. ,.,.,, ·~3792
· DI-~· otldci 1n.• •s• 31/~(-..Liáti·.J:"'II. · ·'l
prq ~para ·~Ó·GÓV!Iriio ·~ Es•adb t.j;
~poesia "coiltt&tar operaçló de criuto externo, ·
concluldo .IIQIII. 11 PB n.~ 1110J88, Sen. llmum Tito . . . . • 8783
l'Braéer que. dá redaçlo tJnal ao PR ;p..o 180188; · ·
que ·~ 11 GcmmiO do Estado ~ Minas Gerais

Mióas

t:n~~-~~-~-~~- ~---~-- -~
~ ·ona~·ll!l ~ ·a.o

·s· ;atsa. rel&tlvo ri

Jll'OII(IIItiL jl&ril que loej& autorizado o Governo do

Es-

8798

tado do Rio de Jsnelro 11 ccmtrátar "Opei-açiO" de ci-.1dlto mamo, conclufdo CIIID o PR n.0 191/88. San.
Nelaon Carneiro .. . .. .. .. . .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. ..
Parecet que ·dá redaçlio final ao PR n.o 191/88,
que autorlz& o Governo do Estado do Rio de Jenalro
a realizar operaçio de cn!dlto externo.
'Nelson
~ ... ·, .... , ...... , ..........................
Parecer onil pela CCJ; ao PR. n.o 187188, que altera o· :Regulamento Admlnllltrat:lvo ilo Senado. Sen.

sen.

~ Martins ................................. '

·Parecer que dá redaçlo final ao PR n.o 187/88,
que altera q ~~ Ad!Jllnl!ltratlvo !la Senado.

sen.

w~ ~

......... , ........ : ............

3833

8888

8888
3839

....P&recer"oral"aci PLS n.o 30/88, que altera o Código BruUelro de "TeleciomunlcaÇilés, tomando obi-1.ptórlo . qite. u emlssilru de televlslo, ao final dae
jlrogramaçõea dll1rlas, tranamitam lmapns de .crl&nças de,s&parecldae . ou peqüestradas. Sen. Cid Saból&
fie pari~~"' '.'. ·....·.... : . ........ : .. ::.. .. .. . .. .. . .. 31168

I'I\1'8CBr oral li Emen"• n.0 1 do ~~~·
que sltera o Códlao Brssllelro de Tele ·
·
,
tol'llllllilo ·obriptdrlo" qlié ·as erillssórila "di! "teliivlaló;
ao final d&B programaçlles dl4rlas, transmitam Imagens de prlanças delaparecldae ou seqllestradae. San:
Cid Sabdl& de ·Carvslho .......... ·:.. .. . .. .. .. . .. . .. . 8870
,.r
· ···'
:, · ·
•
• ,
. . Parecer "qtie di\ niclaçlo ...no! ao P.tS n.o 30'",
que alúilii "o."Cõi!JiO B~ Telecoml.l!llc&Ç&is,
tomando 'obrigatório ·qtie ·as enilssoras de televlslo,
ao final ilaa progr&~D~~ÇIIes dll1rlas, transmitam tmaienii de-lll'lanQas desaparecldae ou seqlleatradae. San.
ctd~~deC~ , ... , .......·................

8970

· · -Pareoer oral ao PLC n.0 81/88, que prorroga o
prazo [l&t!!beJecldo no f!rt .. ~.o d& Lei q.o 5.972/'18, que
NUla o próce"dlmaa~n=tro ile P"""rl&d&a"é d8 'tielis "lliWvelli • "CT,.
liclmlnl8tmÍIV&!?!'!'!te'ou.possufdos pela Unllo:Sen..~ra·PDho ..... ![1!1'111
.. 1'1U-ecei'"bral &i> PLC:rn.o 82/88, que dlsplle sobre
a compoelçlio Inicial doll TrlbuDals ~ Pedeflllii e sua !Datalar;icl, Cria oil re8peatl9ooi qiJadroa "l!e
peesoal. ~- Aureo ;Mello ... , .... , .. .. . .. .. .. .. .. 3878
;.: ..l'ar8cer oral 11. llen8agem n.o 185/88, rel&tlva 11.
pro!IOI!te pare que BIIJ& &utorjzaclo o Governo d&
Unlio ~- !='óntrstlil' pperaçió de. cn!dlto e:i:terno, oon!'lufdo .com o PR n.o 184./88. :8en: J~ Menezils , ,, : .:ll!!'lli

11-. Dl'l\1

11- ~ D.0

2811188, l'lllat,IVII 11

..,~,..,IDOSt
.....i"ta para que llé,la autorlZada ·• Caba Jtc0á6illl~ ,·
ca '1i'ederal roEPl ·a· contratar ójleraçio ·de cn!dlto eztemo, 0011cluldo com o P-R ~-0 185/88. San. Jllabor :

J1lnior=

8879
· ··Parecér.oral ao PIS it.o 32tBS, que~ so~:
a emlslllo de Belo comemorativo 11. "'"''""DII do. Defl- · · _ •
=-,~~.!\~!la
EÇr. ~- ~-~
8
e;···~·:~.·· ·:·:T·~·· '3 ··:·i:~.:;;··· ....: .. ::····<···. ~
Parecer que di\ redalllo final ao PIB n.o 32/88, . .. .·;
a e . . . o •• • • • " • . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . •• • • • • • • • • • . ' • •

··

que cllspCie sobre a em1ss1o de Belo comemorativo 11.
"Sem~t dA Illl!lclente-.IPI*o~•. & lilll'llll'da l!lC'l';·Sen.
• ·
l'omp4jp ~ ~ ............ "''· ; .."..... ;·.; .... ; .. : .. : 88:1'1

c. ·.N.~.1QiaB-DF .;-f»f!:-SerlAo
Proj..tro de Lei do Senado n.o 83/88-Dl', que ,estima
.,.;;.;Jtã e liDa IÍé8pesa do. Dlstrl•ft
'Federal · o
·~
r
.. ~,, . . ,PIJI'B . .
exércfclo· financeiro de 1888 .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . 3M1

"'uro aeDerides.

r

orar

,.•. P a 11. Jiiénsaiem n.Ó B/JIIi.,r8Jat!Vi.....
propoetla" para que seja autdrlzai!a a Pi8fel.\u'i-a"'do

.. •

nc.

.

. .

1'6c·

Parecer oral 1t. Meaaacem a.0 2'10/88, relativa 11.
B1o de Janeiro (RJl a eontra.tar operaçlo de crl!cllto,
~uldo
o PR a.o 'l98/88. l!lea. J&lllll Baddad • • .a38 prppoita para. 11.ue III!Ja autorizada a Prefeitura. da
Petrópolla !RJl a contra.tar opei'IIÇlo de cn!dlto, coaP&recer 11.\11! di red&çAo final &O PR a.0 198/88,
clufdo com o PR a.• 203/88. Sea. Jamll
Hadclad .•..
.
. · 4204.
C!,Ue &Ütorlla' & Prefeitura. do l!.lo de .l'anelro (RJ) B
0 203/88,
.
.
Perecer
que
d4
redaçlo
final
ao
PB
n.
eontra.tar opemçlo de crdcllto. l!lea. JamU Hllddad. • . to3'l que autoriza a Prefeitura da Patrdpolls (RJ) a contra.tar gpera.clo de crid1to. Ben. JBIIIII'Haddad ;.; . ; :. 4204
Parecer oral ao Oficio n.0 •s• 23/118, relativo lt.
proposta p&l'& CI,UB oeja autorllado o GoverDo do EsPliracer ora.l iL Menaegem a.ci · 271/88, relatlva 11.
tado do Parllaá a coatra.tar operação de on!cllto expropoat& p&l'& CI.UO lleJa autorizado o Governo do Ea0
temo ~cl~ ,CQm o PR a. 189/88. Sen. Leite
~do elo' l!.lo de Janeiro a contra.tar operaçlo de crilChaves .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. to31 dito, ocnclufdo com o PB a.• :104/88. · Ben. Jamll
Ha.ddad. '' " " " .. ., .... , .I.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. · 4204
Parecer 11.ue dA red&çio !111&1 ao PR a.!' 198/88,
11.ua autoriA o aovemo do Estado do l'&rallá a con- ·
Parecer qwi dll redaçlo final ao PR a.o 21M/88,
tra.tar IIJI81'11Çio de cn!dito. l!lea. Leite Cll&ves • . • ..• •. to3'l 11111' autoriza o Governo do Estado do l!.lo de Janeiro
a contra.tar operaclo de cn!cllto. sen. Jamll Hadclad CIOS
Pa:recer oral ao PLC a.0 83/88, CI,UB cllspl!e sobre
Perecer oral 1t. 11/IenllllgBID ri.o m/88, f81attva 11.
o ll8lárlo
. . . . .. . . . . . . . . . to38
. mfalmo.
. Sen. 11'.11111 S&ralva
. ...
P!'!'JIOit& para 11.ue aeja autorllado o Clovemo do Ell~ o~ ills Emeadls do I'LC a:o 83/88, CI,UB
tlic'lõ de Benta Catarina B elevar O mcmtaate da sua
cllaplle &Qbra. o ll&l4rlo mlnlmo. Sea. Iram Sara.l.va . • 4llM divida CIIID&OIIdeda. coaclufdo aom o PR a.• 206/88.
BBn. ~Ui!eD& Vfi&r ................................ , .GOII
Parecer Oral &O PLC n.o 84/88, CI,UB &Itera. B lepI· : " Parecer que dll redaçlo final 11o ·PR
'205/88,
l&çlo ~ ~·de ~· !Jen· Ra.lai'!lldo ,Lira. . . to5ll
11.ue autoriza o·Goverao do Estado de Santa Catarina
PanJper prlll ills EmeDde8 do I'LC n.o 84/88, 11.118
a elevar O QlOiltante de IUB divida COIII'OIId•da. BBn.
&Itera. 11·1aglsl&çlo do Imposto de Renda. Ben. RaiRubeDa 'l7ll&r · ........... : .. , .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. . . • • aoa
tJ!UDdo l.l~ ......................... ., , ., ..... , . .. to81
Patecer oral 11. lofanae&em a.o 274/88, relativa 1t.
proposta para · CI,Uil aeja 'autorizada a Preteltura. da
Parecer Q1'ILI ao PLC n.0 85/88, CI,UB autorlla o POVltd11a <EBl a contra.tar operaçlo de crl!cllto, eonder EJecutlvo a abrir· cn!dltoa acllclonals. Ben. Leoclufdo ~m o PR n,P 208/88. San. W1Jsoa IIIIartlns . • • • C208
~ Peres .. :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • «1'1&
Peteoer que dA 'reciaçlo flaal.ao .PR a.o 208188." ·
~ ~ue dA redaçllo do ftllllldo para. o turno
que BU~riza a .-.eteltura. lle 'Vit6rba'{ES) B coil.tra.
auplenwntar do SUbstitutivo do Senado ao PLC a.0
tar opei'acio
Cle
.. ..
. Ol'l!dlto
.
.' lleil: Genon
.
. Caaui.ta .:' ...... CI08
15788, !i,ile autoriza o Poder Eucutlvo a abrir ardcllfP' .!Jocllc1onals, Ben. Leopoldo Pares .. .. ... .. .. .. .. .. ~ . Parecer or&l 11. ~ a.o 278/88, relativa 11.
proposta para CI,UB III!JB BUtorilado 9 .Governo do Es•
Parecer Q1'ILI ao PDF a.0 · 8/88, 11.ue m:la, DO Quadm
tado c1o Rio qr&nc~e 11o ~·a ek!vJir o montante de • .
de ~ do DF, B carrel1'IL de FlnanÇBa ia Controle
sua divida lllln8olldada, :cdnCiilfdo · co
• ·1
e IBUB CIU'JOB, flza lleUII weDCimentoll. Sen. ·IIBUrfclo
~/88.
'lleD,
JoM
'P&uJo·BIBoi
';,;·::.
:·."
..
~
•.
~,.
~
.. Ç,ar
Corrê& ................................. ~ •••..•••.••. 6088
Perecer que dll ~ fiDill' ao PR no 20'1""'
Parecer que dll redaçllo final do PDF a.o 8/88,
que autoi'lza o 00ven10 iki ll:atado ~ Rlo a~dil·"·
que crja, IIP Quadro !la PeuQal do p!', a c:arrelra de
Sul a .elevar o 'montante IIIi 'liúa 'divida · · ffd•d · "
8ea.
JoM Paulo B'-1
· CO!''!'; · · JS, Clll'7.
p!nançaa I! Controle e ,1181111 c:arp,. ffza aeua nnct..................................
llllllltcl\!: ~ ·~ Gania . '"'·',.... ... • • • . • .. .. . toll9
l'an!Cf!~ Oral. ao· Offclo"n.o MS"· iMiaa ·relaill() 11
0
t'•
I
•
I
JlroPC'ta para. qwi íeJã autoi'lzadc) o acmimo l'lo ....
Parecer oral ao PDP n.0 7/88, 11.ue cria, DO Quadro
tãd6 da Mato Oroaao a ooatra.tar operac1o de 'crdclito
de Paa!IO&I do DP, a OU'r8lrB' Org•mento e 1111111 earcoacl~. COID ·!I I'B ~.1' 21l8/88. San. Raberls VIlar . : · G08
p , ffza DI V811ClmBntoa. San. llaurfc1o Conta , ... , t0111
r • ·
'" · · · •
• ·
1
•• ·: '
••
J'aree8r
dll r8daclo filial liq PR DP . •18!1 ~· :;
·Parecer que dll redeçlo final ao PDP a.o 7/88,
!ll;IB autoriza o GovernO' do l!:atailo da ~to ·~
q,ue cr1!L 110 Quadro de Paaao&l do DP a camdra Oro- ;
a realizar operaçlo de ·IIIJIPJ'dBttmo atemo. Ben.
çemeato e ol!e1!8 IJBI'IDII, llza oa telldmentoa. BBn.
.
. ..
'
. t308
~..-,I~
o o.~ o. .
lotaurfc!l! ÇQI'Ite. . • .. .. .. .. . • .. .. . • .. • .. • • .. • .. .. .. • . .t0111 loUrc1o ----·

Com

.

a.•

ilúe

'

-·Parecer que di redaçló final ao PR a,o 189/88, .
a

q,ue autorlla o GoverDo da 'I1DIIo
crmtra.tar ope..:
raçlo 118 Cl'l!dl.to atemo. 'Ben: Nabal' oND1or .••• : • • :

•

··
C1C8

Paieoer. q~ dA .. ~
ao~ a.o 1W~.
11.118 autoriza o Oovemo da 'I1DIIo a coatra.tar. opera-.
Ola da, cn!dlto
.
. atemo.
.
. Sen. !1'411. llaraDblci
,.. .
. . . . . . . . . CICIO

ilzw

..

.

=

Pârpr
8~/88 \Ílfl
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'cia' · .' · ,. · . · · · "
Adiei~ tle~B ~~ · ..

. 114 'i:iD8nd&
D

!A'l'Pl.::~· N~ ~r.·, ..... :.·:::;,,:·.. ,.: •.: ...... G08
P~u que dA·nc!aOAO lu&l ao PB n.o 19&/88,
que au~a · tL Calsa ·!lcon6mls:a ll'ederal · (CID')· a

~~jf~~~~·~.~~.~~:~:·.~· ~

Panloer or&l 11 lloteDeagem a.o 289188; relativa 11
propoata ·para que aeja autorllado ri Clovemo do Est!ado ciQ 4Cre a contratar Clpii1'ILÇio de cnfcllto, coaclufdo ~!!!"R !!·0 ~· ~· A1ufzlo B nna •.. , 001

1nl!venldadti ~era.l ...118 qotl.s a: iroar ~ i ··. · ·
tliillo Blltadu&l dàs 'EatUdaDtea elo l!llltlldo de Oolú. · ·
Sen. ~~J ..... L .......... ., ..... : ....... , ·4212

~ ·q,ue' dA l'8claç&o t1aa1 ao PB a.i> :102/88, .
II.U8 autorlla o Clovemo do Estado do Acre a contra.
tm' opera.Çio dli crid1to. sea. 'Alufllo Bezerra· . :. ; . • GOS

~~Pra! ao~ a.~ 117/88, que ~.f.tbre a
·
f!!Z!)JDera.ÇIO doa IDtep'aates da ~Ira. . . . . ()J~ . . ..
;tJ do DI'. Sen. BclllóD Lobio .............
4211

P~i'. !ir&JIMS'l't.o

u;o '611/88, que w.utcmza. a .. .

o......

Pq.
Parecer oral ao PLC n.0 88/88, que dlsplle o10br8
aa remuneraçliea dos membl'oa cfo Mln1atérlo 1'6.bllco da tlnl.lo. Sen. Mauricio Conta . . . • . • . . . • . .
Parecer oral ao PLC n.0 89/88, que dlapi!e aobre
aa remuneraçlles doa Ministros do 'lTR e dos .JulsBS
J'ederala. Sen. Cid Sabóia de Oa:rvalho . • . . . . . . . . . .
. Parecer oral ao PLC n.0 'J0/88, que dllpÕe aobre
aa remunera.çl!es dos Deaembarladorlel, .Ju~E& de
Direito, .Julzea de Direito SUbstitutos, .Jufzea de DIreito dos Territórios Integrantes da .JustiÇa cfo DF
e Territórios. Sen. Mauricio Conta . . . . • . . . . . . . . .
Parecer oral ao PLC. n.0 11/88, que dlap6e sobre
aa remunerações doa Ministros do Bu.per!Dr Tribunal
M111tar e dos .Jufzes da .Justiça M1lltar Federal. Sen.
<nd Sabóla de Carvalho ..........................
Parecer oral ao PLC n.0 '12/88, que dlapõe aob!e
aa remuneraçlles dos membl'oa do Tribunal de eon.taa da tnlllio. Sen. Cid Sabóla de carvalho • . . . • • • •
Parecer oral ao PLC n.0 '13/88, que dlaplle IIOb%e
aa ·remunerações doa :Ministros cfo TST e .Jufzee
do Trabalbo. Sen. C!ó Sabóla de Carvalho . . . . . .
Parecer Oral ao PLC n.0 '17/88, que l.nclul a cateaorJ.a fUncional de Inspetor de Segurança .Judlclirla no Or1lllD-Atlvldades . de Apolo oTucllclárlo do
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria cfo
TSE e fixa os respectivos vencimentos. Sen. RubenS

G13
Gll

G18

G17
G1'l
G18

do Quadro Pemi8Dente de PeBIOal da Secretaria do
TST, fixa os l'OSpi!Ctlvoa valores de vencimentos. San. .
Pompeu -de Sousa ....... : .. : . ............. : .. .. .. .. G22
Pãreeer oral ao,PLC n.0 80188, que dlapóe eobre a
elelçliG para prefeitos, vlce-prefeltQ8 e vereadores dos

..

c;'~ ::::a~~~-.~~.~~ ~ .l.~. ~..1~~:
Pljrecer o~ i.o Pu::·~.o 8i/88,.qile dlap6e sobre

.G2i
·
a transflll'III&Oiio. em autarquia especial da Sunab. . ' ·
San, ~alão Aralio..· . ... . . ... ... ... . .. . . • .. . .. .. . . .. G23
Parecer. oral ao PLC n.o 112/88,- que dlaplle aobre ·
os vencimentos. d08 Mln1atróa cfo BrP. sen..WUIOD
Kartlns ........ ,:- ...........................·~··•······ 4124:
•· ··:!Parecer oral aoPLO 0 G/118;:que éria .Juntas de
Oonclllaçlo e .Julpmente tlC.J) naa .Z811111e& da lua- ·:
tlça do Trabalho· e· ~- Ju>1adlçlo. Sen.. Cid Se- :
•
b61a de Canalllo · .. ···-~.·:-~· ... C': ........... , .............. .i· ~
oral ao l'DB' ... ,Q. -8/-118,· que dlsP6e sobre. ' ' :
irattflcaç!lq a 11M ccmçedlda. a engenheiros NZO- .·
nomoálnllerl'&ntea do Platm Cl.e ClassiUéllçlo de car~
··
~.de'q~'ti'atá & ~-~~-~--~~i.~l'81ra.~, _G23
'"· Pai:ecilr' qiie ·di. redecio final ao P.DI' n.o 8/88, .
que dUIJIIe~.IObre ;a· ptfftlia.çlo" iL'·êr aonce.!~cllf.a'" . .
e~·~slntl!grantes do·Piano de Clas-. . .
elflca.çlio-.o"de•flar&OS" di! qlfe -trata â Lei n.0 lli820I'IJ. · · •
IJtRI, llelra. Jr.llhn .........................· •..· .· •.•..• ; . :: ... • t23J
Pareeer. oral ao PR n.0 ·182/88, !1"!18 altera a Re- ···:
soluçlio ij.o 1&5/88, ,que .dlap6e sobre a Gratlflca.çio ·

n.

•a, . .Parecer

qonta . . . G34

~::· .p.;._,~~ que dll.-n~lo flnal·&O·PR·n.• 1112/1111,"

que altera a ll!aOluçio n.~ .155/88, que dlspfie eo)lre a ..
Oratlficaçao Zapeclal de 'J)B!empeDho. sen. lll!auriCID ·

~~- -~--~ ..... ·.··. ·::. ·:::'":"o.·.....~_ •. ·~- .....

·

~~ -~

o ......

••

Parecer oral pela CC.J, ao PR n.o 193/88, que eztlngue e tranafonna cargos do Quadro de Pessoal do
llena.oo· l'edeTaL Sen. Rubens VUar • . . . . • . • • • . • • • G35
Parecer oral pela Comissão Dlretora ao ~batl
tutlvo do PR n.o 193/88, que extingue e transfOrma
carr-s do Quadro de Pessoal do Sen~~o Federal. Ben.
Lourlval Baptista .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ase
Parecer que cf& redaçio final ao PR n.o 188/88,
que extingue e transforma cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal. Sen. Guilherme Palmeira • . 4288
Parecer oral pelli CC.J, ao PR n.0 188/88, que
altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resoluçlo n.• 88/'12, na parte
relativa t. estrutura a.dmlnlstratlva da A.Bsessorta.
Sen. Cid Sabóla de Carba.lbo .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. G87
Perecer oral da Cnmi!lllio Dlretora sobre as
emendas cfo Pli: n.o 188/88, que altera o Regulamento Administrativo do Senado J'ederal, aprovado pela
Resoluçlio · n.o 681'12," na parte relativa t. estrutura
admlnlstratlva da AeBcssorla. Sen.. Wl!llon Martins
Parecer que dá redac;ão final ao PR n.0 188/88,
que altera o Regulamento Aclmln1stratlvo do Senado
Fe~eral, aprovado pela IReeoluçlo n.0 68/'12, na. parte · ·
relativa t. estrutura administrativa da A89e8sDrl&.
ISen. Cicf Sabóla de Carvalbo ..................... .

VIlar .............................................. G21
Parecer orai ·ao PLC · n.o 19/88, que Inclui a
categoria . fUncional de J:n.Bpetor de Segurança .rudlc.lll.rta :Do Orupo-Atlvtaadea de Apolo .Judlo!Arlo,

Especlàl· .jle J)esem.penbo; San. :Mauricio

ftg.

Parecer oral ao PR. n.0 187/88," que dlsplle aobre
!' execw;llo de prosramaa B881stenclala para os servi- '
dores do &nado. Se<n. Alulz!o Bezerra ........... .
Parecer _que di redaçio final ao PR n.o 187/88, .. . ..
que dispõe ·sobre a execuçlo de J>rOJII'IUDIUI asslaten- . . ~
!dais para os sen1clores do Senado. Sen. Alulz!o Be- : .

.

me

lll!n'a ................................ : .. .. : .. : . • :.

a

Parecer. oral-lio PIB rJ.0 67/88, que alterá: Liir. .. ' . . .•
n.o 5.1ll'71118, aue cria o Pundo de Garantia do' Tempo . '. · ~
fie ,Serviço 11'0'1'1!), com a finalidade de estabelecer •. ·- j
eorreçlio monetll.rla m~al para seus dep6altos. sen:
Pompeu de Sousa .....................·.,................. .f240
Parecer oral t. Meilsagein n.o ·287/Bil,;reiàtlva;:t.. ·:: =~~
[ll'OPDsta ·para que ·eeja autorizado o . Qo?emo ,da ....1 · .:
tl'!:lllio a contratar operac;lo lle cm!dlto ·extemo, con- · · ·
clulcfo _com o PR. n,~. 208/88. ~- J:oio ~.,.•... ,
Parecer que di redaçlió fl.nal ao· PR n:o 'llo8/88, ·'I · ';
l[ue autoriza o Governo lla'Un!io a contratar bpera" ~ ·'··'~
çlo de crécl1to
externo.
.Me,.,.... ':, • . •. .. ..
.
. .. SeJ!.
- Joio
.
. .,G4.1
Parecer"'oral t. -Mensagem n.o·2'13/88.""·rel&tlva .t,·o ~"~
propoata para que seJa autorizado o Ocmlrno da- : ·: ,.,
tl'illiio .a ~tratar ~erac;lo· de erécflto sterilo, eoli· ·-: ·· : ~
cluldo .C?Om.~ PR _n_.o 210{~· .sen,. Edts~,Lobio. ~' '" .,.42411
Pa..icer que dA reda.çio flnBI ao·n·n.• 210/88.:., ··· •
guer. a11torlza. o· Go'ferDO da 1JDIIlo a celebrãr "COD• •· · '
tratos bUaterals junto aos governos de .Palses are- .,
doree no lmblto 'do chamado "CCube 'CI.e Parla". :seri. · •
!'='l.~on Lobão" ... , :. : '" ....... : .. , .... :; ·.: :. , .: ....;;:~~~
· · ·Parecer oral ao PLC n.0 · 82Í88, que dlapile aobre .
a COID;PDIIçlio Inicial da. ·Tribunais Regionais :re- ·;
clerals _. auas lnstalaçlies e cria os respectl.voa qua- · :'·: :
dros ele pessoal. sen. :Mauricio Corrêa . . . . • . . . . . Gllll
r ,..
. •
• .
. .
· Parecer que dá redi&çlo final ao PR n.o 200/88,
que f!D, .para. o .exerelclo de 1988, !L le!Duneraçio .
do ODYemador do Dll'. e doa respectiva~ aecretl.rtos.

.,G40
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~:~~, .. : .•'......:.~:.:.......... '.... ::.·~57

PAr·

P.ig.

Pr.c

Parecer ora.1 áo
n.o 114/88, que cl!aplle 10bre a revlllio dos 'fi!I1Clmelltos, saillrios, soldos e pro"'ntos dos servidores clvla e mllitans, da admtnkt;ra.çio federal dlreta. das autarqulu, dos extintos terrltór!os federala e das tundaç(les púbUcas. Ben. Joio
Calmon .......................................... .
Parecer ao PLC n.0 '14188, que cria, mediante
transfonnação, e&rJIOS de Subprocurador-Geral do
Trabalho. Sen. OdJ.eyr Soares .................. ..
Parecer oral ao PLC i1L0 84/88, que r.uqA1a as a.ttYidades da · J'undaçio Habitacional do Bxérclto
IFHE). San. Ney Maranbio ...................... .
.Parecer oral ii. Emenda n.o 1 do PLC n,o 84188.
que amplia as atlvlcfadell da Fundação Habitacional
do EXército !FHEJ • .sen. Ney Kara.nhio ..........
Parecer oral ao PLC n.0 115/88, que cllapiie 10bre
a lll'&t111cação extraordinária dos servldorea do flrl'.
Sen. Nabor .ronlor ............................... .
Plmlller Ol'al ao PLC n.0 88/88, que cll.splle aobre
a lll'atlflcaçio .extraordinária dos anldD1'ell da Secretaria do Tribunal de .Justiça e dos Otlcfos .Judiciais do Dli' e dos Territórios. SeD. Mauricio Corrê&
.
Parecer oral ao PLC n.o B'J/88, que lnltltullll'&tlflcação extraordinária aos aervldores do Trllnmal. J'aderal de Ra:ur101 da Justiça Paderal de Primeira
IDatAncla. SeD. Cid Sabóla.de .Carvalho .••..•••••••
.
Parecer oral ao PLC n.0 88/88, que dlsplle .10bre
a lll'&tlflcaçio extraordinária dos eervldores da 1111tlça do ~balho. Sen. Dlvaldo" SW'liagJ' ·• :: •••••••
. . Parecer ao PLC n.0 88/88, que cllsplle 10bre a oobranoa de pedlJ!o nas rodovias feOerall. lle'll.
Odae;vr Soares .................................. ..
Parecer oral ao PLC n.0 80/88, que dl.sp6e aobre
a lll'&tlflcaçio eztnordlnárla doi aervldor8s da Justiça Bleltoral. Ban. Nelaon · Camelro .•.....•....•.
., Parecer oral ao PLC D.0 111/88, que diBp6e IObrl
a lll'atlflcaçlio extraordinária dos 18nldo- do
perlor Tribunal lllllltar e das AUditorias da Justiça
MWtar. San. Melra J'llho ........................ ..
Farecer oral ao PLC D.0 112/88, que cllspiie .10bre
a lll'&tlflcaçlio eztracmllnárla doi ll8l'VIdores do MInistério Pll.bllco da União. Sen. Carloa De'Carll ••••
F&recer oral ao PLC n.0 83/88, Q.ue dl.splle 8Cibre
rormaa de melborla da admtn••traoio tribUtária. am.
CarloB De'CarU .................................... .
Pareoer oral à Emendas do PLC n,o 13/88, ~
dl.sp6e aobre formas de melhoria da admlnllltraoao
tributária. St!D. Carlos De'CarU •...•••.••.•••••••
Parecer oral ao PDF D.0 16/117, flUI altera a estrutura da Categoria l'unclonal de Dat116111'afo, do
Grupo 8ervlçoe AUXIliares. Sen. lofárlo llofala ••••••
Pareoer que dá redaçio final ao PDP n.o 16/117,
que a.ltera a eetrutura cfa Categoria J'Unclonal de Datllósrafo, do Grupo Serviços A.Uz111ana. Sen. :Mário
llofala ........................................... ..
Parecer oral ao PD1I' n.0 8/88, queiDatltul, no Dll',
o ImpOSta aobre Operaç6as relativas ii. C1fcu1açio de
Mercadorias e sobre Preetaçlio de Senlço de TraDIporte Interestadual, IDtermunlcl~~&l e de Comunlca.lllo. Ben. Afonso "SaDchll .. : .. ...... ; ....... : .. :: ..
:Parecer que dá radaçlio final ao PD1I' n.o 11/88,
que Institui, no Dli', o Imposto o10bre Operaglies n1a.-
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tlvas 1 Circulação de :Mercadorias eaobre Preataçio
de Senlço de Transporte Interestadual, IDtermunlclpal e de Comunlcaçlio. Sen. AfODID S'aDcllo •••••.
Parecer oral ao PDII' n.o 10/88, que IDstltul,
no DI!', o Imposto sobre TreD,IIDIMão lnter "th8s de
Bens lmõvel8 e 6e Dlrel.tos a eles l'l.elatlvos, Ben.
J:cll8oD Lobão ..................................... .
Parecer que dá redaÇiio filial ao PD1I' n.o 10/88,
que Institui, no DI!', o Imposto aobre .TrsDBmllllio
lnter rivaa de Bt!lllt Im6vela e de Direitos a eles aelatiYOB. Sen., Bdl.son Labia ....................... .
Parecer oral ao PDII' n.• 12.'88, que ln8tltul, no
DF, o Imposto sobre Tranemlsslio causa mortls a
doação de quaisquer Bens ou Direitos. Sen. Mauricio
Corrêa .......................................... ..
Parecer que dá redllçio final ao PDII' n.0 12/88,
que Institui, DO DI!', o Imposto aobre Transmissão
causa mortls e doaçlio de quelaquer Bens ou Direitos.
Sen. Mauricio
. . . Corrêa. ............................. ..
Parecer oral ao PR n.0 201-A/88, que dispõe sobre a reYislio dos vencimentos, ulárloa e proventos
dos arvldores do Senado. Sen. POmpeu de Sousa ..
Parecer que dá redação final. ao PR n.• 201-A/88,
que dlsplle 110bre a revlalio dos venclmentos, ulárlos
e proventos dos servidores do SenadO. Sen. Pompeu
de Soula ......................................... .
Parecer oral ao PLC n.> 116/88, que altera a legislação doa lncentlvoe fiscais relacionados com o Imposto de Renda. Sen. Bid Sabóla de Carvalho .•.•.•
Parecer oral ao PLS n.• 48/87-DII', que Introduz
alteraçlles 110 Códlco TribUtário do DF, lnstltuldo
pelo DL n.0 2/88. Sen. Pompeu de Sousa .••.•..••.•
Parecer que dá redaÇiio final ao PU! n.0 48/87DlP, que Introduz alteraçllee 110· C6dl110 TribUtário
do Dli', lnstltuldo pelo DL n.0 2/88. Sen. Pompeu de
Sousa ........................................... ..
Parecer oral ao PD1I' n.0 8/88, que Institui, DO
DI!', o Imposto aobre Vendas a Varejo de OombUstivels Liquidas e Gaso101. San. Pompeu de 8ouea ...
Parecer que dá redaçlio final ao PDII' n.0 8/88,
que Institui, no !DF, o Imposto aobre Vendas a Varejo
de CombUstlvels Ltquldoa e Gaaoaos. Sen. Pompeu de
8ouea ............................................ .
Parecer oral ao PDII' n.0 4/88, Q.ue aprova pauta
de valores Imobiliários para o DI!', Sen. Pompeu de
8ouaa ........................................... .

G78

aea

G85

a88

4287

087

G88

Parecer que dá redeção flDa1 ao PDII'
4/88,
que aprova pauta de valores !mab!Uárloa para o
Dli'. Sen. Pompeu de 8oUBa ...................... . 088
Parecer oral ao PDII' n.o 18/88, que dispõe sob;;o
a rev18lio dos vencimentos, 18lárloa, soldos e proventos dos senoldores c!Yis e mWtares. da admfnlotraçio dlrets, das aut&rqulas, das tundaç6ee púollca.s
e do Tribunal de Contas do Dlatrlto li'ederal. Seu.
Cid &abtla. de Carvalbo ......................... .. 4290
Parecer que dá redeçio final ao PDJ' n.o 13/88,
que dlsp6e sobre a revlslo dos vencimentos, salário~.
aoldos e prcmtntos doe servidores c!Yia e m!Utii!'I!J,
da aclmlnlatraçio dlreta, das autarqulu, daa tundaçlles pll.bUcas e do Tribunal de Contas do Distrito
li'ederal. Sen. Cid Bebóla de Carvalho •.••••.••••••• aso
Parecer oral pela CCJ, ao PDL n.0 2'7/88, qua diapile sol:lre a niG-apllcaçio do DL n.0 '11188, que dlsn.0

1'6c·
pile sobre 11 remuneração dos znembroa do cons-so
NIIC1oJ:!al ..Ben .. CJd Sabóla de CBrva1ho • . . . • • • • . • • • G90
: .... Parecer orill pela comlllllo !Diretora ao PDL
n.0 27/88, que dlapile aobre a não-aplicação do DL
n.o 72/~, que dlllpõa ..,bre a mnuneração dos membros da
.. CbniJ"811SD Nilc1cmal. Sen. WU.son MBrtlns . • 4390

.

.

·~·P.....,cer que di· redBçio final BD PDL n.• 17/88,
que diiiPC!& ·so1;1!'8 I! nic!-!'pllcação do m,. n.~ '12/88,
que dltipoa sobra a remuneração dos membros do
Congresso Naclmuil.. Sen. Cid Saból& de Carva1ba . • 4290

n.

"i>BI'êcer oral 11. Mensagem 0 277/88, relativa 11.
PJ"OJJOllta para que seja autorizado o Govllmo do
Estado de Mlnas CJera.ls a elevar o montante de aua
dlvla comollclada, concluldo com o PR n.• 211/88.
l!en. Alfredo campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 42111
Parecer que di redação final ao PR
211/88,
que autoriza o Governo do Estado de MIDas Gerais
a elevar o montante de sua divida. ilonsolldada.. Ben.
n.0

Alfredo Campos .•• : . .•... ·. . • • . • . . . • . . . • . • • • . • • . • . .

a91

Parecer oral 11. MenBaiem n.• 278/88, relativa
proposta para que seja autorizado o Governo do
Estado do Rio de J111181ro a elevar o montante de
sue divida. CODSOIIda.da., ccmcluldo com o PR n.0
212/88. Ben. Ja.mll Badda.d . . • . . . . . • . • • • . • . . • • . . • . . • 4292

e.

· . Parecer que di redação final BD PR n.0 212/88,
que autoriza. o Governo do Estado do Rio de lanelro
a elevar o montante de aua dlvlcla CODSOilda.da.. Sen.
Iram Saraiva . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . • . . . . • 4292
Parecer Oral 11. :MeDliBgelll n.0 279/88, relativa 11.
proposta para· que seja autorizado o aoverno do
Estado de São Paulo a elev&r o limite de sue divida.
CODBO.l1da.da., coneluldo com o PR n.0 213/88. San.
Nabor Júnior . • . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . . . . . .. • 4298
. . .Parecer que dA redação final ao PR n.• 213/88,
Que autoriza. o ·aovemo do Estado de São Paulo a
elevar o limite de aua divida. CODSOilda.da.. San. Nabor
Jfmlor ...............•.............. :. . . . . . . . . . . . . · 4291
- Parecer oral 11. Menllqem n.• 280/88, relativa 11.
PJ"OJJOllta para que seja autorizado o Governo do
Estado da Paralba a elevar o montante de aua divida
conaolldada, concluldo eom o PR n.• 214/88. l!en.
José Agrlplno • . . . • . . . • • . . • . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4294
Parecer que dA redação final ao PR n.• 214/88, ·
que autorize o Governo do Estado da Paralba a elevar o montante de sua divida. ccmaollda.da.; Sen. José

Ajrrlpino • .. •.• . . • • • . • . • . • • . • • . • • • . • • . • • • . • • • . . • • . • • 4294

. . P.....,cer oral ao 1'LC n.0 7S/88, que dlspile sobre
a contagem de tempo de oervtço prestado 11. Adm1Distração Federal pelos servidores alCBDÇados pelo Decreto-Lei n.• 2. 847/87. Sen. Ronaldo Aragão . . . . . • . . 4284
Parecer oral 11. Mensagem n.0 382/87, relativa ao
pleito de Prefeitura de Teixeira de l!'reltas !BAl, concluldo com o PR n.0 215/87. Sen. lll.rlo :Mala • • • 4295
Pl!recer que dá ~ final ao PR n.0 215/87,
que autoriza. a Prefeitura de Telzel.ra de Freitas IBAl
a contratar operação de. crédito. Sen. :MArio Mala . . 4295

PARrioo POLt'I'ICO
Reunião de presidentes de partldoil polltlcos realizada para IID&ilaar a altuaçi.o D&Cional. Sen. Mauro
Borges ............................................ 8823

Pi,r.
Not,a oficial da Bzecutlva. Nacional do PMDB.
Sen. Leopoldo Perea ............. ; • • • . • . • • • . • . • • • . • 4128

(vide também Bodovlal

PEDA<;JIO

Pr.c

pedAs!o

a.•
DBB

88/88, ·que dlsp&i sobre a cobriiiiÇa de

Rodovias 1"ederaall • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • 4175

PESCADOR tvlde

tambêm. Projetas)

Projeto que dispÕe some· as Colônia&, Sindicatos,
Fedezações e COnfederação Nacional dos Pescadores.
San. ~ Maranhio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3820
'
.
I
.
'· ·..
. . .
.
PLS n.• 104/88, que dlspile sobra as <Jolllnlaa, Federaçõea e Confederaçio Nacional dos Pescadores.
Sen. Ney Maranhão , .... : .. :: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3828
.

PETRoBRAB !vide tambl!m l'rojetoti)

PLB h,o 108/B8•. que diSpõe sobre a movimentação
dos reélireos flllancielroa de Patrobrás e 11e alllla subáldlirlas em ba.ncoa oflcals. Sen. Odeclr Soares .. ,
Dlrelior ~ Petrobrás notifica Judicialmente presidente da. ampresa.. Sen. Itamar ll'ranco ·. . . . . . . . . . . .
.
.
POt.rl'ICA BOONOMICA
Situação econômica do Pala. San. Oda.clr Soares
POL1TICA EX1EBRA lvlde tambdm ONU)
.
. - ;rnscursb do I.ider sovlêtlco na ONU•. Sen. J'oao!
J'braçs ....... :. : . .................. : . .... : ........ ·
Dldcurso cio .tlder aovlêtlcd· na ONO. · Sen. .Joio

•·
8833
4031
4098
.,
3818

Calmoii. ·• ·••....•• ;: • : . .. ; ••.. ·.! .•... ;.............. 3824
· ·· -~ darios Andl't!s ~-. P.ra a preacldên-

ela, Sen. Nelaon Carneiro . . . . . . . . . . . . 8824
.. . .Discur!ID. ciO Lfder iovlétlco. na ONrr. San. Leite
Cba\'1!8 ..•••••••••••••.•••••.•.•••••••....•••....•• 4029
Dlsclll!áiiC! lia PR. 0 :uàt88, ~;~ue.11uti>rb.i. a Unlio
11. ~all;l~~cJ:~~-to~ ~.!'bltetore!S .l!IDto 1!01; ~Cl
be
de p ses cn:oores no .....
do Chamado • u de
Parla"; Sén, Pemando:Henrlque Cil.nioso .·.·. '·...... 4250
cla da."

n.

• ,

1

I

I

'

?9~CA SOCIAL ·
.
' - Politica soCJal do Pafil. Berl: odaclr" lkiaies . . . . . .

.....

.
. .
.
..
PRJ.'VATIZAOAO• !VIde tambo!Di Pnjeloa)
•; ·; · PriVIItlzaoÂó ·da ~ .. ~ll.rla J'ederal. Saa.
J'amll HllddBd. •.••• "'' •••..•...•..•...••.•..••....•
...•.. PIÍi ii.o iOB/88, 'que l!stabelece ·normas para o
tlttxiesso de prlvattzaçiio de empresas sobre o controle dlreto 1111 lndlreto do Govarno Federa.!. Sen.
Otlaclr SoBres .......•.. ;; •.......•.•..•....•..•..
.. ; :'Privatização da Rede ll'ertovÍ.é.rla Federal.

sen.

JutahJ< :Magalhieii· .. J .. , •••• : • •• , ••••••••••••••••••••

.. ··...

3D28

892~

4129

~
PL!III.~ 98(88. que di.B}Jile .sobre o •proveltamento
doa semdorea do !lancõ de l!.orallli& 8/A, criado
pela Lei. D.o 6.478/88, e ein llri:uidaÇão pelo Decreto
11-P .88. 583/88. Sim. Leopoldo P"eres . . . . . . . .. . . . . .. . . . . 8884
PLB n,•.100/88, que eetebelece, para fabricação
de vefcU!oa automotoras, ·crltêrloa de controle percentual dê .veicUlos DlD9Idos a li1cooJ. em "relai;IO aos
velculós · mbvldos a gasolina: Sen. Francisco Rollem~ ...._..:;:...... : •.... :; .... : ..... :::,: •. , ............ 3884

PDi' 11.0 &/88,.. que diSpõe aobre os 9811Clmantos
dos coDieliWrOs, dos iwdltoreà· io illmDbroa do Mlnls-" •

---------r-----------------··-·· ..

l'llc·

.-··"1

tirlo Plibllco do Tribunal de Contas do DIStrito Federal; Oftc!.o ~-· •s• 20/88 ........•...... , .•.•..•.• 1888
PDf 11.0 8/88, Que orla, no Quadro de Peseoal do
DF, a carreira Plnançaa e Controle e 1e1111 C&rllOB,
tlza ·oe· lllnlS "teDclmentoe; Mem1agem 11.0 8188-DJ' 3889
PDP'·n.ó 7188, que cria, 110 Quadro de Peaeoal do
DF, a carreira Orçamenlo e 1e11a CllfiiOII, fl:u.. os aeus
vencimentos; Mtmaaaem n.• 9/88-DP' . . . . . . . . • • . • . . 3891
PLS n.• 101/88, que altera o tezto ela .Medida
Provls6rla n.0 12/88, que dlapõe 110bre praso para
Uqulclação de débitos elas contribuições prevldenclárlas elas ent1cladea Que lllllllC1ona. Sea• .Jarbu l'lllaarinho ............................................... 3101
· PLS n.• 102/88, QUI! regulamenta o direito de
III'IW, previsto 110 art. u.• ela Clmlltltulçio.J'ederal.
Sen. Cl4 Sabó1a de Carvalho .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 3102
· Pz.s n.• 103/88. QU'B dlapiie 110bre o ensiDo elas
modalldadell esportivas de lutas e d!Mipltu, 11118.
prtUca em clubeS, academias e eetabeleclmentos
congêneree. Sen. J'raDolaoo Bollem.berl •••••.•••••• 11&1
PLS n.• 11i4/88, Que dlap6e sobre as COiõnlaa,
J'ederaçlles e Confederaçlles Nacional doe I'UC&dozes. Sen. Ney MaraDhão ........................ .. 1828
PIB n.• 1011/88, · Que ·caracterlza a pritlca da
tortura, o tráfico Wclto de mtmpecentes e drops
afins, o tenorl.lmo e os crlmes ccmalderades hediondos. Sen. Iram Baralva ..................... .. 1810
PIB n.• 108/88, que estabel- os casos em Que
a~tecerA a Identificação criminal. Sen. Iran 8&ralva .......................................... . 1811
PIB n.• 10'1/88, Que torna obrlgatórl& a reserva,
:oo aervlgo püblloo, de emprqos para pessoas portadoras de deficiência, ffalca ou mental, f1za percentual. Sen. Iram Saraiva ..................... ' .. .. 3832
PLS

:n.• 108/88, Que cllçile

IIObre a movimenta-

ção dos recurl08 flnance1ros d& fetrobrAs e de auas
autlsldlirtas em baD.cOI oflclala. Sen. Odaclr soa- 1833
PDF JLD 8/88, que dlsp6e .sobre 11 l"atlflcação a
oer concedida a engeDhel--agr6nomoa lnleF"antes do Plano de Clasalflcaçl.o de C&!Voll de que trata
11 Lei n.• 5.820nB; Menaegem n.0 12/88-DI' . .. .. .. 185&
PDF n.• 8/88, que klltltul, no Dl.strito J'edezal,
o Impoeto sobre Operações Relattvu 11. Clroulaçl.o
de Mercadorias e IObre Prestação de S.rviÇOs de

Traneporte lntereatadoal e lntermunlcl.lJal e de eo-

munlcaçlio; Mensapm n.• 13/88-DJ' . . . . . . . . . . . . . . 8882

PDF n.• 10/88, que lnstltul, 110 Dl.strlto J'ederal,
o Imposto sobre Tranaml.raio lnter .,._ de Bens
Imóveis e de Direitos a ele relattvoa; :Menaagem n.•
14/88-Dll'
8881
o

•

•

................... o ........ o ....... o

n.•

PDF
11/88, que lnetltul, no Distrito Federal.
o adlelonal do Imposto BObre a :Renda; Menaagem
n.• 111/88-DP' .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . 3881

PDF n.• 12/88, que lnstiWI. 110 Dl&trlto Federal,
o Impoeto eobre a Transmlsalo eauaa morila e doa-

ção de quaisquer Bens ou Direitos; :Meneapm n.o
18/88-DF . • • .. .. .. .. . .. .. . .. .... .. .. . .. .. . .. .. . .. 1888

n.0 109/88,· que estabe'-

para o
pl'OCeiiO de pdvatlsaoão de 8DIPI8IU BObze o aontrole dlreto ou !Ddlreto elo ao.eroo taderal. 111m.
OdacJr Eloarea .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • •. •• .. 1822:
PLS

IIOrm&l

PUS. n.• 110/88, que df.lpile aobre ·o d8p6slto le-

Ia.! de JMlblleaçlles. na B1bl1oteea Nacional. Sea. lar- ·
•·:passarinho ....................................
PIB n.• 111/88, QUe estabe~ o aproveitamento 110 Mlnlltirlo da J'azenda, mediante concuno, de
11rvldores .do Serpzo que, na data de 'fflêncla ela
Constltulgão Federal, pretttavam aerviço em Ó1'lliDII
ela ~ta J'ederal. Sen. Cid Sabóla de carvaJho ••
PLS n.• 112/88, Que ooncade lncantlvoa t1ma1a
ao am.prepdor que admitir !P88ICIB8 portadoras de
def1clêncla flslca e malorea de 80 IIDCIII. SeD. Iram
Saraiva_ ......................... , ................ .
· PDP' n.•. 13/88, que dlapila I10bnt a revill.o doe
vencimentos, ea.lll.rloe, soldol 8 PI'DVIIIltoe doa aervldorea civil e mllltaree, ela Aclmlnl.ltraçl.o Dlreta,
dai autarquias, .~as fundaçlles pdbllcu e do Tribunal de Contas do DIStrito Federal, :Meaaqem a.•
11/88-DF ....................................... ..
PLS n.• 113/88, que autorias o Poder BDcutlvo
a Instituir a J'unclaçl.o tnllvenlclade Federal de Imnaratrls, com lede na cidade de Idêntica dPnomtneçl.o 110 EStaiiO do :Maranblo. Ben. BdWD Loblo •••
PLS il.• Ü4/88, que mant6m o atual slatema de
trlbutaçlio pare todu as 8lqiOrteç6ea de produtos
lndustrlallzadoa aeml-alaborados. San. Oenon cemata ............................................ .
PI.$
115/88, que regula a oonceuão do belll.eflclo mensal de um aalir1o mlnlmo 11. peuoa porta..
dore de deflclfncla e ao !dolO. San. Iram Sarlilva ..

n.•

111'12

tl01

Gil

t!D1

RBJ'ORMA AGRAli.IA

Refonna BIII'Arl&. Ben.. Neleon cametro .. .. .. .. 40114

:REGt1LAMENTO AD:MINDJl'RATIVO
Pli:·n.• 185/88, que utaba.lece a Dtrotura Administrativa BAslca elo Senado ll'e~erel. Seu. JUta!Q'
Magalhiea ...................................... .
Encamlnhanclo a votação do ReqUBI'Imel1to n.•
213/88, de adiamento da dlacuesl.o do PR n.• 89/88,

~.U:.~"r'aq~~~-~-~~-~~

.. Dlacusll.o do Bubltltutlvo ao PIR n,o 89/88. San.
JUte.b:r llaplhies ... ' ......
Dlscuulo do Subltltuttvo ao !'IR n.• 89/88. 111m.
larbas Paas~ .....•..•......••..••.•••••••••••
Dlsc1111l.o do Subltltuttvo ao J'IR n,o 88/88. 111m.
lamll Haddad .. .- .. ·.. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Dllicuuio do Subetltuttvo ao PIR n,o 88/88. 111m.
Fernando Benrlque C&Zidoao ...... ; .. • .. .. .. .. • .. ..
DlacuSitio do PR~· 1111188. Ben. MArio Mala ...
. Dlscuuão elo PR .n.• 88/88. Sen. Auzeo llello • •
DlscU&Eão do PR n.• 88/88. Sen. Edlaon Lobão , ,
Bncamlnhando a votação do Requerimento a,o
215/88, de Inversão ela Ordem do Dia, a t1m de que
o PR n.• 89/88, que df.lpile sobre horArlo e treqt16nala no Sli!Dado, constante do Item 1, seJa submetido
ao plenll.rlo em 6ltlmo lqar, Sen. JUteq Mapllliea
.. : ::ReioluÇlci ·:zi.ci 181/88; ·.:..:.·Altere Jie1nJamanto
Administrativo, 11&8 partee· referentes 11. Secretaria
de Dlvullação e Relaçllee P6.blloaa e a SublecNtarla
TRDI~. dlt Operaçilea_ 8 )(anutençl.o llletr6Dica .. •
o •• o . . ' o . . . . o . . . . o . . . . •

o

1122
1125
1125
1128
1128
1129
1'110
8131

111t

•1011

ng.
Aftaluoio n.• 18'1/88.- Altera a :Reaoluoio
155/88, ~ue dLsp6e 10bra a Oratlftcaçlo IIIBpeelal 0e
Dellempenbo.. ... • . ................. , .. • .. . . . . • . .. . .
Resolução n.0 188/88.- DJ&plle 10bre a revlll.o
dos venc:lmneta8, 1alArloa e pzvventa8 dos aervidores do Senado l'ederal • . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. ..
iReaoluçio
208/88. - Cria a Subeecretarla de
Administração de Compras Colltrata.çlles e Alienações, transforma cai'IIQII no Quadro de P-oal do Senado Federal • , .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. • .. .. .
Resolnçlio n.• 210/88. - Altera o ReiiUiameDto
A~mlnJBtratlvo do Senaélo 1l'ederal na parte relativa
l Estrutura Aclmllllatratlva da Assessoria , , ••••••• ,
Reioluçlio ·n.• 211/88. -Dispõe 10bre a euaaçlio
de programa.a asslsteneiala para os servidores do
Senado· Pederal • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . • • . • • .

ftc,

21.0

n.•

"'15T

a:

........ : ....................................

..ua

4.107

DlacUIBiio do PLC n.• 88/88. Itamar .nanco • • • 4044
DIBCUIBão do PLC n..0 113/88. Sen. Alullllo Bezerra ..u48
Dlacuasiio do PLC n.0 113/88. Sen. Maurlclo Corria .............................................. ..u48
Dlscus•ão do PLC n.0 83/88. Ben. Jarbu PBIB&rlnho.
. ......................................... ..u48
DhcUIBãO do PLC D.0 88/88. Sen. ll'emiiDdo &11.rlque Cardoso . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. • .. ..u4T
Dlscuaslio ão PLC n.0 113/88. Sen. lllárlo Ma1a • • 4048
Dlacusalio do PLC n.0 113/88. Sen. Jamll Ha.ddad 4048
DlsCUIBão do PLC n.• 113/88. Sen. Jutally Magalhães .• , .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . 40SO
Encaminhando a votaçlio do PLC n.,o 83/88. San.
Carlos Chlarel11 • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..usa
DIY81'11êncl.u entre a CAmara e o Senldo aa
a.preclaçilo da matêr:la sobre o aaiArlo mlnlmo. Sen.
C1d 8ab61a de Carvalbo .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 4122
PLS n.• 116/88, que NIIIJ)a a concesalio do beneficio meDial de um aalirlo m!nl1110 l pessoa portadora de deficlêncl.a e ao !doso, &en. Iram Ban.tva • • "'181
Dlscuaalio do PLO n..• 88/88. Sen. Joio Menelle& !C801
DlacUIBio do PLC n.• 113/88. Ben. Bdlaon Loblio 4801

"'121

SA"ODE
SaMe DO Pa1s. Ben. Gonuga .Ja1me • . . • • • • • • . • • ..UIIS

"'188

'1118
\1181
fo182

"'188

G13
GH
G14
4214

G18

de CiLrvalho •. : .......................... ·... .. .. .. G18
! ·: DlscUIIIo do PLO n.0 '13/88. Sen. Cbaps Ro-

drigues .• .· . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Dlsculslio do PLC n.0 88/88. Sen. EdiiOn Loblio
SALAJUO I4'!NIMO (vide também l'lojelloal
.
PLC n.• 88/88, que dl8plle aobra o A1izlo ml•
nlmo ............................................
~uaaão do PLC n.0 88/88. San. C&r1oa CbiiLrelll
Dltculllo do PLC n.0 83/88. San. Pompeu da
Souaa ........... , .. : .............................

o

DlaCUIBiio do PLC n.• 83/88. Sen. Cbaps Ro-

di:IIIUes • • . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . 4043

RODOVIA (vide também Pedá&fol
l!lmeZida oreamentérla am. favor do asfa!tamento da Rodovia U.br1a-Buma1tll, no Amazonas. Sen.
Aureo Mello . . • . .. .. • . .. .. . .. . . .. .. .. • . .. . .. .. .. • 1'13T
PLC ·n.• 89/88, que dispõe 10bre a cobrança de
peóiglo nas rodovta.s fellerals .......... , . .. .. . .. .. fo1 T5
6ALARIO l v1c1e tambmn .JIIBfilp 'l'nob&lldsta>
PDF n.• 13/88, que dl8pãe 10bre a rev1sio elos
venclmenta8, sa!Arlo8, aoldos e 111'09191tos cfDa aervldores clvla e m!Utares da Aclmln'-traçio DJreta,
daa autarquias, das fimcla.ç15es pdb!IC&B e do Trl.bunal de Contas do Dll'; Mensagem n.• 17188-DF • . . • •
PR n.• 200/88, que fixa, para o ezerclclo de 1888,
Nmuneração do aovemador do D1l' e dos ~tlvos aecretárlos. Sen. Melra 1l'llliD • • . • . . . • . . • . • • . . •
PLC n.• K/88, que cllapl5e 10bre a revlsio doi
venclmenta8, IBlirlos, lolcfos e proventos dos aervldores cl.vla e mWtares da adJn1nl,straçio d1retll, dai
autarquias, dos extlnta8 terrl.tórloa federa!s e du
fundaçilés pflbllcas . • , .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. ..
DIBCUIBão do PL0 n.0 88/88, que dlspile 10bre B1
remunerações doi membral do llllJII8thJo J'IUillco
da unlii.o. Seu. NaliOD Carneiro .. .. .. .. .. .. .. .. • .. •
Encamlnha.ndo a votação do PLO n.• 88188. San.
Rona.n Tito . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. • .. .. • .. . ..
Dlac~ão do PLC D.0 88/88, Sen. Leite CbaYBB
' 'biBCUIBiio -do PLC n° 88/88. Sen. Maurlalo Oorrêa ................................................
.. Encaminhando a votação do PLC n.• '13/88, que
dispõe sobre as l'I!ID.unerações dos mlonistrol do T8T
e Julzea do Trabalho. Sen. Femando Banrlque Car~-· ............................................
Esclarecendo o PLC n.0 '13188. Sen. Cid Sab61a

poa

DlacDIBiio do PLC n.0 113/88. Sen. :Robelto Cam·

G20
4241

811811
!CD88
\IMO

SEOUR.A!iÇA Jti'DIOLUUA
PLO n.• n/88, que lnolul a catei!Orla tuncloDal
de Illospetor cfll SeiiiJrança .Jud1cilrla. do OrapiAtlvtclada de Apolo .Jud1ciArio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Buperlcr Eleitoral
f1xa 01 reapecftvos valores de vencimentos • . . • . . . . 4108
PLC n.• '111/88, Inclui a categor!a funcional de
lnlpetor de Seguranga Judlclll.r:la DO Orupo-Atlvldades de Apolo .Tudlcllrlo, do Quadro Permanente do
Pessoel da Secl'lltarla do Tribunal Superior do Tra- ·
bailio, f1za os reapectlvos valores de YeDclmentoa '111
SEGURANÇA NACIONAL (vide tambmn Ato IIIIIÜ•

taclonal>
Voto do Vlce-Presldente Pedro Alelzo, na reu·
nlão do Conselho de SeiiiJranç& Nacional que edltou
o Ato IDstltuclonal n.• 5, em 18-12·88. Sen.. Nelson
Carneiro .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 4127
SENADO 1I'EDBRAL

Tnmsfonnaçii.o de cargos pela Mesa Dlretora
elo Senado l'ederal. Ben. Jutally Magalhlies • . . • • • • • • 4188
SERVIDOR (vide

tam~m

PiiÍ n..• 107/88, que

l'roJeta81

torna

obrl&at6rla a reae"rva,

no serviço pdbllco, de empregos para pessoas portadoras de def1clenclil., ff.slca ·ou "lllélltal, f1xa percentual. een.. Iram Sara1va . .. .. .. .. • .. • .. .. .. . .. .. 81182
PIB n.•.tll/88, •ue estabelece o aproveltameato
no Ml.nlat41rlo da J'azend&, mediante CODCUr&O, de ser•
Wdores do Serpro que, na data de vlgêDela da Colllltl·

Pá&".
tulçio Federal, preatavam ~erviçoa em Ól'lio• da Receita. Federal. Sen. C1d Sa.bóta. de Carvalho . . . . . . . . . 4021
SINDICATO
TriiDIICrlçio noo ADala do diBcuno do Sr. FranciiCo dai Cba.ps Monteiro, que to1 eleito Prelllclente
do Blndlca.to doa Servidores do Poder LetiiJII.a.tlvo e
Tribunal de Contas da Unlio. Sen. Ma.urlclo Corrêa. I'IIK
BlBTEMA FINANCEIRO
Blatema. Flna.ncelro NBCiona.l. Sen. Itamar Fran-

co ................................................ 3843

PLC n.o 87/88, que lnatltul a lr&tlflcll91o aztraorcllnárla. ao• Bervldorea do Tribunal l'edaral de
Recunoa, da luattça FedarBI da Primeira Inltlncla. 417t
TRIBUNAL :REGIONAL FEDERAL

PLC n.o 82/88, que dJapõe aobre a eompoalçllo
Inicial doa Trlbuna.ls l'edera.ls e IU8 lnatelaçio, cria
oa respectivos quadros de pessoal . . . .. . .. • . .. . .. . . . 3804
Dleeuulo do PLC n.o 82/88. Ben. C1d Sa.bóta de
Carvalho . .. . • . . .. . • . • . . . . .. • • .. .. .. • .. • . .. . .. • • • . • 4252
Dlaeuulo do PLC n.o 82/88. 8en. Nelaon Carneiro ............................................. 4252

B11NAB
PLC n.o 81/88, que dJsp6e aobre a tnmsfonna.çio, em autarquia. especial, da Bunab . . . . . • . . . . . . . . '111
SUPREMO TRIBUNAL PEDERAL
PLC n.o 85/88, que dJapóe aobre a p-a.tlflcaçio
eztraorcllnirla doa oervldOreB do SUpremo Trlbuilal

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

PLC n.o 73/88, que dJapóe aobre u remuneraç6es
dos Mlnlatroa do Tribunal Superior do Trabalho e
Julzea do Trabalho . .. . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. <1022

Pederal .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. '1'12

TRIBtJ'l'O !vide também PrOJdoal

TARIFAS POBLIOAB
DL n.o 78/88, que alteza o Decreto-Lei n6mero
2.404/87, que dJipõe aobre o AdJc1oDal ao Frete para
a Renovaçio da Marlnlla Mercante e o Pulldo da Marinha Mercante • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. •
DL n.o 78/88 - Republleaçio . . . . .. .. . . .. .. . ..
DL n.0 TT/88, que altera a destlnaçlo da recuraos
do Fundo de Apolo ao Dasenvolvlmento SOCial !FASl
e do Fundo de Investimento SOCial (Finllocla.ll . . . .
DIICUI8io da Emenda da Ct.mara ao PLB n.o
87/88, que cria o AdiciOnal da 'l'llrlfa. Portuirla
(Jl~l. Be<L Leite cn.ovea .................•.......
Dlaeusalo da Emenda da CAma.ra. ao PUI n.o
8'1/88. Ben. Roberto C8mpOB • . • • • • . .. . • • • • • .. .. .. • •

PLC n.o 93/88, que dJapêle .sobre formu de melhoria da admlnllltr119io tributAria . . . . . . • . . . . . . . . . 4181
PUI n.0 114188, que mantêm o atual alatama de
trlbutaçio pare todas u ezportaçlies de produtos
lnclustrla.llzadoa aeml-elabOra.dos. Ben.
Gerson
Camata . . .. . .. . .. . . . . . . . • . .. . .. .. .. . . . .. • . . . . .. . .. 4221

3113'7
41116

11NIVERBIDADE (vide também PrOje&osl

'155
<1210
4210

TEMPO DE BlllRVlÇO
PLC n.0 75/88, que dJspõe aobre a contagem do
tempo de serviço prestado l a.clmlnl.atra.çio federal
pelos aervldorea alcançados pelo Decreto-Lei n.o

2.147/87 ........................................... ,108
'l'OMBJlMEN'l'O
Tomba.mento de PlriDópolls 1001. Ben. Oon11111& la.lme • .. • • .. • • • • .. .. • .. .. • • .. • .. .. .. • • • .. • .. 1781
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

PLO a.o '12/88, que cllap6e aobre u remuuera.çõea
doa membros do Tribunal de Contu da ll"DIIo • • • • <1020
TRIBUNAL DE JU8'l'IÇA
PLC n.0 88/88, que dJapõe aobre a ara.tlflcaçio
eztraorcllnárla. ciOs aervldorel da Beeretei"1a do Tribunal da .Julltlça e doa Oftcloa .Judlcla.ls do Distrito

l'ecleral e doa 'l'errltórlol .. . .. .. .. . .. . .. .. . .... .. . . '172
TRIBUNAL FEDERAL DE :RECilRBOB

PLC n.o 89/88, que dJapóe IObre U zemuneraçi!es
doa Ministros do Tribunal Pederal da Recurlal e doa
.Julzea Federais .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. • .. .. • <1011

Dlaeuesio elo PUI a.o 88/88, que dJapõe aobre u
fundações de apolo u lnst!tulçliea fedara.ls de emdno
auperlor. ssn. Mauro Benavldaa . • . .. .. • .. . .. . . .. . 8778
Dlaeuulo do PLC n.0 38/88, que autoriza o Poder Ezeeutlvo a Instituir a l!'u!ldaçlo 11!11veraldade
Pederal do Pla.nalto da Ara:l:i IMO I. Ben. Cid Babóta.
da Carvalho . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . • . .. . .. • .. .. . 8797
AdmlniBtreçáo do iReltor Eduardo Ant6Dio Conde
Oarela DB 1JDiveraldade l'edersi de Sergipe. Ben. Lourlval Bapt!lta . . . .. . . . • . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . • .. • <1099
PLC n.0 78/88, que alteza dJapoaltl.vo da Let n.0
8. 285/?6, que cllap6e IObre O BD8IDo DO Exército . . . '109
PUI n.o 113/88, que autoriza. o Podar lllzaeutlvo
a lnlltltulr a Fundll9io Universidade l'edaral da Impsratrll, com Ieda na cidade da ldênt!ea clenOmiDBçio elo Dta.do do Ma.ranlllo. Ben. EdJion Lobão . . . '120
VETO
Mena.a.pm n.0 10/88-Dil'l. reatltulçlo do texto
com veto parcla.l da Lei n.0 l, da 80-11-88 . . • . . . • . 8892

VIou:NCIJl

Jla.auslna.to do Dep. Estadual lolo Carlos Ba.tlata do PBB (PAI. l!eD. Jamll Baddad . . . . . . . . . . . . 1758
ProJeto que define crime da tortura. Ben. Itamar
l'ranco . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . • . • . . . . • .. . . 8'188
Aslualnato do Dep. Dtadual lolo Carloa Ba.tlata. do PBB !PAI. Ben. Joaê J'opça .. .. • .. . . • . .. .. 3818
iReeeblmento de corresiiODI1ênela do exterior
oiObre crimes no aetor rural brullelro. sen. Leite
cn.oves . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . .. 8821
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n-"DICE ONOMASTICO

•

.'
.AI'ONSO AlUNOS .

.·

DJ111lU181o do PLO ·n.•· 80/88, que define os cri·
mea re.iultantea de preocmcetto de raça ou de cor• · · ·~

e suaa emendas .• , • • • . • • . • • • • • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • 1718
.AFONSO SANCHO
:Rolapm das dtfldaa doa lllUD1clp1oe com o Banco
do Brasil. - Aparte 80 8eD. Cid Babóla de Carvalho 8'88

DJspoaltivoa auto-apllcAVIIla ela CODBtltulçio. Aparte 80 Sen. Cid Babóla. de Carvalho •.. • • • • . • • • . • 1'88
'l'raD8fertnala ele I'IICIUB08 do FIDaD para o J'lnor.
-:- Aparte 80 8eD. !labor J'llzllor ........ :.. • • • • • • • • • 1818
DJscuno elo Lfder Scmlltlco na OND'. - Aparte
80 Ben. Joú Popça. ........... : .. ................ : 3820
Bodas aa.cerdota.l.s do Monsenhor AmarWo de
EknJza ~ ••••••.••.••.••••.• ; ••.•••.••••••• 88,8
. Parecer oral ao
n.• 8/88, que lnatitul, ao
DI', o Impoato aobre Ope!BÇ6es Relativas à Clrculaçio ele :Mereadorlu e aobre Prestaçio ele Serviço de
Transporte IDtereataclual, JntermUII1clpal e de Comu·
Dlcaoio ............................. ~ .............. 42'8
Parecer que clf. reclaçlo final 80 PDJ' n.• 8/88 . . 42U

rmr

.. ~
DJa. Mlm.d1a1 Contra. Aleis .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. • 8M2

ALBAH'O J'R.ANOO

..

..

.

.ALJ'REDO CAJ.IPPS .
: · Dlacuaaio do PLC n.0 83/88, que cllsp&! 10bre o
aaiArlo !lllnlmo. ...,. Aparte ao Sen. Pompeu ele Bouaa
Parecer oral à Mensagem n.• m/88, ·.:relativa à
propo11ta. para que aeja autorizado o Oovemo do ·
Bstado de MIDIIII Gerais a. elevar o montante de sua
dlvlcls COIIIOJiclscla, eoncluldo com o PR n.• 211/88 4291
·. Parecer que clf. :reda.çio final 80 PR n.• .211/88,
que autoriza o Governo do li:Btado de Minas Oerals
a elsvl!-1' o montante de aua dlvtcla CODIOllclacla ••• ~1
ALtltZIO BEZZERKA
IJ~aCus~~Ào do PLC

n.0 83/88, que 4!spõe IObre
lllirlo liiiDlmo . ·. .. .. .... . .. .. . .. . .. .. .. • .. .. . .. .. .. 61148
~UBSio clci PLC ·;..o 83Jaa. -'AParte 10 Sen. · .

Mirlo Mail! ., .. , .. , .. , .,, .................... , .. • tof,8
BOIX'8D8 1W'I -118 pesar a TeotiiDlo Wela. · Aparte 80 8eD. B.ubeDII yuar .. .. . .. .. .. •.. .. . .. . . .. tlllf,
Parecer oral à :Mell8agem n.• 288/88, ·:relativa à
jmlpoata. para . que llllja autorllado o OoveniD do ·
AcN a contratar operação de cridlto, concluldo eom
PR n.•. 202/88 ....................... ':" .. .. .. .. .. . t201
DLicUBelio do PR ·n.• 702/Sa, que autorbia o Oo·
vemo do Acre a -ua.ta.- operaçl.o de ortdlto. - .
Aparte. ao BeD. ICé.rio Kaia o • o o o • o • • o I I o • I o o I I I o I o ; aos·

o

.n:

illlavlo

....

Parecer que clf.
tina! ao
n.• 202/88 aos
,. . Parecer oral 80 PR n.• 1ft/88, que dispõe eobre
a. lllleCUÇão de programaa uslstenclals para os aemdol'fl8 do Senado ..................... :: .. • :.. • .. 4239
Parecer que clf. reclaçlo final ·ao .PR n.• 1ft/88 asa
Doaç6aa 801 tlqelados do Acre .. .. .. • .. .. .. ..

Gil'

Manda.to Prealdeaclal . • . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 428'
IDtegraol.o da ReiiAo AmasGDlca .. •. .. .. .. .. .. .. ae'

AUB.EO JIEI •.o
· Apelo' da. Asaoclaçio Comercial do Am••onu ao
Dtretor da. Cacez eobre a raduçio dos !PZBZDII da
flllanclamento das lmporta.ç6ea da motores da popa
Dlicusaio do Substitutivo do PR n.0 88/88, que
dlspiie 10bre horirlo e freqtllnala no Banacló. Aparte· ao ·Sen. Perna.ildo Benrlque Canloso . • . . . .
Dllcussio do PR D.0 88/88 ............. , .. .. ..
Emenda' orçammitirta. em favor do a.lfalta.mento
da rodovia. LAbrea.-Bumalti, 110 Amamuaa • • .. ..
'I'nlrlsferênela do emedente do ol'Ç81118Dto do
~para

I!Kt
an7

IDO
8ft7

o rtnor .... , ..............•.......•.... 17.,.

Pa.rallaaçio e prtvatlzaçl.o lia ComPIIDhla Sida··
r&ra1ca .da AmiiiiCiula. <Blclerama.l •••..•.• , . . . • • . . . 1~a
B.ewlllo da presidentes da partidos poUtlcos
reaDza.cla .para anallaar altuaçl.o DIICional. - Aparte
ao Sen. :Mauro Borps • .. .. .. .. . .. ..... • .. .. .. .. .... • 3821
Entrevllta. do Prof. Paolo l'relre, ao Joma.l
VoJha de 8. Paulo.·- Aparte. ao Sen. Joio .calmon 1828
l'a.leolmento do a-Banidor Dar10 Cardo10 • :. • 31K1
Plll'8C81' oral 10 PLC n.0 82/88, que dlsplle aobre
a composlçl.o I:D1clal doa 'l'flbtmala Reslcmals l'e· . . .
derals e sua. lnsta.la.çlo, crta. os respectivos quadros
·
de pegoa.l .......•............................. ;... 38~
: Hom8DIIIem a Austiegéano de · Jl.tbB;ycie. Aparte ao Sen. NeleoD Camelzu ,. ... ;~ ,',,'·;.L.; .• '1881
l'a.lac:lmlmto do Dr. Rlmlulo de Almeida ••••••••. 4102
~Aml'ilnla: LAarlmu da CrOcodilo", ·art.tao· do
Pror. 'Arpml!'o Procóp1o publicado ·no ·Correio

Bl'llallllm111 • : .................... ·...... : ............ ·· 4288
CA1U.OB CBIAB.ELLI

. .

.

.

Despedidas· do Ben. Guilherme Pàlmelrli, aai' virtude de Bill. elelçl.o para Prefelto da llfacei6 IALl. •
-:- Aparte .................... ·• .. • • • .. • .. .. .. • ... .. • 17811

Dlseuuio

'ciO PR D.0

188/Bii,

que autcu1Za o' ao-

vemo da t1nlio a contratar oper&oio de cridlto ..
a:t.emo. - Aparte 80 BeD. Itamãr l'ranco . . • • . • . • • 17B5
·. DJiCUSsãci ·ciO Pi.C n.0 · eits8; riU..· dl8~ 10~ o
tla.lirlo miDimo ..•. ~ : ..·• ; •·.. ·• :. ; .. .. • .. .. .. • .. .. .. • tQS9

D

Pie-

Pác-

Bncamlnhando a votaçio do PLC n.0 88/88 . . • • 4058
Dlsculaão do PLC n.o 84/88, que altera a Letlla·
•~io do •-~-to de ..
4"'""
l-.
~,.....,.
....,...... ••·••••••••••••••···--·
uv•

Dlscuaaio do PR n.o 189/88, que autoriza o Oo·
vemo da Unlio a contratar operaçio de crédlto
edema .....•..•....••.•..••.••......•..•••......• 3788
Esclarecimento ao PLC n.o 71188, que dlsp6e
Rolagem das dlvtdas doa munlclptoa com o Banco _
sobre as remuneraçlies dOI Ministros do TBT e Juldo BrBsll · .. · · · · · · · · · · · · • · • · • • · • · · · · · ·. · ·......•.. 3 ••5
zes do Trabalho. - Aparte ao Ben. Cid Babóla de
Dlspoaltlvos auto-apllcivela da Constltulçio . . . 3'188
Carvalho -· · · · • · · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. ·! · ••... • mo -· •· J ~MKiYIIII
""·--·-ãa do PLC n.0 52/88 o o , , , , , , , , , , , , , , , , , a-7
r•
Bacamlnllando a votação do ;Requerimento n.0 · · ·
248/88, de adlamento da dl1CU81ão da MeDsa&em
Dlscuss1o do PLC n.o 38/BB.}'Iue autoriza o Poder
n.o 273/88, relativa t. pmpoata para que ae.la autoEzecutl110 a Instituir a J'nndaçAo 1111lversldade Farlaada o Doverno da 11nlão a contratar operação de
der_al do Plallalto de Arazi <MO l - • - ... - • • • • . • . . . . 3'187
cn!dlto ezteroo • .. • . • • . • • . • • . • • . • • • • • • . • • • . • . . • • • . 044
Radlcallaaçio democritlca.. - Aparte ao Ben.
···Diicussio· dÓ Pi.c n.Õ ili/88; qtie·iu8j,5e ·sobre o·:
João Menezes .••••••.••.••.••.••••••• :n .. ::;.... ;:·S885
salirlo mlnlmo. ~ Aparte ao Ben. Edlson "Labia • • 4102
Pa.zecer oral· ao PLB n.o 30/88, •que· altera o ·;
C6dlgo Brullello de ~. tornaDdo
obrigatório .que as emlsaoras de televisão, ao fiDal
. . .
.
das progremaçCes dlllrlas, transmitam Imagens de
Parecer oral ao PLC n.o 82/88, que dlap6e sobn!
crla!ll;a.s desaparecidas ou seqUestradas ·•.• ; .. ; .. :. • 3888
a gratlflcaçio ...traardlnArla dOI aervtdorell do MI·
nlstérlo POblleo da lnl.lio ...................... ..
Parecer oral à emenda n.o 1 do PLB D.o S0/88 . . 3870
Parecer oral ao PLC n.0 83/88,
dlsplle sobre
Pa.recer que di reda.çio fllllll ao PLB n.0 30/88. . 1870
as formu de melhoria da administração trlbutllrla 071
. _PLB n.o 111/88, q.ie estabelece a a.provaltamento
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sfdente .da empresa.. - Aparte ao San. Itamar Franco 4032
· Dlscu.saão do PR n.0 191/88, que autorlaa o
· Dl.scu•ão do PR n.0 188/88, que rerratlflca a BeDovernador do Rio de Janeiro a contratar operação
soluoio n.~ 41/88, que auflorlza a Prefeitura do Rio
de crédlto aterno. - Aparte ao Ben. Itamar l!'riiDCo 3884 de Janeiro (RJ) a contratar operação de crédlto • • 4037
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Divergência entre Cimara e Benado na ~
Encamlnbando a votação do PLC n.0 84/88, que •
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MWtar e dOI .Juizes da Justiça Mllltar Federal • • • • 4217
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. _ Parecer infda cCJ • .O~ n.0 188/88, que altera
Pa!'ecer. 111'81- da CCJ ao PR n.o 89/88 .. .. • .. .. .. · 8712
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-Aparte ....................................... .. 3715 tura administrativa da Allll!llaorla .... ., .. .. .. • .. .. 038
. Parecer que di redaçiio flnal ao PR n.o 188/88 ,4237
Pareclir" oral aiJ PLS n.0 88l88, que dlsp5e sobre
Dlscuaalio do PLC n.o ·82188; que dlsp6e sobn! a
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ln'BI ao PU: n." 81188, que llíatl.tul rrrattflcaçAo lllltraord!JW!a 11011 881'Vidótea do Tribunal
·

=-~ID~~:7.-~.-~:~.~-~--~-~~
Parecer oral ao.PLC n.• 85/88, que altera a leg!B-

Iaçio dos lnceatlvoa fl.lcalll f8lacloóadoa com o Imposto da Relida . ; ........ , .....: ................ ..
Parecer oral ia PDJ' n.• 13/88, que dlapile sobre
a mrlsio doa vencimentos, .lalf.r1oa, soldos e pro't'elltos dos ervldores el"918 e mllltarell, da ac!m!nlatraçio· dlreta, das autarquias, das fuDdaçiles plibllcas
e do TrlbUDallle Coutas do DI' ................... ..
Parecer que elA redaçlo fiDa1 ao PDP n.• 13/88
Parecer oral da CCJ, ao PDL n.• 2'1/88, que dlap6e sobre a Dlo-apllcaçlo do DL
'lll/88, que
dl8p6e llllbre a remuueraçlo dos membros do CoDJ11'81110 Jl'aelonal ................................ ..
Parecer_que _IIA_redaçio ~Dai do PDL n.• 27/88

do PR n.• 188/88, que autorlaa o
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vemo da 'O'D1lo a contratar operaolo de cr6:1Jto eztemo ................................·............ 1788
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DmCBU CARNI!:JRO
Votação do Orçamento ·da 11nlão pare o exerefcio tiD&ncelro de 1989 .-.. ; ....................... · f131
Votaçlo de destaque da Bmencla n.• 481/88,
ap1'81entado , ao Projeto de Lei do Orçamento da
11Diio pare 11189 .................................... .

DIVALDO SURUAGY
Despedida do Sell. Gullberme Palmeira, em virtude de sue eleição pare Prefeito de Maceló !ALI.
- Aparte ...................................... ..
Dlicussi.o da PLB n.• lllit88, que dlap6e sobre o
aproveitamento dos ·•rvldores do Banco de Roraima
criado. pela Lei n.• &.f78/88, e em llquldaçlo pelo
Decreto n.• 98.1183/88 ........... • : .. .......... ..
· D!acWisiio da PL8 n.• 101188, que ai tara o tezto
da Medida Provls6rla n.• 12/88, que dllplle sobre o
prazo pare llquldaçlo dos débitos que 1118Delona •••
. · Dllclll'IO do Llder Soviético Da ONU. ....:. Aparte
ao 8en. José l'opça .. : .. ......................... .
:Recebimento de correspondências da Exterior
sobre Crlmea no oletor rural brasUelro. - Aparte ao
8en. Leite Cbaves ................................ ..
· lllelçiio de Carloa Andrés Pérez, para a preeldéDela da Venesuela. - .&parte ao SaD. Nelson car-
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neiro ·······:······:···:··············:··········· 1824
. Illlcuiao do Lidar Sovl.étl.co lia ONU. - Aparte
ilo lleli. Joio Calmou ·.. ,'. ,' • ." ................. , ., .. 1821
BllciiiiiiDhaDdo a votaçio do Requerimento n.•
248/88, de adiamento da cilacuulo lia lleDIIIIesD
n.o 273/811, ralat!va l proposta para que seJa autollllado o Governo 1M ~Ao A OODtratar operaqlo
de crédito "ut8rnil. - APL1't8 ao Ben. EdlsoD Loblo
. Panic!tl' oral ao PLC 11.0 18188, que dlap6e sobra
a rrrat!flcaçAo cmtraordiDArla dOB .servldoru da. llllt!ça do 'l'rabalbo ................................ ..

EDUION LOBAO . . .
D!Ruulo do PR n." 88/88, que d1aPie sobra bDriria e treqllêllcla ao Senado .................... .. 1731
Despedidas do 8eD. Guilherme Palmeira em '1'11'tude de lU& elelçlo opara Prefeito da Macel6 (AL).
-Aparte ....................................... .. 1'113

DllcUAlo do PR a,o 181/811, que autorlla o aovemo do Rio lia Janeiro a contratar operaçlo de
cmuto uterDo. - Aparte ao San. ltaaW' J'raDCO •• 8814
PL8 n.0 111/88, que autorlaa o Poder :a:zeciuuvo
a IDat!tulr a "l'lmdaçlo 11Dlversldade J'eders1 lia Imperatriz", com sede na cidade de l.dêlltica denomlnaçlo do Estado do Maranhio ................... .
Parecer. oral so PLC
87188, que dlaplle llllbre
a remuneraçlo dOB IDterrrantes da Carreira l'ollclal
Civil do DI' .............................. ' ... • .. .. G13
DlscUIIIIão ·do PLC n.0 88/88, que 111Bp6e sobre a
a remuneraçio dos membros do Mllllatllrlo Plibllco
da 11lllão ...................................... .. G1f
Bnoam!Dhando a votaçlo do Requmm&Dto
248/88, de Pc!l•meJ!to da dl.sc:usllo da Mlmlagem 11.0
273/88, relativa l proposta para que leJa autorlsado o OovarDo da 11nllo a CoDtratar operaçlo de
~toeztemo ................................. ..
Parecei- oral l MeDsàcem n.• 173/88, relativa l
proposta para que seja autorlsado o OovarDo da
11lllão a contratar operaçAo de crédito eztemo, conoluldo com o PR n.• lll0/88 ...................... .
Parecer que elA :reda!iAo f!Dal ao PR n.• 110/88,
que autorlsa o Qovm:DO da Ull!Ao a celebrar contratos bllateraia Junto aos pemos de Jl&lael credores
DO Amblto do cbiUIIBÓO "CCube de Parla" •.•••.••••• G51
Parecer oral ao PDJ' n.• 10/88, que IDst!tul, DO
DJ', O Imposto sobre TranBmlllslo lntar WvDII de Bana
11116vels 11 de Dlr8ltos a eles .ralat,Jvos ..... , ...... f282
Parecar que elA rellaçio f!Dal ao PDJ' n.• 10/88 G83
DllcUAio do PL0 D.0 83/88,- que dJap6e IIObre
saiArlo miDlmo ................................. .. G01
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I'EKNANDO HEliRIQlJE CARDOSO

''Hora de coragem e declaiiO'', sdltorlal do jornal
O Globo . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . ..
DlicUAii.Õ. ilci subStitutivo. ilo PR n.• 89/81, que
dlspile sobre hor(&rlo e trrqtlêDC!a no Senado . . . . . .
Dllc1118lo do PLC n." 88/88, que dlsp6e &Obre o
sal(&rlo mlnlmo .. .. • .. . .. • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. ..
Tratado de COOperação e ID.tegração EoonOmlca
entre o Brasil e a Argentina .. .. .. .. .. . .. . .. .. . ..
Bncamlllbando a votaçlo do ·PLC n.• 73/88, que
dl.spile IObrs u remuneraç6ea doa Mililitros do TS'l'
e Jufzea do Trabalho , .. .. .. ..... .. .. ..... .. .. . .. ..
Eoclaleclmento ao IPLC n.• 73/88. - Aparte ao
Ben. Cid Sabóta de carvalho .-.. ·• ·... ·.. .. .. .. .. .. ..

3711
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Dllc1188io do PR n.• 110/88, que autorlsa a Olllilo
a celebrar contratos bllaterala Junto aos govemoa .
de pallles credores DO &mblto do cbamado "Clube de
Parla" . .. . .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. . .. .. .. 4250

J'RANCJBCO JWt•,lNBERG
PL8 n.• 100/88, que estabelece para a fabriAlaçio
de ftlculo& automotores, cnWrlos de -trole do
percentual ele ve!Culoa movidos a (&lcool em relaçio
aos velculOB movlll.ol l 1880]1na ; .. :.• L ..... .-.. .. . · 1884
Crlaçio· da Comlulo ·de Blltudoe 'l'errltorlalll • • 3711
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PUt ·Jl.e 103188, que dlaplle IObre: o IIDIIJlD c1u ·. ·
moclall4ades esparU:raa da lutas e dl8clpliD.& au&·pri- ·
\III&: em. clubes, . academias e eet&beleelmentos con.- '·
gênte _.•.. , ......•..... ""'"''"'~···~·:······t······ 8751
&elÍueclmentoa 8Dbre o PIB .,,o 82/88, que diaPile ilobre & J:;el n.a I. 711/&ll - Dt&tuto doa ll'mlciODII.riDa -~ C1vl8 d& t1D1io • • • • • • • • • • . • • • • • • 8870
II 'releconfertDel& Panamerlcan& IIObre AII1S • • · 3875
. · Dlretor d& Petrobráa notltlc& judlclalmente ·prealdenlle da empres&. Ap&Tte ao Sen. It&mar
Franco'" ..•. ' .... ' .. ; . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 4033
· . oro.o. An11enll.r1o . d& Declaraçio 11nlretaal doa
Direitos HUJII&IIOB , •••••••••••• · • • · · • • • • • • • • • • • • • • • 40IMI
Détlctt público · ....................... · . . .. . .. 4130

Parecer oral ta tmenda.a ciO PLO
:88/88 ; ;. · ·~
PLs J1,0 11&/88, que regul& & cOne-lo elO be.
ll8flclo · mena&l de um .saJdrlo IDin1mo t. pe88DB portadora de ·deficiência e· ·ao· ldOIIO" ::. :: .. .... ; .. .. .. t191
Encaminhando & votaçio do :ReqUer!DíeDto
n.o 2W88, de adiamento da dlacuaalo do PLC n.•
88188, que autorlzB & 1l'lllYersldede Fedaral, da Oalll.s
a doar lm6vei t. 11nllo B'Btadual doa Eatuii&Utea ·do
l!lst&do de Oolil.s .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • . • .. .. .. . .. 8811
.
.
i
Parecer oral ao PLC n.o 88/88 .. .. .. .. .. .. .. .. . 4212
:Parecer oral ao PLC .n.o 80/88, que dlsplle sobre
a eleição p&r& prefeitos, vlce-prefeltos e vereadores
doa munlclploa novos crt&dos até 15 da julho de 1988 4228

OERSQN CAMATA

Deaped1d&s do Sen. OuiUierme Palmeira, em virtude de sua elelçio par& Prefetlo de M.aeeló (AL).
- Aparte ........................ ".... .. • . .. . . .. • 3754
Aasasaln&to do Dep. Estadual J'olo Carloe Batlst&
do PSB (PAI. - Aparta ao Sen. J'amll Hadd•d • • . • • 8769
Projeto que define crime de torlur& • . . . . • • . . • . • 1788
D1acwlsio do PR n.o 189/88, que &utorlz& o Dovemo d& União & ccmtr&tar aperaçio de crt!dlto
ezterno .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3785
Dlscussio do PR n.o 191/88, que &utorlz& o so- , ,
vemo do Rio de Janeiro & ccmtr&tar operaçlo de
crt!dltoextemo ....... : ...... :., ................... :3833
DlaCUBBáo do PR n.• 191/88. - Aparte ao EleD.
Nel.scm ·carneiro .............. ·. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . • 8837
Sistema :rtn&ncelro NBclonal ............... , .. 3848
Dlscluso do .lllnlatro d& Cultura. J'oaé ApBrectdo
de Oliveira em hollli!DIIgem t. :memórl& do l!lngeDhe1ro
Américo Renê Olannettl .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 88'13
40 anoa de promulgação da eart& 11nlversal doa
Dlreltoa !fnm•noe. - Aparte ao EleD. Pompeu de
Sousa ............................................. 8879
Dlretor da Petrobril.s notlnCa 3udlclalmente prealdenta da empresa .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4031
Dlacuaslo do PLC n.o 88/88, que dispõe aobre o
aalll.rlo mlnlmo • . . .. . .. . ... • .. .. • . • .. . .. .. • . .. • .. • 41144
EDcamlllhando & votaçi.o do PR a.0 189/88 . • . • • • t i "
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Pa.reeer or&l ao· PIB n. '14188, qua alter& &
Lei n.G 3.577/59, que dispõe IIObre o alstema. edu0

C&Cional brasileiro : .. ..................... ' • .. .. • .
· '· Pateet!t que· dil. "redBOio fiDa1 110 PIB D.0 74188
.114188, .
mantêm o atae~ a~atema da
trlbutaçlo J!&l'& tod&s u ezportaçllea da produtoe
Industrializados aeml-el&bOI'Bdos • • • • • . • . • • . . . • . • . •
.red&çlo tlnal ao PR n.0 208/118,
que 11.utor1za ·a.:Prefeltur& de VItória !El & contratar operaçio de érêdito •.•••.•.•.•.•...•.•..••••.•
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~~to da
(00) • .. • .. .. .. .. 3781
~ S&dcle 1\0· Pala ................. :.. .. .. .. .. .. • 40113

PlreD6Poua

Ot11LHERME PAL"""'RA
Deapeilld&a
VIrtude de lU& elelçlo par& Prefeito de M.aceló (AL) ............................. , 3753
Parecer que dll. l'eCI&ção f1n&l ao PR n.0 193188,
que eztlngue e transforma. e&riiOII do QIIBdro de
PeiiBOBI do Senado ...................." ........ , . 4238

em

HUMBERTO Lll'CI!:NA
Término d& 2.• Seaaio LegLslatlva onl1nll.r1&
d& ta.• Leslsl&tura do C0Dgnl880 .. .. .. .. • . .. • . . • .. 4295
JRAM: 8Al!.AIVA

rrAMAR FRANCO

.

l!lncamlnhando & vot&ção do PR .n.0 1W88, que ·
o Oovemo da 1l'!l1ão & contratar operaçlo de . .
cn!dlto externo ................ ' .. .. .. .. .. . . .. .. . . . \11148
l!lllilamlrih&ado . a Vot&çlo do Requerimento n,0
248/88, de adiamento da dlacu111ão · d& Mensagem
n,9 273188, relativa.-& proposta para que aej& &utor1mdo o- 0over11o da .União & contratar operaçio de
&vtor!Z&

Fome DO Pala ...... , ...................... ". 8773
PIB n.• 108/88, que C&1'&Cta11z& & prll.tlc& d&
tortlll'&,. o .tril.f1co Wclto da entorpecentes e droii&B
&tina, o terrorl8mo e oa orlmes CODalderadDI hediondos ........................................... ". 8830

PL8

n.o 108188, ·que eat&belece os C&808 em que
MDnteceril. e. ldentlfleaçlo crlmln&l . . . . . . . . . . • . . . 8831
PIB n.o 107/88, 41111 torna obrlp.tór1B & reserva, no Serviço Pdbllco, de emprep Jl&1'l! pesao&a

portBdoru de · derlclênda ffalc& ou mental, fia
percentual . .. .. . • . . .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. .. • 3832
PIB n.o 112/88, que conoecle l.nceDtlvoa d8cala
ao emprega.dor que admitir peii8D&S port&doraa de
det1clêncla tisloa e maiores ele 80 ADCII • • • • . • • • . • 4025
Parecer orBl ao PLO
88/88, que dlaplle IIDbre
o sal&rlo miDlmo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 4038

u..•

cn!dlto·utemo .... ; ............................... 4241
l!lncamlnlumdo a vot&çlo do Requerimento n.0
248/88. ....: Aparte ao ·Sen. l!ld!son LobiO •. ; . . . . . . . . . 4248
... J)lãcuisi.~ -~ PR n.~ 2ld/Ba, que autorlz& a
•
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• •

ll'lllio & celebrar ·contratoS ·bllaterBiz junto aos govemoa de palzea credores . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • \II2G

l!lncallllllhBDdo & vot&ção do :Requerimento
q,o 250/88, de lnveraio da Ordem do Dia p&r& que
o PLC" n.0 9"4/118," que "dlsjiõe sobre & revlaão doa
venclmantos, ~il.rioe•. aoldoe l! pronntoe doa ser-vidores elvla e mWtaree, da Bllmlnlatraçio federal
cUJ:e.t&;_ !1&8 .atuarq!ll&a, .doa. •tlntoa territórios le-

:v
....

pq.

clerala e das fundaçl5es pdbllcas, 118ja aullinettda 110

Plenirlo em 1.0 lugar • • . • • . • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • 4287

.J.AMIL BADDAD

do

Clnqiúmtenl.rlo
Inlltltuto Naclonel elo CArlcer.
Sen. )lfaurfclo Coma . • . . . • . . • . . . • . . . . 8704
"Fuga de d.ivlaaa causa perda de 10 bi1Mea de
d6Iarea", artigo publicado no Jornal O Globo . . . . . . 8705
Requerimento n.• 211/88, solicitando Informa·

-

Aparte ao

~:gca~~-~~-~~~-~~-~-~~~~~-~

8712

Parecer que dá. redaçio tiDal ao PDL n.• 18/85, .
que aprov& o texto elo Adenclo ao Acordo pare fim·
elollameata elo l!lacrltórlo" de Are&~Orlo
Pan-Amerleana da Badde (Opasl
Mun·
dlaJ da Sadde . (OMBJ •. DO. Braall,
brado entre o
Governo elo Brull e e, Reparttçlo BaDltl.rle PBil·
.&merieana ......••.......................• • • . . . • • • • ana

..

Parecer 0ze1

&o ·m zi.o eoi88·.:.. COmplementar,..

n.• &.172/88, que dispõe sobre o
Cód110 Trlbutl.rlo Naclonel . • • . • • • • • • • • • . • • • . . • • . • 3714
Parecer oral ao PIB n.• 88/88, gue. dla:~!&e sobre
o abono de taltu ao &enlço Da AdmlDLitr8çl.o Pflbll·
ea Federal ..•.•..•..•...... ; ....•..• : . ..... :. . . .. • 1721
P~ que dá. redacAo ftna1 ao PLS. n.• 88/B8 · 1721
iDiaciiiiSáo elo Substitutivo do PR n.~ 89/88, que
dispõe IObre· b01'4rlo e treqtlêncla· 110 Senado ..... , 8728
· · Prlvatlzaçio da Rede l'errovll.rle Federal . • . • . . 3142
Deapedlda elo Sea. Gullhenne Palmeira, em 'rirtude de sua eleição pare Prefeito de )lface16 (AL).
- .A,perte ................... ' ........... : ......... .. 3154
A8saaalnato do Dep. Estadual .João C&rloa BaSista do "PSB "(PAI ·;; ............. ."......... : • .".. .. 81&8
l!lllc1111111ihaDdo .: ~ elo Beq~-~
217/88, de alUamentO da votaçlo elo PR n.• 189/88,
que autoriza o Governo da UDI.lo a contratar operação de crécllto liDemo .. : .. ............... ' ••••• 8189
. Dlacusliio elo PR n.0 180/88, que autoriZa o aofti'DD de MID8II Gera1a a ·contratar operaçlo de ciécllto eJttera.o o o·. o o o o o o o :o o o o o o ~ o o o o o o o o o o o o o o o o o 1'1118
lteceblmento de correspondênclaa elo exterior
sobre erlmea no aetor rural bralllelro. - .A,perte
ao Saa. Leite Chaves .... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. •
.
.
Dtacusal.o elo PR n.• 191/88, que autorlea o 10·
~ elo Blo ele ."lanelro a contratar operação de
im!dl.to ·atemo. - A~ ao SeD. Itamar Franco 3835
Ped1clo de empréstimo elo ..,..emo elo ltlo ele
.Jauelro • .. . • . • .. • .. .. • • .. .. • .. . • .. .. .. . . . .. • • .. • .. 887&
QUe altera a Lei

n.•

O

O

1

aBD

Dtretor da Pet.robrl.s not.\nca judicialmente pra-

slcleDte da empzua. - Aparte ao Sen. Itamar Franco to82
Parecer oral IA )lfanaagem n.• 288/88, relatl.va IA
proposta para que seja autorlaada a Preteltura do
ltlo de .Jaaelro (lt.J) a contzatar operação de aridlto,
aonclulelo com o PR n.• 198/88 .................. .
D1acuaelo do PR n.• 198/88, que Mrratltlca a Jte...
solução
'1/88, que autoriza a Prefeitura elo 1t1o
!IS .Janeiro a contratar operação de erécllto •• , •• , •• to87
Parecei que dá. redacAo fiDa1 ao PR n.• 198/88 to87
Dlacusdo elo PLC D.0 118188, que d1ap&e aobre o
181Az1o mlnlmo •••••··•·········•··········•·······

n.•

IDIIICullão do :PLc n.• M/88, qua. altera a Leplaçlo elo Imposto de Banda .................. ; .. .. to88
·HOmenatena de pesar a Teot6nlo Wela. -.&parte ao Sen. ltubenl ~ ••.• , •••• , •• : ..••••.•...•.• 4125
· to." an!verel.rlo da Deelaraçio UJllvaraai doa Di·
~toa _BIIm811011 .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. 4189
Ezica.mfnhanclo a votaoão do PR n.• 189i88 . . . . • 41t8
· . ProJeto que autoriza o aoftmO da 11nllo a
contratar operaçlo de cn!d1to atemo . . . . . . . . . . . . 4151
Pareoer oral i llen8a&em n.• 270/88, i:elatl.va i
propoata para qua seja autorizada a Prefeitura de
Petr6polla (lt.J) a ccmtratar operação ele cn!d1to,
conclulelo com o PR n.• 203/88 .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 421K
• Parecer que dá. ndaçio final ao PR L o 103188, ·:
que autoriza a Prefeitura de Petr6pOILI (lt.Jl a contratar "operaçlo de crtdlto ........... ; .. .. .. .. .. .. 421K
Panierir oral IA 'KeDaaceni "n.• 271188,. ielatl~a IA
propoata pare que seJa autorlaado o Oovemo elo Blo
de .Janeiro · a contratar operação de eNlUto, conclulclo com o Plt n.• 204/88 ..... ; . ; • .. .. • .. .. . .. .. 4204
Parecer que dá. redaçlio :final ao "PR n.• 204/118,
que autorlaa o Governo elo ltlo de .Janeiro a contratar Operaçio de cn!d1to .. , ... , . .. .. • .. .. . .. .. .. 4205
· BnCamiDhimclo a vot&çio do Requeruwmto
n.• 248/88, de adiamento da cllacullsão da lleDAiem
n.• 211/88, relativa IA proposta pare que seJa autorisada o Governo da t1n1lo a contratar operaçlo de
o~d1to ezterno , • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. 4241
· Dlacuaalo do PR n.• 210188 que autorlaa a 'ODlão
a celebrar contratos bilaterais Juoto aos aovemoa
de pafaell cndorel ..............·..................... .
Parecer oral IA Mensagem n.• 218/88, relativa IA
proposta para que seJa autorl.laclo o Governo elo ltlo
de .Janeiro a elevar O •IJIODtante de IUB divida COD•
aoUdada, -.clulclo OIIID ·O PR n.• 112/88 • • • • • • • • • • ·4292
Parecer que dá redaçio final ao PR n.• 212/88,
que autorlaa o Governo elo Eataclo dD 1t1o de Janeiro ·
a ele'far o montante de sue clfvlda CODBOUdada. Sea.
Iram Saraiva •••.••.•••
a82
I

•••• ,

•

•

• • •

• • •

• •

• • •

•

• •

• • •

• • •

.JARDAS PASSAitiNBO
PIB n.o 101/88, QU8 altere o texto da lllled1da Pro'riadrle n.• 12/88, qua d1spCie aobre o praao para Uqu1daçlo de dllbl.toa que D'IIIDI:!cma • .. .. .. • .. • .. .. • .. .. 3701
TrUico de drops: - ApBrte ao Sea. C1d sabó!& ·
de carvalho .... ; .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. 8701
Dlacuulo elo Subat:ltutl.vo elo Plt n.• 89/88, QU11
d1spCie. aobre 1lorárlo e treq110ncla no Senado • • • • • • n21

Dl.,nplo do Subat:lt1ltl.vo elo Plt n.• 811/88. Aparta ao !Jen. ·l'enlando Raarlque CardoiO • • • . • • 8'm
· · ·.DIIcuaalo elo· PR
88/88. - Aparte a,c; Sea.

n.•

Ed1aorl l.o'blo

I

O O O I

O O O

~

I

•

O I

I

o I o O I I O O O O ." o O O O O O O o O I O I

3181

Daapedldaa .dQ Sen. GuiiJiaml8 Palmeira, III'IL
'rirtucle ·de aua 8leJçio pare Pretelto de Maceld (AL).
- Aparte ••• o •• o • •• • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • •

A••"'nat,o do Dep. Dtadual .Joio Car1oa Batl.a·
ta elo PSB (PA). - Aparte ao Sen• .JamU Haddad • • 1'158
Dlacuuio elo PIB D.0 89188, QU8 d1spCie IObre O
aproveltamanto elos aentclorea elo Banco de ltoral1118 SIA. -· Aparte ae Sea. Dtvalclo Sur111111

Pie-

•"!' .... ,

DI"C'•""'o. elo PIB. n.o l01/88,.que altera o texto
da Jlec!lda Provfa6rla n.o 12188. qila dlllplle 10bre o
praao para llqiilil"aglo '1108 ·~toa que mennlooa .. 3'11N
•"'

de

1'

•'

I

''

'

=~!~·~·~.;..c:,,~~-~

· Dli-etor c!& Pet.Q"'rás.' ~a, judlclalmeDte p%e-

am

da empresa. - Aparte ao Sen. Itamar FraDco . t032
· ·Dl.icU8iAo' elo PLC n.o 83188. que dfsplle aobre o
ll8lárlo mfnlmo. ·...:.. Aparte ' ao
&iD.I Itamar
Pranco
. 4045
..
.
'
Dl8cui81i;D t!.c) ,I\-o . 83~88 ;: ~ •••:, . : : •. ~ ··: .. .. t0&8
afd~Fnte

W::

AD6IIse do IOftrDO do PresldeDte JOIJII !lam8y • • ,118

IOAOQAIWN..
DI"C'UBQ dct Udar II09Wtlco DR ONU •........·.. •
. Entrevista ·elo Prof. Paulo l're&e, ao Jomal l'olha
de S. ·Paalo· : .. :;.. .. .. .. • .. .. .. . .. . • .. .. .. .. • .. ..
t(),O eniveraárlo da Declaraçio tJDI.versal doa DI•
reltcm ·m,manoa .................,............. ~. ~....
. Parecer oral ao PLC n.~ IM/88, que dlaplle aobre
a ravlsio doa veoclmentoa, ll8lárloa, aoldoa e proventos doa RrVIdoree blvls e JDIUtarea,. da pdm!Dtatraçlo
federal dlreta, o daa autarquias, doa ezt!Dtoa terrlt6rlos 'federais' .. daa fUDcleÇOell pdbllcas . • . . • • • • . •

38M

3824.

t:133

.JOAO iiENEZI!:S
18M

·Parecer oral • Mensagem n.o &/88, relativa •
propoata para que aeja autorizado o Governo . da
t1nllo a contratar operaçl.o da C1'1!dlto utemo, CODcluldo com o PR n.0 19t/88 .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • •
EncamiDhando. a. votaçlo do PR n.o 188/88, que
autoriza o Governo da 11n1lo a contratar operaçlo
de crécll.to eztemo ·•·······•··•···•·••·••••······•·
EscJareclmento ao PLC n.o '13/88, que dlsplle
aobre 88 remuneraçllea doa mlnlatroll do Tln' e Jufzea
do n-.balho. :- Aparte .80 Sen. Cld Sab61a de carvalho .............................................
- . Parecer oral à Menaagem n.o .-r/88, reJBtlva •
ProPolita' 'jlai'a' qile' ·liiiJa; ·autórlziido ii Go9erDo da
t1nllo W 'caótratar op8raçlo da C1'1!dlto ilztemo, COD•
cluldo . oom o PR n.• 11011188 ....... :.. • .. .. .. • .. ..

3878

Parecer oral • Mensagem n.o .0/88, ielatlva ·•
propoate para que aeJa autorlaado o Governo do
Estado da Paralba a elevar o montante de aua divida
conaolldade, concluldo com o PR n.0 214/118 • • • • • • • • GM
· Parecer. que dá !'8d&çl.o fiDBI ao PR ~;~.o 21t/88,
que autoriZa o Oovilmo do Estado da Paralba a
elevar o montante de 111111 divida conaolldada • • • • • . • • GH

J0Sa FOGAÇA
Problema da ciência e tecnologia DO Pa1a • • • • • • 3'146
Dlaouealo do l'R
189/88, qwi autoriza o Gowmo da t1Diio a coutratar operaçl.o de C1'1!dlto
utemo . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . 3'118
Deaempenho do Sen. Almlr Gabriel como relator elo Orçamento da t1nllo .. .. .. • .. • • .. • .. . .. .. .. 8818
.
Aasase!nato do Dep. Estadual Joio Carlos Batista do PSB (PA) ...... ::.......................... 3818
Discurso do Udar aovllltloo DR ONU • • • • • • • • • • 3818

n.•

utemo ... . ... ..... . . . ..... . ....... . ... ... . . . . . . . . . . . •

Dlaouealo do PR u;,o 188/88, que rerral:lflca a ·
Raaoluçlo n.o 41/88, que autoriza a Prefeitura do Rio

~

,145
.019

atO

G45

de JBDBiro (R.T) a CODtratar operaçlo de C1'1!dlto , , <1800
DI8Cueaio do PLC n.o 83/88, que dlsplle aobre o
eald.rlo. ~ .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. G01

concacllda ao& paquenos e m:~~

rurais elo pagamento .da correçlo . .

ria . .
. Varb88 destinadas • aducaçlo, DO O%ÇIIIIIel1to elo
!lotado do ~to Sento .....•....................
Dl.,.tda edema .........................• • • .. • • .
ID.stltuclonallzaçlo da Ceplac • • .. • .. .. • • • .. .. ..
JOSI!I PAt!LO BISOL
~lo do PLC n.o 52/118, que define. 01 crlmae
resultantes de precoll<ll!l.to de raça ou de cor e 1111111

emende• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· · DlsciUs8iO do SubstitUtivo· dO PR n.0 89/88, que
dlsplle aobre horário e freqflêacla no Senado. Aparte ao Sen. PerDendo Bellrlque Cardoao . • . . . .
· · Parecer. oral ap PJ;S J;l,o 83/87; que cria OS Co!lseJhos J'ederal e Reglonal8 de lllconoml.stes Domésticos,

Patecer que dá redaçl.o liDai ao PR n.o 11011/88,
que autoriza o Governo da 11llll.o a aontratar operaçlo de C1'1!dlto eztemo ....•.........•••..•.....•..• C2&1
~ a VQtaçlo. dQ Raquerlmento n.0
2tll/88, de adiamento da dlllcuYio da Menae&em
n.o 3'13/88, relativa • propoata pare que aeJa autorlaado o Governo da 11llll.o a contratar operaçlo de
cnldlto

.rosa AOKIPINO

Anistia

4288

Dlscuaaio elo PR n.o 191/88, que autoriza o Governo do Rio da Janeiro a contratar operaçlo da
crécll.tci eztemó. -:-· Apart8 aii sen. _Itamar Prenco • • 38M
Dlscuaaio do PR n.0 191/88. _: AParte ao Sen.
~~~ ••.••·••.•.•.••... •.•.•••••.•.•.•.•• ............ 3888

cJemociaitlca . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.....

JOSI!I IGNAcro· PEl!li.EIRA

JOAO LOBO

RadlcaUz6Çio

,.,.õ."J

resuJa

eeu flmc1onamento • .. • .. • .. .. .. • .. .. .. •

·: · ~ qlll!,ll' ~.f111a1.80. PIB n.o 33/3'1
Dlacwtslo do PIB n.o IIV88, que dlsplle aobre a
Lel n.0 1.711/82, Estatuto doa l'uDclm!4rlos Pdblfoos.
- ~- ao Sen.. Leite ClJaV)!II ... •.•.••• .. .. .. .. .. .. •
Encamlllhalldo a votaçl.o elo PR no 19t/88, q_ue
autoriza o Governo da Unll.o a contratar operação
de crdCUto eotBn>o ...•...........................•
Parecer 01'81 la Mensagem n.o 178/88, relativa la
proposta para que eeja autorlaado o Governo elo mo
Grande do · Sul a elevar o mootante de BUB dlvlda
CODBOlldada, coocluldo com o PR n.0 207/88 . . . . . . • .
Parecer que di radação fiDal do P.R n,o 107/88,
que autoriza o Governo do Rio Grenda do Sul a elevar o montante de sua dlvlda consolidada . . . . . . . . .

DIIICUSI!I.O do PLC n.o 114/88, que amplia 88 atlvldades. da ll'undaçio Habitacional do Bdrclto <I'BE>

'100
4100

'1M
..057

8'll'l
.
:.
a.,.

3'1'18
3'1'18
3781
.

,1&0

4207
4207

mo

JtJTABY MAOALBAES
~~o•.185/88, que estabelace a Estrutura Administrativa Básica elo Senado Federal . . . . . . . . . . . . . . . 38H
Cootrato entre o Benado e uma empresa prestadora de
de .aegunmça, noticia do .lomal do
B.ruD ..,., .. .,.,.,,.,., ... ., .. ~,,,.,,.,,.,,,, .. ,, .......... 8701

·; :Pa

semoos

.

..

'.:0 o

J'il'.

I

BrlciiiiiiJIIIando a votaçlo elo Requeilmento ·
n.o 21"88, .de ad!BIIl8ll.to .da dlseu&lio elo PR n.0
•9J88, 9-ue dJap6e 10bre horirlo e freqllênala DO
SeDad~ ·::·::,. , ..:::~:·: •.:.:- ::::,: .. : ·.:.: '." '~.: .... •.• "... 1'122
. .DIScullaão elo Bubatltutlvo elo 1'11. n.o'Bll/88, que
dispõe aolne hbrilio' e rreqlllncla i1o Senado • • • . . • 1'125

.. ~o ~dei Substitutivo elo

'P1i n.o 811188. Benrlque Clardoso • • • • • • • • . 1128
DJiCussi.O dÕ PR
110/88·. -·Aparta ao' Ben. .
Aureo'·llello
, ..................
. . .... .........
. . . :............
..
.
.
. 1110
.
. Dlllcusaio elo PR. n.o 89/88. -· Aparte 10 Sen. .
Bdlloa Lclbio .... :. • .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. • . .. .. . • 8111
AirlCtiltura rw' Pais. ·..:.... Aparte .ao 8en. Mauro · .
Boraes .............. :. : : . ........................ ,. .8119
. Deo!pecUda elo eeD. Oull1ierme Palmeira em virtude de sua elelçio para Prefeito .de lllaceló <ALl.
- Aparte .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . 8153
u;...;w.:.,.ic) ilo DeJi. Bstadual loio car1os Batista elo PSD (PAl.- Aparte 10 Sen. Jamll Hadda.d 8700
Admlnllltzação elo Qovernador Waldir Plzes . . • • 8708
Bncamlllhani1o a wtaçlo elo Requerimento
n.o 218/88, da lnmslo da Ordem elo DJa a fim de
II.UB a Dllltérla, PR· n.o 89/88, que dllpile 10bre hOril'lo e freqtlêncla ao SeDado, aeja wbmetlda ao plellirlo em último IIJIIU' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8114
Dlllcual.o elo PIB n.o 82/88, que dllpõe aobre a
Lei ·n.o 1.111/52 - Eatatuto doe l'lmei!!JI&rloa PúbUCil8. ·.:..:. Aparte ao een. Leite Chavas • • . • • . . • . • . • • a181
D111cussio elo PR n.o 188/aB, que autoria o Oovemo da 11DIIo a contratar operação de cridlto
atemo ............................... .'. . .. .. . . . .. 8181
. DJ8cUIIio elo PR n.o 181/88, que autoria o .Govemo 'dó 1Uci ·de Ja.nelro ·a contratar operação de
cridlto eztemo. - Aparte 10 Sen. Itamar l'ranco 888~
DJICIIBiião elo PR n.o 181/88. - Aparte ao Sen.
.-e~aon. c~ro ... , .... ·.·.······"·'·"·'·'·"·"'"''"""", 8881
A Nova COnlltltulção ................... -. ....... · '!1841
Corrupçlo na. admlllls\raçlo pdbUca bralllelra 88'12
Aparte 1U1

..

Seft. l'amandO

n.o

..

· .DJre~r d~. h~brb aotlfi...: Judidalmente pre-

aldante da empresa - Aparte ao Sim. Itamar J'raDco 4081
.
DJscusslo ~' PLC .~.o !13188, q1JB !llaplle aobra o · ·

alAria iD!Jifmo ......................" .... , • .. • .. .. • 4010
P~Weto de lrrlgaçio "Vale .elo Bnmiaclo• em Ll~to .~ Nosaa Senhora IDA) .. .. ... .. .. • .. .. .. . 4081
Prlvatlzaçlo da :Rede J'errOv!irla J'ederal . • • • . . 4128
~a wtaçlo elo PR 11.0 188188 .•••••. 4148
'l'nmsformaçlo 'de C8l'lllll pela Meu DJretora elo
88Dado J'ederal .................... ; ...·.. .. • .. • .. .. • 4199
! XLIII Seuio da Allldlnbl61& Oeral ·dila .Naçllea
O'Didas
; .. .. 4282
.
..
.
.
.. ......................................
Dlecusslo elo PJ!. .n.o. 188/88, que rerraWic& a
Resoluçio n.o 41/88, que autoriZa & ·Prefeitura elo . .
Rio da' Janeiro <!Ul a. contratar operaçlo de cr6dlto.
.
"- ·Aparte 10· Sen: Joio '111_, ·• ·. ·, .. ·. ·. ·. ·. • • . • • . . . • • 4300
L1!:l'1'B CHAVES ·
f::! "1'r4t1eo de ·drogaa. -=Aparte ao llen. ·Cid llabill&
·
de: Carvalho ................... :: .......... : ............. · .8107

.....
DJIICUIII.o ·do PLC li.• ·82/88; qiJe defllle ol crllnea resultantes de preconceito de raça ou de cor, e
..... 8D}81111u .................. , .... , .................
Parecer oral 1 llensqem n.• 283188, ral&tlva 1
propoata para que seja autorlsaclo . o Governo do
Par&Di a contratar . operaçlo de ,cr6dlto, ooncluldo
com o PR n.o 188/88 ....... .".............. ; .. • .. •
dA. redaç1o
ao PR n,o 188188,
que autoriza o Governo elo Parani a contratar operaçlo de Cl'lldlto .......... ; ...... , : .. , .. .. .. .. .. ..
DJscuuão elo PR n.• 89~- que dlsplle aobre horirlo e freqflê!lcla no 8enBCIO. - Aparte ao 8en.
MArio Mala .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. • .. .. .. • .. .. . .. .
Prlvattzaçio de Bede · l'erroviirla. J'ederal. · Aparte 10 Sen. Jamll Haddad . ., •. , ... .. .. .. • .. .. ..
Al'l'ss!nato elo Dep. Blltadual lolo C8rloa Batista. elo PSB IPAl. - Aparte 1.0 Ben. Jamll Baddad
DJscUIIão elo PIB n.o 82/88, que dllpile 10bra &
Lei n.0 1.111/82 - Batatuto doe I!'Unelonirlos Pdbll-

Pu8cer.que

aUI

I'Ac·
.

·8718

SUl

8'132
1'128
1743
8180

ooa ...... ,., ......;··:······- ..... : ................ 1180

DlllcUIIIo elo ~ n.~ 180/88, que autoria o Governo de :Minu Gerais a. contratar operaçio de cridito atemo .· .............................. : .. . .. .. 8798
Recebimento de correspoad6nclu do ezterlor
10bra crimes no ·~~etor nlnii brasileirO . . . . • . . . . . . . . 88il1
DlllcUIIão do PIB n.0 80/88, que altera o Código Brasileiro .da TelecomiiDicaçlies tornando obrll&tórlo que u 81111uoru de televlllo, ao t1na1 du
p!Ogrameçlles dlilrlu,. tnmmdtam. lmapna de arlenÇIIS desaparecidas ou seqilestradas .. .... • .. . .. .. .. .. 1888
Dlscurso elo Llder Sovtêtlco na ONU • . . • . • . . . • • 4028
Dlretor da Petrobrlla notifica. Judlclalment;e presidente dli empresa. - Aperte ao Sen. Itam&r Pranco 4083
P&i-ecer oral 10 .Oflclo n.o B/28/88, r8Ia.ttvo 1
proposta. pua que leja autorlmdo o Governo elo
Paranll a contratar operação da cr6dlto eztemo,
ooncluldo com o PJ!. n.• 189/88 .. .. .. .. .. • .. .. . .. • 4081
Parecer que dA redaçio final 10 PR n.0 198/88,
que a.utorla o Governo elo P&riiDá a eontratar operaçlo de cr6dlto .............. ·. .. .. • .. .. .. . .. .. .. • 4087
BOID.8II&pl11 de pea&r & Teottlmo VIlela.. - Aparte 1.0 Sen. RubenS VIlar .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • .. .. 41U
Bncamlnhando a votaçio elo PR n.o 184/88, que
autoria o Oovemo da 11Diio a. contratar operação da
ol'lldlto externo ... ·...... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 4149
Dlllcuulo ela emanda ela CAma:ra 10 PIB n.0
81/88, que orla. o AdlciODal de Tarifa Portuol.rla
<ATPl ............................................ '4210
Dlecusslo elo I'LC n.0 88/88, que dlsiiÕII 10bre u ·
lmiUI18l'aç6ea doi membro& .dQ ·llllnlltirlo P~llco
·
ila 1I'D.IICJ ·;;;;;... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4214
LEOPOLDO PBRBB

··

PI,B n.o 88/88,que dlspile 10bra o apJ'Oftltamento
doa aeniclores elo Banco de lll.oraiDia SIA, Criado pela
Lei n.0 •• 478/fll, a •em l1quidação pelo Decreto
n,o

88.181/118 • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. • .. • .. • .. 8811S

Blllend& oroiiDlll!l'tirla em favor elo llfil.itam.ento
da rodovia LAbrea-Bumalti, rw AmO!!I!'l88, - Aparte ao 11an. Aurao ~ ·.:::.; ..... :.'"".: ...........· ·a187
Asrleultura ·no ·Pais; ·_; · ~ ao Sen. Mauro
Boqea. ,o ., ., o. o o. • •• o. o,._., •· •., o o o o o ; • o o', o o o o o o o o o I o o o o o o o o 'S'r41

j

\liD
AasasiiiDato elo Dep. Zatadual Joio oarloa Batlsta dó PSB IPA).- Aparte 110 8eD. Jamll Jladdad
"' D~dO PLSn.o.gg/88 ............. ., .........
J!ncamlnhlllldo a wtação do Jleliuerlinento n.0
217/88, de adlamento da votaçiio dO ~ n.• 189/88,
que autoriza o CJoverDo da 1Jnllo a contratar operaçl.o de cn!dlto extemo ·.. : .. : :.. .. .. . .. .. .. .. . ..
Dlacursci .cio Llder aovlétlco liA ONO'. :.... Aparte
ao Sen. Leite Cllavea .............................
· · ·Parecer Mal aci ·PLC
q~ autoriza. o
Poder Elreciutlvo a abrir cn!dltoe lldlciOII&Is • • • . . •
...parecer que dá il'l!d&çl.o do "VeDCidO para o turno
suplementar do filullal.ltutlw do lleD&do ao PLC 11.0
85(88 ..............................................
Nota oficial da uecutlva nacional dO PMDB •
.:·

n.o e&iaa.

•Ac· ......
MARIO loUlA

•

DlscUsilio do PR n.• 88/88, que ~ eobre ·ho- ·
zVIo e freQ1llncla no Senado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. S'lliD

8789

salário m1Dfmo ........ : .. ........•; ... ;............. C048
Dlscu8ai.o do Ji'R n.o 202/88, que autoriza o ao-.
vemo do Acre "' oontratar operar;iiD da cn!dlto . • • . Glll

'DilO
oiO'II
to82
412tl

Parecer oral, da Comlssl.o Dlretora, ao PR n.o
89/88, que dlapiie aobre borál'lo e treqUJicla · no
.......................... : . ... :. . .. . . .. . 8'133

. Despedidas do Sen. OuUherme Palmeira em
virtude ela sua· eleição para Prefeito ele Maeeló IALI.
-:- Alparte .............................· .. .. .. . .. • •

· VI Conferência de Prealclentes doa Congreuc~~
Democráticos Ibero-americanos • . • • • • . • . . • . . . . • . • •
Cenllenárlo de nii8Ctmento· de Isa.las · AlvE'II de
Almeida · ............ : .. . ;;· ...... :.. .. .. .. .. .. .. ..
Falecimento do padre Ma.noei Soares . . . . . . . . . .
Admlnlstraçiio do Reitor Eduardo Antônio Conde Ga:ula na Unlvenldade J'ederal de Sergipe . . . .
Parecer oral, da Comlasl.o Dlretora. 110 SUbstitutivo do PR n.0 193/88, que extingue e transforma CBl'JI08 do Quadro de Pessoal do Senado

8767

1781

liiM4
88'13

4091!
4238

Entrevl.sta do Sr. carlos 'l'hadeu de Freitas,
Dlretor do Banco Central .... ·... ·............... :. · 4127
Parecer que dá 1-edaoio final ao PR n:o 1851118,
que autoria& a Caixa Econ&mca Fe~"l'al (CEFJ, a
reallaar operaçl.o de emprést1mo extemo . . . . . . . . . . 4208
.. Anistia aobre 011 ~tlmos aos miolO e ·!1J8qut'Dos em,presárl08 W'b&nos . e ruraiB ...•..• , . . . . • 4257

LUIZ VIANA
"PP'êmlo · Ronla.-.BrasUla";. ·cionciidldo ' 110 Sen;

Afonso Ar1Do8 pela 'Pretaltara ·da Roma ....... ; • 1708
•

••

••••••

MABCIO LACERDA

•••••

•

••••

••••••

•

•

J

.• . . . . . .

l'lmlcer que di\ 'NIIaçlo final 8o PR ii.•·IIOB/88,"
11 Oovemo ·do·•Estado· dtl' Mato•·Gtosso a
realizar operaç~o de -~ eztemo ·.. ::. : .: ... ·

autoriza

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . aos
. ·' ~
~-~· ;."t·~·· :::·:.;:1.:· .-: ~-~-~;.: :·:·.=.:.=::.~-~:.::.H; :.: ....
. .. . . .

.

... lX ·~ :P.rllldlel.riJ diii.Enlldadesl'eo!lladell ''· . !
cle'~'.Px:ivad& :"''·'"""''~"'"'"-''"" _.8708

. . CIIÍq1!8ni:enárlo

dO

(Bandepe) ... .. •. ... • .. • • • • • ...

DlicussiO do PI.C' .li.o' 83/18, quii .diBplie .obr8

Parecer Orai ao PDP n.o 1.4/81, que altera a estrutura da categoria' FUnckma1 de DatiJ41r&fo, dO
Grupo Servlçoa Awdllares .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • Wl'1
Parecer que di\ redaçlo final 8o PDP n.0 14/87 • .
Pai-ecer' orBt 11." Mensaaem. n.0 stiata7, reiatlva ao
plelto da Prefeitura de Telzelra de Freitas (BA), conclufdO com o PR n.0 216/87 .............. :. :. .. • .. . 4285
Parecer que dá redaçl.o :One1 ·ao PR n.o 215/88,
que autoria& a Prefeitura de Telzelra de Preltas (BA)
a contratar clperaçlo de' cn!dlto ...•.• : . .• :. . . . • • . . . 4285

an:

KA'Ol!.lCIO CClii.R2A
. Transcrlçlo nos Anala do discursO do Sr. FreDcisco das Cbaps Monteiro, que foi eleito Presidente
do Sindicato dos Servidores do Poder Le!llslatlt11 e
Tribunal de Contas da tJnlio .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •

8'lOf,

Clnqüentenárlo do ID.stltuto Nacional do CADcer 8704
Pai'ecer oral ao PLC n.0 62/88, que define os
Cl'lmes rnultantee de preconcel.to ele raça ou de cor,
e suas emendas • .. • .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • 371li
Parecer qUI! dá redaçlo do vencldo para o tumo
auplementar do Substitutivo ao PLC n.0 52/88 . . . . . . 3719
Dlscusslo do PLS n.o 98/88, que dlsplle aobnl o
abono de faltas ao eervlço na AdmlniBtraoiio Pdbllca
Federal .......·.............. : ..... : ...... ; .. .. .. .. 3'1l111
Dlscusslo do'
n.0 82/68-DF, que institui o
Programa de Desenvolvimento Industrial do DF, cria
lncentlYOII I& lncrementsoiio e ezpanslo das atlvtdade8
produtivas do aetor ......................... ; • .. • .. .. 3'i75
. P&reCM" Gra1 ao PDF n.o 1/88, que ctmplle iobnl iii!
YaU!Imentoe dos conoelhel:ros, dos auditores e membiOS do Ministério Pdbllco do Tribunal de Contas
4o DF .............................. ,.. .. .. .. .. .. • 8781
Parecer que di\ redaçlo final ao PDP zi.o 5/88 .. ·' 3792
· Dlscusslo do PLC n.0 83/88, .Que dlBplle aobre. o, ,
salário mfnlmO ............................. ·" .. .. C048
Parecer. oral 110 PiJF n.0 li/88,' que cria no Quadro de Peuoal do DP • carreira de PIDanças e Cont!ole e seus cargos; flza seus vencJmentos ••.•• : • •• ·• 4088
I' • •
.
.
.
.
•
·Parecer que dá l'edaçlo final ao PDF n.d 8/88 . . • . 'tOBII
···Parecer oral'110 PDF ;,,o Ú88, qile'crla no QUadro
de Pessoal do DP a carreira Orçamento e· seus CBrp, fia .08 YlmCimentos ..................... ; ••••••••. 4081
Parecer bl'al I& Emenda do PDF .n.o '188 • . • • . • . • ~1
:. Parecei- que dll. l'ellagiO :0ne1 ao· PDP n.0 7/88 . . 408i

PLs

L'UIZ PlAUHYLINO

~--·

•,•

171111
1781

LOUlUVAL BAPTISTA

senado

l'áJ'.
~

ll'l83

~a yoteolo.do PB~.• ~89/88, que· .. 1.

autorlaa o ÇovemO da tJnlio a oontratar operaçlo .
~.~to '.'.'.' .... '.': .... ............. '. '." ......... , t148
Pamcer oral ao PLC n.o 88/88, que dlBplle eobre
as remUDeraglleo dos membros do MIDiatdrlo P'dblico · : 1
da~ ·~·~:-., ........... _. ....... ~··.··:,~··~·-····1.'''• :· 142:13
õ · Dlscusslo dO .l'LC n.0 . 88/89 .................... ~

Cl14

PAc.
~

oral ao :PLC a.• '10118, que cllsplle 101m1

.. l"8lll1llleftÇI das Deaem~. Julzea de
Dlndto, .JIIfzea de Direito Substttutoll, .JulileB de DI·

relto doll Ten1t6J1os, IJ1telr8Zitell da JuBtlça do ID'
• Terrl~ ···~·············· .. ··•.··..·············· 4:2:18
EIIClarllc1meDto do PLC a.0 '13/88, qua dl.apGe
ICilml aa remuneraçl!ea doa IIID!Btro8 do 'l'ST. e .111!111!11 do Trabalho. - Aparte ao San. Cid Sa.b6la de
CB.rva1ho .• ~Gl9
~ cmil ao PR n.• 1113/88, que altera a ReIOluçlio 111." 1116181, que dl.lplle IO!ml & Gr&t!fteaçlo
Especial· de . iDelempenbo .. ·.......••••.. ; .•. •.. . . • • . G34
.• Parecer. que cl4 redagllo ftDa1 ao PR 11.0 . 1921811 • • G34
Parecer oral ao 1'LC g.O a/88, qU8 dlilplle IObze
• composlçiQ llllclal doll TrlbuDals Beglmlala Fadareis e a.uas fn!!~•'•ç"- e.
os respectivos quadrOs de pessoa.! • • • • • .. • .. • • • • • • • • • • • . • .. .. • • • • • .. • <1252
r· r
,
· ,
,
·
l'llrllcer oral ao PLC a.• 88/88, que cllsplle 10lml
gretlflcaçllo a&traordlDArla dos Hnldoml da Secretaria do Trlbwla1 de JuBtlça e das Oficloa ludlclafa
do DF e ·dOa Terrlt.llrkm ·................ ; ... ·••• • • • • • .. Cl71
I

,;: • . :

•

•• I

••••••• I

............. I

•• '

••••••• I

•

c:ma.

P&r8,iéi- oral ao pp.P a." Waa, qua !DIU- ~

JD', o f:inpoeto sobre tnmamtss!!o a&lll!ll morlla e
doa.çlo de ·qua!aqUêr. beD8 ou dlreltoe . . . . . . . . . . . • Cl83
Parecer que cl4 reclaçlio final ao PDP n.• 12188 :: · Gll4

IIAUBO-~.
Despedida• do San. Guilherme PeiJDelre, em
virtude de IIU8 elelçlio pare Prefeito de llaOelcl CAL).
-Aparte .... ;~· ....•... ~... ~~-·················~·-···
Dfacu8slo &, .PIB
88/88, que
IObre aa
'undaçOes de apoio· ü lllatttulçllea_ federe!a de 8IISIDo
auper1or
~
oo
· Parilcer· n." "10/88, do DF, 10bre ·o PIB n."
83188 ~ DP, que estime e recel.ta e fiD e despeaa do
DfatrltQ. J'eclera.1 JIILl"8. Q aercfclo ,..Maef!"Q de 1989
":D!acuislo do "PLC D." 83188, que· d!apllil aob"re O
aa.lolrlo mfnlmo. - Ape.r&e ao een. Pompeu. de Sowra
. -&eWiJilo· do.
dlie Dl!etores Lo~~Btaa d8
Porfa.lezil: . ; ; ~ ••• ; • ; ••••••
o • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •
~.11"111 de. peaa.r a. Teottmlo Vilela. - ·
Aparte ao Sen. ~be!ls Vllllr .• , • • . • .. • • • • • • . • .. • .. •

n.o

o o I o '

cUsPIIe

I o o o o o ';, o I o o O o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o I :: I

aube

I •••••

1763
· : .,
17'19

PR 11.0 100/88, q1lll riU, pare O eserafolo de 1889,
e remUDeraclo do GoftrDador do DP e dOI reepec- ·
u- SecratArloa .................... ·.............. ·.. fl21
Perecer ora.! ao PDP D.• 8/88, que· cl!aplle IObre
e

ptlfla9!io e -

NABOR .JONIOl!. . . . . ..

Panic:er. que

4041

CODI
~

clá nd~io

fmai ao pm; n.

0•

·1:1/Bii,

que aprova ·o Protocolo AcllcloDal, celebrado entre o
Govemo da ~~ :tedera.tlva. do Bre&ll "o Belm
da Eap8DIIa .... •. :· ....... : ... ·'· ... :! ...... :........ 3713
' ·PBJ'IICI!i' Oral PU!" e:aiaa, que d!aplle 10bnl .
a J,e.. n.• U1VIIa - Eat&tutb doa PuneloiWias Pdbllooa •.••.••.• :· ••.•.•.. :."............ :::•..• : •..•.• tl80
Dlaauslllo do· PIB ·n.0 11V88,"~IIObre a
Lei
!.Tll/113 '- .Estatuto dos
NbU~. - Aparte ao Ben. Leite "Cbavea • ; • . • • • . . • . • • . • • lmll
• PIB n.i> llil/88, que dllipOe 10bre o ·aprove:l~
to doa lll!l"Yidores do BIIIIC!O de :Roraima 8/A., criado
pele Lei" n.• ll.tTll/88, • em llquldaçlo pelo llecreto

e

ao

a:•

n.•

88.583188 ·.," ........ " .•• , •..•·.................. asas ·
~ qu8 "cfal "recl&çici ftDe1 ao PL8 ·n.• 99188 3'183
.. ~ ;; prtV&tfzacjao da Companhia Btde.,.

~:~.•

·

rdfatea da ·Amaz&Dia ·(Siderem&). ~ :Aperte ao Sen.
Aureo 11e11o ,..
o o o •••••••••••• o . . . . . . . . . . . . o • • • • •
ft98
~· Tre!lafel'tDcla ·de "ftllliD'IIIII do FIDa.m pare· o I'IDor 3817
.....Pacfo.
:. .. .. ... .. ••. .. •. . IBTf
. . . aoaia.i"·
. . . . . ................
. ...... .
P a . - oral 11. lleDsagem 1:1.0 288/88, relativa 11.
propoat& pare que aeja autorlaeda e Calza EconOml.ce "PederBl a· tm1tr&tllr "OJII!r&Ciio de tt6dlto eztemo,
COIIClUJdo .com .o ·l'R .... 185/88 ........... '·....... 1878
1'llreca' que di. redaçiO liDai ao PR a.0 189181, · ·
que autoriza o Govemo da I1DIIo e aaatrater oporraI

3811

conoedld& e l:ngeabalroa Agrllao-

moa IDteKra.Dtaa do Plano de· Claulf1oaçlo de CBriOB
de que trata .a Lei ra.• &.1130/'13 . .. • .. • .. .. • .... .. • • • . Cl33
Parecer que dll redaçlo ·final ao PDP a.• 8188 • . Cl33
Paracer que di· _ll!daçio fti1Bl ao PR. n.o 200188,
que fixa para o ..ctcto de 1888, a remtiD8I"8Çiio do ·
Govema.dor do DP e doa reapecUvoa IIIOI"et6rlol .' •.• ·• . CIST
li'arecer Oral ao PLO n.• ~1188, que cUsplle aobre
.. rratlficaçAo atraorcllJWia. doa ll81"9ldorel do Superior Tl:illuDal IIIUI&r e das Auditorias da .Jusü0e G'lfo
' .

••• ;

oiO de lm!cllto eztemo ........ : ; .......... ,, • .. . . . .

a.•

KADRO BORGES .
~~ "DO Pafa

o o o o • o • I o • • o • o o • o o I O o I o o o o ,O

l'l89

Pesquisa ~ braailelJ'a I I o o o I o o
o o o
1739
Reti!IIIÓ 11e presUieDte8 de partidos pcillttcoe realfzada pare BDBI!aer tdtuaçlio DB.Cimlal •• ·• .. • • • . • .. :111:13
:

I I

I

I

DliCR!IIIO da 1'R
:110:11/18, que &utorll& O Governo do Mft a ·aontnter aperec~o ·118. cddlto. Aparte ao 111m. IIIIIZ'Io Mala ,, . ·....... :.. .. • . .. .. .. . fiO:!
~ onl. de -enda da CAlDara 110 PL8.
nJ' 87188, que· orla o UWooa.l de '1'erlfa PortuArla

(ATP)
..................................
, •• • • • • .. • • •
,..
J
Pa.recet
Oral ·ao PLC ·n." 85/88, que cUsplle 10bre
m:m.a: I'XLHO ... : . .•
.
..
.
•.lr&tlflcaçio atreordllldrle doa~ do STJ'.
··Pa.n.cer oral ao PlB n.• 82/1111-:DP,
tiuttltul. · ' · · ·. .PareCer· Oral 11. llleilaa&em :ti..o 2'19/88, %ela.üva. 11.
o 1'ro11"&1J38 ele Dn e iiol91mento IDdustnal do D!',
proposta ;PUB que 118Ja · autorizado 11 Ocm!mo de
orla IDcalltmle., ~ e upeDIIO ~ aü'l'l- . · ·
Silo Pa.1Sic). a eleftr o llmite de IIWI divida ccm"'lldade,
dadea prod\IIIVU do aetor · •• >........ • ••••• ••·.. •.• • 1'1'111
~u!do CCIIn o 1'R 1!1.0 ~13/88 . • • .. . • . . .. .. .. . .... . . .
(. ••
• o ·~
o".
':Parecer: que cl4 reda.çi.O final ao PR a.;; :1118188.
• :-~Parecer. q!l" t16 ~ fiiiBJ. ao PIB 11P. G/88-DF 1'1'15
que a.utill'IIB o GcnoerDo de Slo Paulo a elftar o Dml~ on1. ao PL0 D.o 81/88, que prorrop O
te 4141 aue odlv:lde eeu.olld&de •••••••••• ·• • • • • • • • • • • •
prazo eiHabelecl<lo 110 .
LO .da ,La! a.o 1.8'1:1/'13,.-que
I

'

•

I"

~

r

llolll

C1011
.•

~

:.

1271

ci.ue

I

•

·:

•

:

•

:

•

.

'
-

.-

.n.
:a.J·=--'=·~0~
vemente ou poaauldoa pele l1Dllio ........... : .. . ·•

:..... · ..

~-~·, ..

88'18

1283

-:· ".' .

r' ·. ta.teclmeuflo. do MID!atiO loio I.Yre l'llbo •• ; • :.

·li'loa ·

x·'

.....

BmeDd& orçamentAria em favor do lllfaltamanto
da rodov1a Librea-llUmaltá, DO &mR!IIII\... - Apar-

te ao Sl!n,_Aurao l(ello ........•....•.•.. "·....... 8'188
Deapeclldaa do Sen. omlberQl Palmeira em
vtrtwfe ele sua eleição para P!efalto da lllaceló (AL).
- .&.parte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • .. .. .. .. .. 8718 ·
Aas111181nato do Dep. Estadual Joio Carloa Batista do P8B IPA),- Aparta ao Ben. Jamll B'addad 1780
Parecer oral !W PL8:n.0 101/88, que alten. o tato
<la MecXcla Provlaórla n.0 12/88, que dlaplie aobre pra110 para liquidação dos dêbltoa da& contrlbulçilea preWienclárlas das entldadea que menciona .•...•..•. 8'183
Parecer oral 11. emsnda do PL8 n.o 101188 •••••• 8'183
: Parecer que dá redaçio do 98Dddo para o eepndo tumo do PL n.o 101/88 , ................. ..
IRola.pm. das dlvidaa dos munlc1plos com o Banco do Bra.IIIV - Aparte ao Sen. 01d. Sab61a dia Carvalho ~o
8'198
Elelçio de C&rloa Andrt!s Pélez, pera a 1/llllldêncla da Venezuela· ................................. .
Entrevlata. do Prof Paulo Freire, ao Jornal
Folha ele 8. Paalo. - .Aparte ao Sen. Zol~ Calmon 8828
Parecer oral ao Oficio a.o S/22/88, Z8latlvo 11.
proposta para que seja autorizado o OoverDo do Rio
de Zanelro a contratar operaçio de cm!dlto uterno,
CODC!luldo com o PR n.o 181/88 , .................. . 3833
Dl.scwlsio do PR n.0 181188, que autoriza o aovemo do Estado db Rio ele Janeiro a contratar opsraçio de cridlto externo .......... , ............ .
Parecer que dá redaçio fiDal ao PR ~~oo 18188 •• 8838
Aposentados do u:-Departamento dos Comdoa e
Talêgrafos .••..••.......••.••••••••.•••..••..••.••• 88U
Ra.dlcallnçio . clemocritlca. - Aparta ao San.
Zola MeneEI .................................... . 8887
12&.o antverao!.rlo da l'wldaçio da ena VermeIba Internacional ................................ . 88'12
80.0 anlverao!.rlo da l'wldaçlo da ena Vermelha
Brasileira ....................................... .. 1872·
Bomellallem a AustrePsllo da At.hQde ..•••••. 1880 '
DI11C1118lo do PL8 n.o 82/88, que dlaplle o10bre a
amlssio de selo comemorativo à "Semana do Deficiente Pllllco", a cargo da ECT .................. .. 1827
Dlacusllio do PR n.o 11111/811, que :rerratlflca a ReIIOlUGio n.o 41188, que autoriza a P!efaltma do Rio
de Janeiro (RJ') a contratar operaçlo de Clédlto ••
o o I O o o o ."o o o o o o o o o o o o o O o o o o O o O o o o O 0 I o o o O O o o o o

Dlaca8aio do PLC n.o 83/88, que cllapile aobre o
aalo!.rlo m!Dlmo. - Aparte ao Sen. Pompeu de Sousa fo041
· Reforma licro!.rla ....... ; ......... ; .. .. . .. .. .. . foOM
. Bomen&IIIDI de pesar a Teot6nlo Wela. - .A,parte
a6 Sen. R'llbens VDar .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • "lD
Nova Constltulçlo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. 4127
Voto do Vlce-P!elldente Pedro Alelzo, na mmliO
t'Gallelbo de Segurança Nacional que editou o Ato
.IDBtituclonal n.o 6, em 18-12-88 .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4127
ciie ~DI anos ao Sr, Preal!imte,
l~alli~!IB· ~ e. ~antes .... .. ... .. .. .. • 411111
Dlacuaslo do PLC n.0 18/88, que cllaplle IIObre 11 ..
remuneraçilea dos membros do M1Diatêrlo Pdbliao · ·

vot.Pa

senadozu. .

. . ,. ~...... _.!'•··~··············,, .•,1».

·~ ~-~·f···~I.···~·

n.

.que cma

Dlacuaslo do PLC 0 83188,
J'antu de
Concll1açlo e Julpmento aas regl6ea da .TIIIttoa do

Trabalho, define Jurlldlç6ea .. ..... .. .. .. .. .. • .. .. •
DI8CuÃio do PI.c ii.0 82/88,
cllapile aolml a
compoaiçi.o inicial· dOB Tribunais IReglonala l'ederala
e aua Instalação,
os reapectl- quadros do peaaoal ......... :•. : ..................................
. Encaminhando a .ota.ção do Requerlmento n.o
250/88, de·lnftl'lio da Ordem do Dia para -o PLC n.0
K/88, que dlap6e aobre a :revlaio doa ft'llolmen+.os,
aalo!.rlOB, aoldbs e proventos dos .servldorel clvl8 e militares, da admlntstraçao fl!deral dlreta, das ·autarquias, dos extintos terrltórlos federais e da& flu!daç6es
p6bllcas", seJa submetida ao Pleno!.rlo em 1.0 lupr
Parecer oral ao PLC n.0 110/88, que dlap6e 10lml
a tp'atltlcaçlO eztraor.dlnli.rla .doa aen1dores da .rustlça Eleitoral ............... ; .................... :
Dlscwisão do PDF n.o 12/aB, ·que "uiStttUt, il.o DF,
o Imposto aobre a Transmlssl.o e&ILIB morils e Doaçlo de quallquer Bens ou Direitos ......... ·.. ... . .. .
' Dlscuslio do PR n.0 188/88, que rerratwca aReBOlução n.0 41/88, que autoriza a Prefeitura do :Rio
de Janeiro (RJ'l a contratar operaçlo de Qr6dlto.
Aparte ao Sen. Zola Kenemas .. . .. .. .. . .. .... .. . .. ..
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ftc.
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NIII.SON. WEDEBIN
Dlretor da Petrobrol.s notifica Judicialmente preaklente da empresa. - Aparte ao Sen. Itamar FraDco foOSS

JiiEY MARAMHA.O'
EmeDda. orçamentária

favor do llllfaltamen-

todaro~Lim-~táDOAma!lll11a-

sren. Aureo 111e11o ............ :.. • .. .. .. 8'188
· PeacÍ.I!Iaa agropecuo!.rla )lra.sUelra. - ~ ao
Sen. lllauro Borps .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 8741
DeepeciJdÜ do Sen. Guflherme Pálmelra, em 'Virtude dia sua elelçlo para Prefeito de lllaC8I6 (AL),
- Aparte .. . . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • 1758
· DlaciJII8io do PR n.0 188/88, que autoriza o aoverBO 1ta t1Dilo a conln.tar operaçlo de cridlto ezterno. - Aparbe ao sen. Zos6 li'Ogaça. • • • • • • • • • • • • 1787
· :Prõiet:O ·Q.ue cllÇ&i · iaobiti · co16idü; ·sindicatos,
tederaç&ea, e Confedençlles NIICional dos Pele&dorel . ".; .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 8820
PLS n.o 10ol/88, que cllap6e o10bre as COI6nla.a,
l'ederaçllea e Confederaçlo Nacional dos Pescadores 8828
· Radolca111açio lfemocro!.tlca. -Aparte a Sen. Zoio
K-181 . " • , .... , , .. .. .. • .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. • 8888
Declaraçilea do Dh'etor do Banco Central, Sr.
C&rlos Tlladeu de ll'rel.taa .. • .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. • 4180
Parecer que dá redaçio final ao PR n,o 1K/88,
que autoriza o Governo da UDiio a contratar opera- ·
ola de cr6d1to e~ ............................ 4200
Enéamlnhando a votaçi(, do Requerlmellto 11.0
:MII/88, de adiamento da diiOusllo da lol"eDiapm. n.o
2'13118, relativa 11. proposta pa.r.a que •la autorlzadb
o Governo da thlllo a contratar operação de cr6d1to
u:terno. :.... Aparte ao Sen. Zamll Bllddad ••••••• ; fo2fool
Aparbe ao

a~~~~~L~~.n.;a~:~:

as
IFBE> ;,,·.... ·.. ; ...•.• : ...·: ... : ... : .... , ...... : ....·•
:. Panicer orel 11. Elneiula n.0 ·1 do PLC n.0 84/88 . .
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Parecer que di Ndaçio fiDaiiiO PL8 .n.o 12188 • • lm
Dlretor da Petrobráa notifica judicialmente
IRerD~~Dejamento dOI uceclantell ozoamentArlol
do Ftnan JHUnL o ~r ••...•...••...••..•.•••••••• 8710 pl"l!llldente da empresa. - Aparte ao Ben. Itema:r
Pranco ............................................ 4034.
Medidas contra & <leplae .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • 17'111
Dllcuaaio do PLC n.o 83/88, que dleplie 101m!
Dllcualio do Llder SOVII!tlco rm mro. - Ape.rte
o
aal4r1o
Enfnb!>o •·•·••••·•••••••·••••••••·•·••·•• 4040
ao~- JGIU) ~!Dl ••.••••.•••.•••.••••••••••••. 1835
Homene&ens de peaar & Teotónio VUel&. - Ape.rPLS n.o 108/88, que· diSpõe aobre & movlment&çio
te ao Ben. Rubens VDa:r .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 41:14
dos :recuraoa financeiros da Petrobrú e de aWIIIIIUbll.Parecer oral ao PLC n.0 711/88, que IDcllna &
dlár1aa em bancos oflcla.la .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8833
Categoria PuDolonal de ID&petor ele BeruriDOR JuSuperintendência d& Borra.clul DO orçamento dB
dlcl4rla no Grupo - AUvlclades de Apoie Jucllcl4rlo,
União ............................................. 81144 do Quadro Permanente ele Peesoai da Becretarla do
TBT, f!u os respectlvoa veioree ele venclmentlll . . . • GZI
Relatório de Cl'l, destln&da & &pura:r lrregala:ddades rm admiDiatraçl.o .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 8883
Parecer oral ao PLS n.0 S7/88, que altera a Lei
n.o &.107/88, que or1a o Pondo de G&rantla do TemPUil n.o 109/88, que estabelece normaa par& o
po de Servloo IPGTIU; com & f!nplldade de eetebeproceaao de prlv&tlmlçio de empresu 10bre o oontrole dlreto ou IDdlreto do Oovemo Federal . . • • . • 8922 Iecer correoio IIIOD8t6rla menaei par& lleWI clepdlltoa G40
P&recer oral ao P1l. n.o :101-A/88, que dlsplle soPoUUc& IOCiai d.O Pa.la .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. 1928
bre & revfsio doe vencimentos, ealárloe e provantoa
Dl.saullsio do PLC n.o 83/88, que dlapiie 10bre o
doa oenrldoree do 8ermdo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • G85
ulir1o mfnlmo. - Aparte ao Sen. Pompeu de Sou& ~
Parecer que dá Ndaçio finai ao P1l. n.0 :101-A/88 4285
DIICWIIio do PLC D.o 88/88. - .\piLrfle ao 8eD.
Parecer oral ao PLS n.o oiii/87-DF, que Introduz
nama:r Franco .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . <IIN5
alteraçllea no Ccldlgo Tr1bUt6rlo do DF, lnlltltuldo
Dlacuesio do PLC n.o 83/88. - .A,parte ao Sen.
pelo DL n.0 2/&& .................................. 42118
Jamll B•ddad .................................. • . <IIN8
Parecer que d4 redaoio final ao PL8 n.o 48187-DP G87
DlacWisio da PLC n.o 83/88. - Aparte ao sen.
Pa.recer
oral ao PDP n.o 3/&&, que lnlltltui, no DP,
Mário Mal& .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. <IIND
o l!npoato aobre u vandas & wrejo ele oombuztlvela
Sltuaçio econOmlc& do Pa.la .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . t0118
~uldos e~ ......•...•......•......•..••.•.• Cl87
Parecer oral ao PLC n.0 74/88, que cria. medlanta
Parecer que d4 redaçio fiDal ao PDP 11..o 1/88 • • 42118
tnmsformaçio, cargoa de Subprocurador-Geral do
Parecer oral ao PDP n.0 4/88, que aprow p&Ut&
Tra.balho • .. .. .. . .. • • .. .. .. • .. .. .. • • . . • • .. • .. • .. .. 4289
ele veiorea lmobWII.rloe para o DP .. .. .. .. .. .. .. .. • 4288
Parecer oral ao PID .n.0 89/88, que dlaplie aobre
Parecer que d4 redaçio finai ao PDP n.o 4/88 • . 42811
& cobraDo& de pedálflo nu mdov:lu tederal.l • • • • G7S
POMPEI1 DB SOUSA

BACHID SALDANHA DEI!.ZI

Agrlcultura no Pa.la. - Aparte ao BeD. :Mauro
Borps ............................................ 8740

Dlretor da Petrobrú notifica Judlclalment& preBidente da mnpresa. - Aparte ao Ben. Itam&r PraDco 4031
. .
.

Problema. da ciência e tecnologia DO Pa.la • • . • • . • 87<11
Dalpadlldas do Ben. Oullhenne l'almalra em virtude de lU& eletoio par& Prefeito de Kaoel6 (AL).
-

Aparte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. • 87117

Aasaasln&to do Dep. Eata.clual Joio Ca:rllll Ba.tlat& d.O I'BB II'Al. -Aparta ao Sen. Ja.mll Bsddad 87118
DlacuesAo do PR n.o 188/88, que autorlza o Governo da UDiio & oontratar operaçio de cricll.to
externo. - Aparte ao San. Joaé J'opça • • • • • • • • • • 8787
DllcWIIio do PL8 n.o 80188, que altar& o 06dl&o
BI'IIB11elro de Telecomunlcac;llea, torrmndo obrlpt6r1o
que u emlssOr&a de talavtlio, ao final das JIIOil8IDJI.o
gliea dlárlaa, t.raDaml.tam lmapna ele or18DOII8 clel&parecldu ou leQtlestradu • .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. 8889
Brmmda n,o 1 ao PLS n.o S0/88 • .. .. .. .. .. . .. .. 18'10
40 &DOI d& promuiiQçlo" dB Cana uDtftr.&i doa

~tlll

llu!Danos .••.....••..•...•.....•..•.•...•. 8879
Homenagem & Autrep.llo de AthQcle.- Aparta
ao Ejen. Nellon Camelro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . 1881
Parecer oral ao PUI n.0 32/88, que dllplie 110lml
.a amlalio de aeio C!l!!!!emm'ILtlvo t. "Bema.na do :Dellclenta Ffalco", & C&ZliO d& II:CT .. • .. .. .. • .. .. .. .. 8027

.
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1I.AIMtiNDO LI1I.A

PBrece:r oral ao "PL(: n.0 WBii, que altera & LellfBiaçlo do Imposto ele Renda • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40S9
Parecer oral u EIDBDdR• do PLC n.0 84188 • • • • 4087
Dllcuaaio do PLC n.o 84188 .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 40&9
~EBTO CAMPOS

Dllcuaeio do PLC n.o 83/88, que dlsplle aolml o
llllllirlo mlnlmo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. • .. •

4042

Dlacmwlo do PLC n.0 84188, que altera & Leii&Iaçio do Imposto de 1l.eDda • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • 4087
Dllcuaaio do P1l. n.0 208/88, que autorll& o aovemo -de Mato Groaao & oontratar operaçio de cmldito o o o o o o
o
o o o o o
o o
o o
o o o o o
o o
o o o o o o o"
to09
Dllcuaaio da emenda da Clmara ao PLS n.o
87/88, que or1a o Adlolonal ele T&rlf& l'ortu4rla (ATPl 4210
EncamiDha.ndo & voteolo do Bequerlmento n.o
:148/88, ele adiamento da d1llcuzaio da Momaepm. 11..o
2'13/88, rai&UV& • propoat& para que IBj& &Utorlzado
o Governo da Unlio a contratar operaçio ele crlldlto
externo •••.••••••••••••••• , •••••••••••..•....••..• t245
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.ol'I"Al,XJO AKAGAO
Pazecer ural ao l'LC p.• 81/88, que dlapõe 110bre a traaatormação em autarquia especial da Su·
llllb ..•.•..•....••.....•..••.• •.• •.•• •.•. •.•.......... 4233
Pazecer oral ao PLC n.• 75/88, que dlsp!le aobre
a contagem de tempo de. serviço prestado 11. AdmlnlstraçAo Federal pelos II81"V1dcne8 alcançados pelo Decreto-Lei n.0 3.347187 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • GH
RONANTITO
Dlscusslo do Substitutivo do PR :iJ..o 89/88, que
dlsplie aobre horário e freqi1êncla no Senado. AParte ao Sen. PerDando Henrique Cardollo . . . . . . . . • 3'728
Despedidas do Sen. Gullllerme Palmeira, em virtude de aua elelçlo para Prefeito de Mllceló (AI.).
- Aparte . • . . • • • • • • • .. • • . • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • • • • 3758
Parecer oral ao Oficio n.0 S/31/88, relativo 11. proposta para que o Govemo do Estado de Minas Gereis possa contratar operaçlo de cn!dlto l!l<tamD,
com:luldo com o PR n.0 190/88 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3'192
Dlscusslo do PR n.• 190/88, que autoriza o aovemo do Estado de Minas Gereis a contratar operac;io de cn!dlto . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . • . . .. . . . . . . . .. . 3783
Pazecer que dá redaçlo final ao PR n.0 190/88 . . 3'192
Discurso. do Llder Sov1l!tlco na ONU. - Aparte
ao Sen. Joad Fopça • • • • . • • • • . • • . • • . .. • • . • • • . .. . .. . 3820
Declaraçlio de voto ao PR n.0 191/88, que autoriza
o Governo do Rio de Janeiro a contratar operaçlo
de cn!dlto ezterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31138
Rac!Jcallzaçlo democrlitJca. Aparte ao Sen.
Jolo lleneze& • .. • .. .. • • • • • • • • .. . .. • • . .. .. • .. • .. • • • 3885
Dlscusslo do PLC n.0 83/88, que dlsp!le aobre o
IBlir1o mfnlmo. - Aparte ao Sen. Itamar Franco . . 4CM4.
4048
Dlscusslo do PLC n.0 83/88. - Aparte ao Sen.
llaurlclo Conêa .. • • • .. .. .. .. • .. • .. • .. . .. . • .. .. .. • 4048
Dlscusslo do PLC n.0 83/88. Aparte ao Sen.
IUr1o Mala .. . .. • • . . • . • • . • .. • .. • • • • • . .. . .. . .. • • • • • 4050
.
Homenagens de pesar a TeotOalo VUela. - .Aparte ao Sen. Rubens VIlar • .. .. • .. . • • • .. . • .. • • • .. . • .. • '135
EncamlDbamento a votaçlo do PR n.0 1M/88, que
autoriza o Governo da Unllo a contratar operaçlo

d&crddlto ~ ·•••·•·•·••••·••·····•·•·····••··
Encamlnbando a votaçlo do Requerimento n.0
:144/88, de adiamento da cllacussio do PLC n.o 88/88,
que autoriza a Unlvemlclade Federal de Gol.la a doar
lm6vel I& t1D1io Estadual doa Estudantes de Gol.ú
EncamiDhando a votaçlo do PLC n.0 88/88, que
dlepõe sobre as l"l!lll1IDI!r8Ç doa Membros do wnlstAirlo Pll.bUco da 11D1io • .. .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • •
EIICiareclmento ao PLC n.• 73/88, que dfBplle aobre aa remuneraç!lea doe MlniBtros do TST e Juizes
do Trabalbo. - Aparte ao Sen. Cid Sall6la de Canalho ...............................................
Dlsoulllliio do PLS n.o 57/88, que altera a Lei n.•
&.107/88, que mta o Pundo de Garantia do Tempo de
Serviço com a f1nalldede de eatabelecer correçlo monetária meneai para tleW! depc5ettoe • •. • . • • • • .. • .. .. •
Encaminhando a votac;io do PR n.• 209/88, que
autoriza o Governo da 1JD1Io a CODtratar operaçlo de
eNdfto

,151

4211
421,

Ellcamlnhando B votaçlo do Requerimento n.O
:HB/88, de adiamento da cllacusalo da Mensagem
n.0 :173/88, relatlw 11. proposta para que Beja autorizado o Gove•no da Ulllão a eontratar operaçlo de 01'1!ciJtp extemo. . ........... o • • • • • • • • • • • • • • ~ • o o • • • • • .. • •
Dl!lCIIS8io ao PR n.0 210/88, que autoriza a 11nJIIo
a celebrar contratos bilaterais junto aos Governos
de psfses credores . . . . . . . • . .. . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . .
Enaamlnbando a votaçio do Bequerlmento n.0
li&0/88, de lnversio da Ordem do Dia para que o
PLC n.O 94/88, que dfBplle sobre a revlslo doa VIIIICimentos, sallrlos, soldos e proventos dos oarvldorea
elvls e mUltares, da admiDlatraçlo federal dlreta, das
autarquias, doa utlntoa territórios federeis e das
fundaç!les pdbllcBB, seja aubmetlda ao Plenário em
1.• lugar . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . .. •
EncamiDbando a votaçlo das emendas do PLC
a.o 83/88, que dlapõe sobre as fonnas de melhoria da
admlnlstraçlo tributária . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . • . .
Dlsclisalo do PLC n.• 85/88, que altera a leglslaçlo dos IDcentlvoa fiBcBis re1eclcmados aom o Imposto de Benda • . . • • . . • . .. . . • . . • • . . .. • • • . .. • • .. • .. • .. •
Dlscusslo do PR n.• 216/88, que autoriza o Governo da Paralba a elevar o montante de aua divida

G47

4250

G88
6276

G88

CODI!Olidede .......................... • • • • • . • • • . . . • GINo
Tllrmlno da 2.• Sessio Legislativa Ordlnd.rla de
68.• Leillalatura do Congreaao . .. • • .. • • . • • . . • . . • . . • 4296

RUBENS VILAR
Despedidas do Sen. Guilherme Palmeira em· virtude de 11UB elelçio para Prefeito de llacel6 (AI.).
37&5
Parecer oral 11. Mensagem n.o 264/88, relativa li
proposta ·para que seja autorizado o Governo da
1JD1Io a contratar operaç&o de cn!dlto ezterno, concluldo com o PR n.o 189/88 . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 3111-l.
Homenagens de pesar a Teot0111o VUe1a • . . • • . • • ,123
Parecer oral 11. Mensagem n.0 2'111/88, relativa 11.
proposta para que seja autorizado o Governo de Sena Catarina a elevar o montante0 de aua divida consolidada, concluldo com o PR n. 305/88 . . . . . . . . • . . . aos
Parecer que dá redaçlo tina! ao PR n.0 2Ó5/88,
que autoriza o Governo de Santa catarlna a elevar
o IIIOiltante de sua divide conaolld•da . . . . . • . . • . . • G08
. . .Pazecer oral ao otlclo n.0 S/36188, relatiw 11.
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Mato Orosao a contratar operaçlo de crddlto
extemo, ooncluldo com o PB n.0 J08/88 • • • • • • • . • • • • aos
· ·parecer oral ao PUl n.0 '1'1/88, que Inclui a CoteBOrla Funclmla1 de Inapetor de Segurança JudloláriB
no Grupo-Atlvldades de .6poiD Judlcblrlo do Quadro
Permanente da Secretaria do TST, fim oa reapect:l-

-

Aparte .. • • • .. .. .. .. • • . .. .. • • . • • • . • .. .. .. • • • .. • •

voa

. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . G:l1
Parecer oral da CCJ, ao PR n.o 193/88, que ez~toe

_..., e transfonna CB11105 do Quadro da Peasoa1 do

G18

l!leziãdo • . • . . • . . . • . . • . . • • . • • . • • . • • • • . . • • • . . . • .. . . .. • 4235
fttn BACELAR. .

CMO

eztemo ...... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41&0

Priwtlaeçlo da Rede l1'enovt4rla Fedara1. ao Sen. Jamll Hedd•d . . • .. • • .. . .. .. • . .. . ..

~

3742

Lll.tura de proJeta de reaoluçio encaminhada
11. Mesa, ·q1111 diBpõe aobra IDIJIICUliiO p1lbllco •• .-. . • • • • 3881

am

XDl
Parecer oral, da cc.J, ao PK n.• 187/88, que altera
o Regulamento Administrativo do SeDado • • • • • • • . • • 3838
Parecer que dA raclaglo tiDa! ao PK
187/88 . . 38311
Parecer oral • llensapm n.• :1'"/88, relativa •
proposta para que seja autorizada a Prefeitura de
Vitória (ESl a contratar operaçlo de O!lldito, conolulclo com o PK n.• 208/88 • • • • • . . . . . • . • . . . . . • . . . . . CI08

n.•

SEVERO GOMES

Dlscusslo do PLC D-0 83/88, que dfsplle IObre o
IIBI4rlo mfnlmo.- Aparte ao Sen. Pemando Henrique
CllrdoiO

• ••• ••• •• •• •. • ••• •• . ••• ••• • ••• •• •• . •• ••• ••
pesar a TeotOnlo VUela. - Apar-

«N7

Bomenageaa de

te ao Sen. Rubens VllBr • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • . 4124
Encaminhando a votaçlo do PK n.• 188/88, que
autoriza o Governo da t1Diio a contratar operaçlo de
cn!dlto lllrtemo. Sen. Severo Gomes . . . . . . . . . . . . . . . .

4148

WILSON MARTINS
Dl8cusslo do PK n.• 181/88, que autoriza o aovemo do Rio de JIIZUIIrO a contratar operaçlo de
orl!dito eztemo. - Aparte 10 Sen. Nelllon Camelro 3837

Parecer oral ao PLC n.• 82/88, que dfsplle 10bra
OB vencimento& doa miDistroa do STP . . . • . . . . . . . . . • GH
Parecer oral pela CODI!sllllo DlrBtorB, 10bre u
JCmendaB do PK n.• 188/88, que altera o Regula.meD.to
Mmlnl•tratlvo do SP, aprovado pela Resoluçlo n.•
&8/'12, na parte relativa • estrutura administrativa
da. A.lle&sorla ..... o • • • • o o • • • • • • • • • o • • o • • • • • • • • • o • • 4:23'1
Parecer oral pela ('.ozrdulo Dtratora 10 PDL n.•
~/88, que dlsplle aobra a nlo apllcaçlo do DL
n.• '12/811, que dfsplle 10bra a l'8IDUDI!l'BÇio doa membro& do Congrauo NBOionBI • • • . • • • • • • • • • • • . • . • • • • • G90
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BRASfLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Fec!eral aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 168, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 749.354,98 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 1• É o Governo do Estado do Acre, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Sen<~do Federal, autorizado a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 749354,98 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), junto à Caixa Económica· Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social (FAS), destinada à suplementação de rec:Ursos para a operação FAS n• 4.320!81, objetivando a conclusão
de nosocômio (Hospital Geral de Rio Branco), no estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO!'!• 169, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Paulo Afonso, Estado da Bahla, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-(OTN).
Alt. 1' É a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas =do Sénadó
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil SfA, este na qualidade de agente financeiro
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da Caixa Económica Federal, destinada à execução de projetas de urbanização da área do mercado, Avenida André
Falcão, Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, elaboração do Plano Diretor e Cadastramento Imobiliário Urbano,
no munidpio.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 198& -Senador Humberto Lucena; presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 170, DE 1988
Rerratifica a Resolução n' 148, de 23 de setembro de 1987.
Art. 1"

O artigo 1' da Resolução n' 148, de 23 de sefeinbro de 1987, passa a vigorar com a seguinte

redação:

"Art. 1' É a Prefeitura MuniciQ.al de Belém, Estado do Pará, nos termos do artigo 2• da
Resolução ne 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 440.996,2"4 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econ6inica Federal,
destinada à ampliação do Projeto Cura Marco/Pedreira."
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988..-Senador Humberto Lucena, presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos teimas do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLOÇÃON• 171, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a 1.550.430,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1• É o Governo do Estado· âo Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2• da Resolução n' 93, de 11
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.550.430,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN) junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade _de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social (FAS), destinada ao reequipamento das polícias civil e militar, no estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, eeu, Humberto
Lucena, presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 172, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN).
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco, nos termos do .llrl
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do Estado de Pernambuco S/A, este na qualidade
de agente financeiro da Caixa Económica Federal, destinada a tornar viável a execução de empreendimentos programados para o município.

Art. ~· Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 19!!8..- Senador Humberto Lucena, presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso Vil, da Constituição, e eu, Humberto
.
·
Lucena, presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 173, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146.520,13 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n'
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução· n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146.520,13 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa EcQnômic<l. Federal, destinada à execução de obras de sistema viário,
drenagem, lavanderia, unidade de saúde e centro comunal, no município.
-

Art. 2• Esta resolução entra em .vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988.- Senador. Huml?erto Lucena, presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso Vil, da Constituição, e eu,
·
Humberto Lucena, presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 174, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santarém, Estado do Pará, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 347.102,50 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Santarém, Estado do Pará, nos termos do artigo 2• da Resolusão
n• 93, de 11 de outubro de 1976,_alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985,.ambasdo s·enado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 347.102,50 Obrigações
do Tesouro Nac:;ional (OTN), junto à Caixa Económica Federal, destinada à execução do Projeto "Grande Prainha",
no município.

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, -e eu,

Humberto Lucena, presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•175, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Minlcipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN).
Art. I • É a: Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, nos termos do artigo 2• da
Resclução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesou,ro Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente
financeiro da Caixa Económica Federal, destinada à execução de serviços de infra-estrutura relacionados com a
implantação de calçamento, construção de meios-fios e sarjetas, asfaltamento de vias urbanas, e outras obras civis
a serem definidas, no município.

Art. 2•

Esta resolução entra em· vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de novembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, presidente.

Faço .saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do. art. 52, incise VIl, da Constituição, e eu,- Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 176, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Maior, Estado do Plaui, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.585,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).
Art. I• É ã Prefeitura Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, nos termos do art 2• da Resclução n• 93, de 11 de outubroâe 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.585,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Económica Federal, destinada à construção de quatro creches, pavimentação urbana, construção de mercado
para abastecimento hortigranjeiro e 3 (três) lavanderias públicas, no_ município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do ·art 52, inciso VIl, da Constituição, e eu. Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃON• 177, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN).
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, nos termos do art 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contralar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto à Càixa Econõmica Federal, destinada à construção de lavanderias com chafarizes
públicos, incluindo perfuração dos respectivos poços artesiãnos, de centro de saúde e postos médicos, e pavimentação
de vias públicas, no município.
·
···
Art. 2• Esta resclução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 178, DE 1988
Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 327.636,74 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1• É o Governo do Distrito Federal, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 327.636,74 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento.
Social (FAS), destinada à aquisição de equipamentos para a segurança pública.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988- ,.,--Senador Humberto Lucena, presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•179, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).
Art 1• É a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia, nos termos do art. 2•, da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do _Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57 500,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Económica Federal, destinada à construção de um mercado, uma maternidade, uma lavanderia, um centro
esportivo, praças e jardins e pavimentação com paralelepípedos, no município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de novembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 180, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 10.121.544,05 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
Art. 1• É o Governo do Estado do Paraná, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.121.544,05 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), junto ao Banco do Estado do Paraná S/A, este na qualidade de agente financeiro da Caixa Económica
Federal, destinada à aplicação no Programa de Extensão de Pavimentação Urbana e Programa de Investimentos
para a região metropolitana de Curitiba, no estado.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1• de dezembro de 19138. -Senador Humberto Lucena, presidente.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 49• REUNIÃO, EM 1• DE
DEZEMBRO DE 1988

1.3.2 - Comunicações

ATA DA 47• REUNIÃO,

REALIZADA EM 7-11-88

-Do Senador Marcondes Gadelha, indicando o Senador Odacir SoareS para substi-

1.1 -ABERTURA

1.1.1 -Comunicação da Presidência
Inexistência de quorum para abertura da
sessão e designação da Ordem do Dia da
próxíma sessão.

tui-lo na Liderança do PFL. durante seu afasta~
mente do País.
-~Dos Senadores José Fogaça e Jorge
Bornhausen, de que se ausentarão do Pais.

Retfficação
Na publicação feita no DCN (Seção U), de
8-11-88, página n 9 3376, no cabeça1ho da ses~
são.

1.3.3- Comurúcação da Presidênda

12- ENCERRAMENTO
1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO

1.3.1 -Requerimentos
- N9 2n9/88, de autOria do Senador Marcondes Gadelha~ solicitando autorização para
desempenhar missão no exterior.
- N~' 210/88, de autoria do Senador Carlos Chiarem, solicitando a prorrogação por
mais 90 dias do prazo concedido à Comissão
Especial, destinada a examinar a questão da

Onde se lê:

-Recebíinento do Ofício n9 S/19/88 (n9
251/88, na Ofigem), do GOVernador do Estado
do Amazonas, solicitando a retificação da Re~
solução n' 71/88.

ATA DA 47• REUNIÃO,
EM 7 DE NOVEMBRO DE 1988
20SESSÃO LEGISlATIVA
ORDINÁRIA, DA
43• LEGISLATURA

2-ATAS DE COMISSÃO
3 - MESA DIRETORA

Dívida Externa Brasileira e avaliar as razões

4 - LiDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDOS

que levaram o Governo a suspender o pagamento dos encargos financeiros dela decorrentes.

5 - COMJ>OSlÇÃO DE COMISSÕES
PERMANEI'ITES

Leia-se:
ATA DA 47• REUNIÃO,
EM 7 DE NOVEMBRO DE 1988
2• SESSÃO LEGISlATIVA
ORDINÁRIA, DA
48• LEGISLATURA

Ata da 49" Reunião, em 1"' de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg
ÀS 14 HORilS E3íJ MII'IUTOS, A"CHN1'SE
PRESE!YTES OS SRS SEI'IADORES:

Mário Maia - Alufzio Bezerra - Nabor Júnior
-Leopoldo Peres- Aureo Mel lo - Odacir Soares- Ronaldo Aragão- Almir Gabriel-Jarbas
Passarinho -Alexandre Costa -João Lobo Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco - Afonso
Sancho- Cid Sabóia de Ca!Valho -Mauro Benevides - Humberto Lucena - Raimundo Ura
-Marco Maciel- Ney Maranhão- Luiz Piauhylino - Guilherme Pa1meira - Divaldo Suruagy
-Rubens Vilar- Albano Franco - Francisco
Rollemberg - Luiz Viana - Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar - Gerson Camata - João Calmon -Jamil Haddad- Afonso Arinos- Nelson
Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos
- Ronan Tito- Severo Gorrfes- Fernando
Henrique Cardoso -Mauro Borges -Iram Sarai~
va - Gonzaga Jalme - PonípeU de Sousa Maurício .Corrêa - Meira Fllho - Louremberg
Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi --Wilson Martins
- Leite Chaves - Affõnso camargo -José Ri~
cha - Dirceu Carneiro - NelsOn Wedekin Carlos Chiarelli - José Paulo Biso! - José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- A lista de presença acusa o comparecimento
de 58 Sr. Senadores. Entretanto, -não há em plenário quorum regimental para abertura da sessão.

Nos termos do§ 29 do art. 180 do_Regimento mericana, ,assinado em 6rasília, a 21 de dezembro
Interno, o expediente que se encontra sobre a de 1984, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
mesa sE:r8 deS"pachado pela Presidência, indepen~
dentemente de leitura.
-3Nestas condições, vou encerrar a presente reuVotação,
em
turno
únicO, do requerimento n"
nião, designando para a sessão ordinária de ama- _
206, de 1988, de autoria do Senador Mário Maia,
nhá a seguinte.
solicitando, nos termos regimentais, informações
ao Senhor Governador do Estado do Acre, refeORDEM DO DIA
rentes à mensagem n" 247, de 1988, que propõe
ao Senado Federal seja aquele Governo autori-lzado a contratar operação de crédito no valor
Votação, em turno ún!co, do projeto de Decreto
correspondente, em cruzados, a 749.354,98 OTN.
Legislativo n~ 12, de f985 (n~-98/85 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do protocolo
-4adicional entre _o Governo-da República Federativa
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Brill1 e o Reino da Espanha ao acordo cultural da Câmara n" 60, de 1988- Complementar (n"
de 25 de junho de 1960, assinado em Brasília,
28/88 - Complementar, na Casa de origem),
em 1~ de fevereiro de 1984, tendo que dá nova redação ao § 3" do artigo 91 da
PARECER FAVORÁVEL, sob N• I, de !9B8,
Lei n• 5.1 72, de 25 de outubro de 1966 (Código
da Comlssâõ
Tributálio Nacional) (dependendo de parecer).
-de Relações Exteriores.

-5-2Votação, eril turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 16, de 1985 (n9 94/85 na_Câmara
do~fDeputados), que aprova o texto do adenao
ao acordo para funcionamento do escritório de
área da Organização Panamericana da Saúde OPAS I Organização Mundial da Saúde- OMS
no Brasil, celebrado entre o Governo'da República
Federativa do Brasil, e a repartição sanitária. Pana·

Discussão, em tuino Uriícó;âo Projeto de Resolução n~ 89, de 1988, de autoria da Comissão
Diretora, que dispõe sobre horário de frequência
do Senado Federal, e dá outras providências. (De~
pendendo de parecer da Comissão de Con!.tltuição e Justiça sobre o projeto e do substitutivo
apresentado nos termos do art. 442, § 19, do Regimento (nterno, e da Comissão Diretora sobre o
substitutivo).

Dezembro de 1988

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

-6Discussão, em primeiro turno, do Projeto de

Lei do Senado n"' 74, de 1988, de autoria do Sena~
dor Alfredo Campos, que ffiodific:a a redação dos
artigos 19 e 29 da Lei n9 3.557, de 17 de maio

de 1959, e dá outras providências. (Dependendo
de parecer)

-7Discussão, em primeiro tumo, do Pr9jeto de

Lei no Senado n9 96, de 1988, de autoria do Sena~
dor Mauricio Corrêa, que dispõe sobre abono de
faltas ao serviço na Administração Pública federal

e dá outras providênc:ias. (Dependendo de parecer)

-

-8Mensagem n' 263, de 1988 (n' 505/88, na origem), relativa à proposta para qué seja autorizado
o Governo do Estado do Paraná a contratar opera-

ção de crédito no valor çprrespondente, em crUzados, a 7.000.000 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer}
O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg)
-Está encerrada a reunião.
nWai)

(Levanta-se a reunião às 15 horas e 5 mi-

EXPEDIENTE
Despachado nos termos do § 2\' do artigo

180 do Regimento Interno

REQUERIMENTO
N' 209, de 1988
Tendo sido designado a participar da Delegação do Brasil junto à 4~~ Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas, solicito me seja càn'C:edida autorização para desempenhar esta missão,
nos termos dos arts. 55-lll, da Constltuis;ão e 44

do Regimento lntemo.
Esclareço que deverei estar aUseÍlte dO País
no período de 19 de dezembro e 1988 a 19 de
janeiro de 1989.
.
·
Sala das Sessões, de dezembro de 1988. -Marc:ondes Gadelba.

REQCIERIMENTO
210, de 1988
0!. n' 18/88 - CEDEB
-30 de novembro de 1988
Excelentíssimo Senhor __ _
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,

Na qualidade de Presidente da COmiSsão E,special, criada através do Requerimento no 17, de

Of. GL PFL-99/88
Brasília, 30 de novembro de 1_988

Exm' Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. ~esidente do Senado Federal
Nesta
_- --Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. Ex- muito cordialmente para comunk:ar que, tendo em vista necessidade de me
ausentar 4o País com_o objetivo de participar de
reunião da Ass~mbléia Geral da ONU, indLco o
ilustre Senador Odacir Soares, Vice-Uder do PFL,
para assumir a Liderança Qo mesmo Partido durante o meu a.f;;~stamento.
Aproveito -o ensejo para renovar a V. Ex' meus
ptótestos de elevada consideração e apreço.
Atenciosamente, - Marc:ondes Gadelba.
Brasília, 30 de novembro de 1988
Exmo. sr.-Senador Humberto Lucerla
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhoi Presidente,
Tenho_ a honra de comunicar a V. E:x'l-., - de
acordo com o disposto no art. 43, alínea a, do
Regimento Interno, que me ausentarei do País
entreosdic,s91288e 14189,com destino à Espanha e à França, onde manterei contãto corri-auto~
ridades e partidos políticos.
Atenciosas saudações, ~ José Fogaça.
Brasília, de dezembro de 1988
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do Pais, a fun de, devidamente autorizado pelo Senado, na fonna do art.
-~55, i~ciso III da Constituiç~o e art. 44 do Regimento Interno, integfar a deleQação do Brasil junto à 44~ Sessão da Assembléia Geral das N~ções
Unídas.
•
Atenciosas sa._u_da_ções, -Jorge Bomhausen.

.

COMÜNICAÇÃO DA
PRESD:l&iCIA

A Presidênc;ia recebeu, do Governador do Estado do Amazonas, ofício n~ S/1.9, de 1988 (n9
251/8"8, na origem), solidtando a retificação da
Resolução n 9 71, de 1988, que autorizou-aquele
EStado a contratar operação de crédito no valor
correspondente a 4. 700.000 OTN.
A matéria ficará aguardando, na Secretària Geta_l da Mesa, a complementação da documentação necessária.
-

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
2• Reunião Extraordinária.
- ~affzada em 21 de novembro de 1988

1987, destinada a examinar a questão da dívida
externa brasileira e avaliar as razões que levaram
o governo a suspender o pagamento dos encarAS dez horas do dia vinte e urri de novembro
gos financeiros dela decorrentes, nos planps exde hum ITiil novecentos e ·oitenta e oito, rêúne-se
ternos e interno, venho, pelo presente, s01íc1tar - a Cõmissáo- Dlretora dO- Senado Federal, com
a Vossa Execelência, a prorrogação por mais 90 a presença dos Excelentíssimos SenhoreS Sei-ta_(noventa) dias do prazo concedido a, esta COmis- . dores Humberto Lucena, Presidénte, Jutahy Masão que se encerrará dia de dezembro próximo.
galhãeS, Primeiro-secretario, Odadr Soares, SeAproveito a oportunidade para apresentar a -gundo Secretário, e Francisco Rollemberg, SuVossa Exec~lência, os protestos de estima e consi- plente. Deixam de comparecer, por motiVos justifideração. - CIU'Ios Chlarelli, Presidente.
cad.Ps os úç:~lentíssimos Senhores Seri-adores

a
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José _lgnácio, Primeiro Vic~Presidente, Louriva1
Baptista, SégUndo Vk:e-Presidente, DirCeu Carneiro, Terceiro Secretário, João Castelo, Quarto
Secretário.
~
Iniciando os trabalhos, o Sel)_hor Presidente
submete aos presentes mínuta de projetO de reso-lução que "altera dispositivos Qa Resolução n~
1, de 1987, mo.difh:·ado pela Resolução no 54,
de 1987, e revigorada pela de n 9 137, de 1988"._
A matérift é _discutida e aprovada pelos presentes que assinam a minuta do projeto de resolução
a qual é imCamihhada à Secretaria Getal da Mes~
para apresentação ao plenário do Senado Federal.
'Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, às dez horas e trinta mínutos, Pelo que, eu, JoSé Passos
Porto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
-Sala da Comissão Diretora, 21 de novembro
de 1988,- Humber:to Lucena, pr_esident~.
3• ReUnião Extraordlnâria,
realizada em 24 de novembro de 1988

Às onze horas do" dia vinte e quatro de novembro de hum mil novecentos de oitenta e oito,
na -Sãla de reuniões da presidência, reúne-se a
Comissão Diretora do Senado_Federal com apresença dos Excelentíssimos Senhores Senadores
Humberto Lucena, Presidente~ Jutahy Magalhães,
J?r.imeiro SeCretário, Odacir Soares, Segundo Secretário, Dli-ceu -êameiró, Terceiro Secretário e
Francisco Rollemberg, Suplente. Por motivos justificados, não comparecem os ExCelentíssimos
Senhores Senadores José lgnácio, Primeiro VicePresidente, Lourival Baptista, Segundo~Presiden
te, e João Castelo, Quarto Secretário.
Após dar início aos trabalhos, o Senhor Presidente apresenta à apreciação dos presentes minuta_ de projeto de resolução do Congresso Nacional
que "regula o disposto no § 4 9 do art. 58 da Constituição. introduzindo novas disposições no Regimento Comum".
A matéria é discutida e aprovada pelÕs presentes que assinam a minuta de projeto de resolução
do Congresso Nacional que será envcaminhad_a
à Mesa da Câmara dos Deputados, para exame
daquele Colegiada.
Nada rpais havendo a tratar, às onze horas e
trinta minutos, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos. pelo que, eu, José Passos
Porto, Diretor-Geral_ e Secretário da Comissão Di·
retora, lavrei a presente Ata que, dep"óiS de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publi~ação.
Sala da Comissão Diretora, 24 de novembro
de 1988, - Humberto Lucena, presidente.

'"c~sfflg~R'WfoS,:.. REFEREAATA DA
PROJETO DE RESOLC!ÇÃO
N•
, de 1988-CN
Regula o disposto no § 49 do art. 58
da Constituição. introduzindo novas disposições no Regimento Comum.

O Congresso Na_cional Ç.ecreta:
Art. 1" A ComísSão RepresentatiVa do Congresso Naclonal, a qué se refere o § 4~ do a~
58 da Constituição federal, ~erá integrada por
sete senador~ e 14' deputados, eleitos pelas res~
pectivas Casas na 6.Itima sessão ordinária de cada.
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período legislativo, e cujo funcionamento coincidirá com o do período de recesso que se seguir
à sua constituição.
§ 1" Na escolha dos membros da comissao

aplicam-se, no que couber, as normas estabelecidas nos Regimentos Internos da Câmara e
do Senado para a eleição das respectivas Mesas,
sendo que, a sua composição reproduzirá, quanto

possível, a proporcionalidade da repr_esentação
partidária.

§ 29

Integrarão, obrigatoríanlente, a- comis-

são um membro da Mesa da Câmara dos Deputados e um da Mesa do Senado Federal.
-

Art 29 Na escolha do presidente e do vicePresidente da comissão será observado um sistema de rodízio entre os representantes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, sendo a
eleição procedida pelo voto favorável da maioria

dos membros da comissão, nas 24 horas que
se seguirem ao encerramento da respectiva ses~
são legislativa.
_
__
Art. 39 À Comissão, além da representação
do Congresso Nacional em eventos de interesse
nacional e intemacionaJ, compete:
I - velar pelas prerrogativas do Congresso Nac[ona1 e de seus membros;
H-autorizar o presidente e_ o vice~presidente
da República a se ausentarem do País;
m- discutir e votar projeto de lei que vise a
transferir, provisoriamente, a sede do Governo Fe~
dera!;
N- resolver sobre a mudança temporária da
sede do _Congresso Nadona!;
V- autorizar senador ou deputado a aceitar
missão do Executivo;
Vl-autorizar senador ou deputado a integrar
delegação brasileira à conferência ou congresso
internacional;
VII- desjgnar senador_ou deputado para cum.
prir missão externa do Congresso Nacional _ou
de suas Casas;
VJIJ- conceder licença a senador ou deputado;
IX-exercer, por delegação expressa, ·no-que
mio contrariar a Constituição, as atribuições regi~
mentais conferidas às Mesas da Câmara dos De~
putados e do Senado Federal e aos seus respectivos presJdentes.
Art. 49 Aplicam-se às deliberações da Comis~
são o disposto no art 14 e seu parágrafo único
combinado com o § 4° do art 90 dO Regimento
Comum.
Art. 59 Durante o periodo de seu_ funciona~
menta os membros da Comissão somente poderão se ausentar da Capital Federal com autorização expressa de seu presidente, não podendo,
salvo motivo de força maior devidamente comprovada, a ausência ultrapassar cinco dias.
Art. 6 9 A Comissáo s'erá assistídã por servi~
dores das Secretarias da Çâmarã dã:S -Deputados
e do Senadõ Federal designados pelo seu presi~
dente.
Art 79 Esta resolução entra em vigor
data
de sua publicação. '
Art. & Revogam~se as disposições em con~
trário.

na-

Jusllllcaçã<L
A proposição concretiza o estabelecido no §
49 do art. 58 da ConstitWçâo.
--- A forma, evidentemente, é_ a de um Projeto de
Resolução do Congresso Nacional, tendo em vista

que as disposições fªrão parte do Regimento Co~
mum.
A oportunidade da decisão é esta, porque a
Comfssao será criada para atuar durante o perio~
do de recesso do Congresso Nacional, devendo
ser eleita, em atendimento aos termos constitu~
cíonais, na última sessão ordináiia do período
legislativo.
As atribuiçóes_ são aquelas de natureza claramente representativa, mas que possibilitarão deci~
sóes sobre assuntos concernentes ao Congresso
Nacional que requerem solução rápida.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.
-Jutahy Magalhães- Odadr Soares- Dirceu Carneiro -

Francisco RoDemberg.

16• Reunião Ordinária,
reallzada em 29 de novembro de 1988
_Às dezessete horas e trinta minutos do dia vinte

e nove de novembro de hum mil novecentos e
oitenta e oito, na Sala de Reuniões da Presjdência,
reUne-se a Comissão Diretora do Senado Federal,
com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Senadores Humberto Lucena, Presidente; Jutahy
f..\agalhães, Primeiro-Secretário; Dirceu Carneiro,
Terceiro-Secretário; Francisco Rollemberg e Wil~
son Martins, suplentes. Por motivos justificados,
não comparecem os Excelentissimos Senhores
Seriadores.Josê_ lgnácio Ferreira, Primeiro..Yice~
Presidente; Louvira] Baptista, Segundo-Vice~Pre
sidente; Odacir Soares, Segundo _Secretário;e
João castefo~ Quarto~Secretário.

Após dar início aos trabalhos, o Senhor Presidente concede _a palavra ao Diretor-Qera], que
apresenta e submete à Comissão Diretora os se~
guintes assuntos:
1) Prestação de Contas do Prodasen e do Fundasen relativa ao 2~ trimestre de 19ff8; com pare~
ceres da Auditoria do Senado Federal e do Canse~
lho de Supervisão do Prodasen pela aprovação
(Processo n' 000472188-3).
Os presentes, após discutirem a matéria, aprovam
os Balancetes e Demonstrativos Contábe.is que
refletem a Prestação de Contas do Prodasen e
do Fundasen referentes ao 2? trimestre de 1988.
2) PrestaÇáO de-Contas do Leilão Público realizado Para venda de bens antieconómicos e inser~
viveis da Representação do Senado FE"deral no
Rio de Janeiro, com parecer da Auditoria pela
aprovação (Processo n' 007303/88-2).
Os presentes discutem a matéria e aprovam a
Prestação de Contas e os procedimentos ado~
ta dos.
3) Consulta da Subsecretaria de Administra~
ção' de Pessoal sobre a aplicação do item XVII
do art. 79 da Constituição (Processo n~
013040188-0).
.
A Cômtssão Diretora, tendo em vista o que consta
do processo, o p·arecer da Consultaria Geral sobre
a eficácia imediata do preceituado no item XVII
do art. 79 da Constituição e a Instrução Normativa
n? 214, de 24 de novembro de 1988, da Secretaria
d~ Admirilstração Pública dª-Presid~ncia da Repú~
blica, re~Jve determinar que os perfodos de férias
regulamentares dos servidores sejam remunera~
dos com o acrésdmo de um terço. _ _ _ _ _ _ _
- 4>:EXpediente ChPreSídentt?-dci Sindicato dos
Se[Vidores do Poder LegislatiVo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) comuni~
cando a criação do 6rgâo e reivindicando ''a participação do Sindilegis nas discussões de qualquer
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proposta de interesse dos servidores em tratnf~
tação na esfera administrativa, mediante a presença de representantes da entidade em todas
as reuniões de Órgãos Colegiados de:.sta Casa".
A Comissão Diretora tomou conhecimento da
matéria e decidiu examiná~Ja quando das reformas administrativa e do Regimento Interno do
Senado Federal.
5) Prestação de Contas dO Clube do Congres~
so relativas à Subvenção Sodal para Despesas
de Investimento e de CuSteio, correspondentes
ao 3ç trimestre -de 1988 (Proce-s-sos no~
013228188-9 e·o\3229!88-5), cem parecer favorável da Auditoria do Senado Federal.
Após ser discUtida, a ffiaiérla -é aprOvada.
6) Expediente do Presidente da Associação
dos Servidores do Senado_ Federal(Assefe) indi~
cando dois membros de sua Diretoria para per~
manec:erem à disposição daquela Associação
(Processo n' 012904/88-0JOs presentes examinam e ·indeferem a matéria,
tendo em vista_ que ela não atende à decisão da
Comissão Diretora, em sua reunião de 16~9~88,
sobre o assunto.
7) Ato do Presidente n" 146/88, que reajusta
em 21,39% (vinte e um virgula trinta e nove por
cento), ad referendum da Comissão Diretora,
os vencimentos, salários, salários~famiJia, gratificações e proventos dos servidores do Senado
Federal, do Cegraf e do Pfodasen, a partir de
19/11/88, em virtude da variação da ORP.
A matéria é discutida e holnologada pelos presentes.
8) Ato do Presidente n 9 147/88, que reajusta
em 21,39% (vinte e um vírgula trinta e nove por
cento), ad referendum da Comissão Diretora,
os subsídios (partes fiXa e variável) e a ajuda de
custo dos senadores, em razão da Variação da
URP, a partir de }9·11-88.
Após discutida pelos presentes, a matéria é homo-logada.
_.
9) Ato do Presidente n 9 149/88 que, ad refe~
rendum da Comissão Diretora, concede, a título
de antecipação, reposição de 16,19% (dezesseis
vírgula dezenove por cento) sobre os valores dos
vencimentos, salários, salários~família, gratifica~
ções e proventos dos setvidores do Senado Federai, Cegraf e Prodasen correspondentes ao mês
de novembro de 1988, e lhes concede abono
mensal nos meses de novembro e dezembro de
1988.
A matéria é homologada pelos presentes, após
ser discutida.
10) Ato do Presidente n9 148/88 que, ad refe~
rendum da Comissão Diretora, reajusta, no mesmo percentual estabelecido para a reposição saJariaJ concedida aos servidores do Senado Federal,
a título de antecipação, pelo Ato n 9 148/88, do
Presidente, os subsídios (partes fixa e variável),
bem como a ajuda de custo dos senadores, cor~
respondentes ao mês de novembro de 1988.
A matéria é discutida e homologada pelos presentes.
11) Processos n~ 01004 7/88-3- e 01-24é-1-188:-Q
para que a Comissão Diretora referende o despa~
cho neJes exarado pelo Senhor Presidente autor!~
zando, em caráter excepcional, a emissão de em~
penha estimativo para liquidação de débitos junto
às empresas prestadoras de serviços médicos.
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A metéria é discutida e referendada, à unanimidade, pelos presentes.
12) Prestação de Contas do Cegraf e Funcegraf, relativas ao 2~> trimestre de 1988, com pareceres favoráveiS das auditorias do Senado Federal
e do Conselho de SupeEVfsão daquele órgão (Pro-

cesso n• 001574/88-4).
Os presentes, ap6s discutirem a matéria, aprovam os Balancetes, com seus respectivos De-

monstrativos Contábeis e Cono1iação Bancária,
que compõem aquela Prestação de Contas.
13) Proposta da Diretoria Geral do Senado Federal no sentido de ser estendido aos suplentes
de senadores em exercício, quando não ocupantes de apartamentos do Senado Federal, o paga-

mento de auxílio-moradia (Processo n 9
015174/88-3).
Após discutir a matéria, a Comissão Diretora
decide que, a partir de )9-l-89, aos suplentes,
quando em exercido, e não ocupantes de aparta~
mentos oficiais do Senado Federal, será- conce~
dido o auxílio~moradia, na fOrma prevista no Ato
n9 12, de 1987, da Comissão Diretora.
14) Expediente da Associação Nacional para
o Desenvolvimento das Atividades Legislativas
(Andai) no qual aquela entidade se propõe a de~
senvolver programa de apoio e assessoramento
aos legislativos estaduais, na rorrna e condições
que especifica. O Presidente resolve encaminhar
a matéria ao Senhor Primeiro Secretário para exa~
me e posterior apresentação à Comissão Diretora
para decisão.
15) Prestação de Contas do Senado Federal
relativa ao 39 trimestre de 1988, com parecer da
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Auditoria "pela aprovação" (Processo n"' os casos previstos no Ato da Comissão Diretora
ri• 30, de 1987".
·
013393/88-0).
-Os presentes discutem a matéria e decidem pela •
A matéria é discutida e aprovada pelos presenapi-ovação dos Demonstrativos Contábeis e de~ tes que assinam o respectivo ato que vai à publimais peças que compõem a Prestação de Contas. cação.
b) Proposta de ato da Corilíssão Diretora que
16) Minuta de projeto de resolução "que dis"dispõe sobre a Grab1icação Especial de Desempõe sobre o runcionamento do Pecúlio do Senado
penho no âmbito do Cegraf'.
Federal, e dá outras providências".
A matéria é discutida e aprovada pelos presentes A matéria é discutida e aprovada pelos presenque assinam a proposta de projeto de resolução, tes, que assfflam o respectivo ato que vai à publia qual será encaminhada à Secretaria Geral da cação.
c) Proposta de projeto de resolução que "revo~
Mesa para apresentação ao plenário da Casa.
A seguir, o Senhor Presidente franqueia a pala- ga o item VI do art. 406 é o art. 412 do Regulavra ao Senador Dirceu Carneiro, Terceiro"Secre-· . menta Administrativo do Senado Federal, apre>.o
vado pela Resolução n? 58, de 1972",
tário, que apresenta parecer aditivo ao por ele
Os presentes, após discutirem a matéria, apre>.o
apresentado na reunião da Comissão Dir:etora,
vam e assinam a proposta de projeto de resolução
realizada em 1 9 -9-"88, ao Processo n"'
que será encaminhada à Secretaria Geral da Mesa
000515/85-0, de interesse do ex-servidor Norton
Monteiro Guimarães, no qual apresenta proposta para apresentação ao Plenário do Senado Federal.
Em seguida, o Senhor Primeirç Secretário pede
de Ato da Comissão Diretora que "regulamenta
licença aos presentes para comunicar que os anó _disposto no art. "29 da Resolução n"' 399, de
teprojetos de resolução que ele trouxe ao conheci~
1987".
mento. do Plenário da Comissão Diretora, na reuOs presenteS, ap6s discutirem a matéria, decinião de 7-10-88, e que não foram, ainda, objeto
dem pela distribuição da proposta de Ato aos
membros da Mesa e ao Consultor-Geral para exa- de deliberação do Colegiada, serão por ele apresentados ao Plenário da Casa..
me e posterior decisão do colegiado.
Nada inais havendo a tratar, o Senhor PresiEm prosseguimento dos trabalhos, o Senhor_ dente encerra os trabalhos, às dezenove horas,
Presidente concede a palavra ao Senador Jutahy pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor-Geral e
Magalhães, Primeiro Secretário, que submete aos Secretário da Cori1issáo Dlretora, lavrei a presente
presentes os seguintes assuntos:
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presia) Proposta de ato da Comissão Diretora que dente, vai à publicação.
"detennina a incidência da Instrução Normativa
Sala da Comissão Diretora, 29 de novembro
~o Sedap n~ 209, de 15 de julho de 1988, para
de I 988. -Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, item VII, da ConStituiçã~, e
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLAl'IVO N• 72, DE 1988

Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional e dá
dênciàs.

outras~ provi-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' A remuneração mensal dos membros ~do~Congresso Nacional constitui-se de:
1- Subsidio;
l l - Representação.
Art. 2• O Subsídio, que corresponde em outubro à importàrtcia de CzLL566.992,00 (uni milhão,
quinhentos ·e sessenta e. seis mil, novecentos e noventa e dois cruzados), é a retribuição~ devida mensalmente ao
Deputado Federal e Senador, a partir da posse, pelo exercício do lnandato patlàmentar.
Art. 3•. A Representação, que corresponde em outubro à importància de Cz$ 1.100.000,00 (um milhão
e cem mil cruzados), é devida mensalmente ao Parlamentar e destina-se a compensar despesas pessoais.
Art. 4• É devida ao Parlamentar, no início e no fmal de cada sessão legislativa, Ajuda dé Custo correspondente ao valor do Subsídio.
Art. 5• O Imposto de Renda incidirá sobre todos os valores previstos neste Decreto Legislativo, pagos
em espécie, na forma da lei.
Art. 6• O Parlamentar que, injustificadamente, não comparecer à sessão do dia ·deixará de perceber
1/30 (um trinta avos) dciSuosídio e da Representação.
Art. 7• O Suplente convocado receberá, a partir da posse, a remuneração a que tiver direito o Parlamentar
em exerdcio.

Parágrafo úníco.
na mesma sessão legislativa.

O valor correspondente à Ajuda de Custo não será devido ao Suplente reconvocado
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Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA.,SILVA
Oirefor Adjunto
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Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral .... , .. ,........ , ...... ,........... ,, ..• ,.,., .. , CZ$ 2.6QO,Q9
Exemplar Avulso , ..................... _ ............... ~Cz$ Ll\,00.
Tíragem;-"'2.200"-exemf:l!ares·. ·

Art. 8• Os valores da remuneração dos Deputados Federais e Senadores serão reajustado,s, U(lifçrmemente, por atas das respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual fiXado para osservidores da União.
ArL 9• As contribuições çlevidas ao Instituto de Previdência dos Congressistas pelos segurados e a
patronal c!evida pelo Senado Federal e pela Cãma;a dos Óeputádos serão calculadas sobre .~ Subsídio. ~ . : . : · .
§ 1' As pensões do Instituto de Previdência <]os Congressistas serão calculadas tomando--se por base
o Subsídio estabelecido neste Decreto L"J;jislativo, observacla a-legislação em-vigor. •
.
- . -- >' .
§ 2• As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados deverão alocar em seus orçamentos
recursos próprios para atendimento das despesas decorrentes. cja aplicação deste artigo.
Art. 1O. Ficam extintas _quaisquer remunerações acessórias, pagas em espécie, não previstáS ~este
Decreto Legislativo, exceto a correspondente ao Auxilio-Moradia, enquanto persistir o déficit de imóveis funcionais.
ArL 11. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos
ao dia 6 de outubro de 1988.

Art. 12. Revogam-se as "disposições em contrário.
Senado Federal, 1' de dezembro de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, item ·r, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado. Federal, promulgo o seguinte
·
· · · · ··
·

DECRETO LEGISLATWO Jll' 73, DE 1988
Aprova o texto do Acordo, por troca de notas, que define procedimentos para a
restituição de veículos roubados ou furtados, no Brasil ou no Paraguai, e loÇ~Iizados
no território da outra Parte, celebrado entre os Governos da RepúbUca Federativa do
Brasil e da República do Paraguai, em Assunção, a 28 de julho de 1988.

ArL 1' É aprovado o texto do Acordo, por troca de notas, que define procedimentos para a restituição
de veículos roubados ou furtados, no Brasil ou no Paraguai •. e localizados no território da outra Parte, celebrado
entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em Assunção, a 28 "d_e julho
de 1988.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que se :destinem
a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2'

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 1988.- Senador Humberto L"c.ena, Presid<:nte.

Dezembro de 1988

<·': ,' >.

Assunção; ~à

DiáRIO~ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

.

.. .. . .
'

'

.

' '

. .

_Sábado 3

,JQ!;9

-

êiéjUlh0·d·e•Ú;t88 • ' OU -~btfa'çãó·~Çr 'v~í~~<nP

pais: de origem;' ~y_ _dade _qUe'r~éeber' a: c:onsult'a; óbrfga~sé, adeinaiS,
_eln caso d~ Cqll)Panfiia.d~ -$egu,ro, certificado de a notificar o suposto proprietário do veículo sôbrê

-- qujtação ou cessão de direitos do proprietário;
-deYérá, 'ademãis, 'depositar à disposição do juízo,

sua apreensão no território da outra parte, instruindo-o sobre como proceder para sua recupea titulo de garantia processual, dez por cento do
ração. A inobseJVância desses requisitos toma riaMinistro de Relações Exte~cires-... ·
__valor do veiculo, avaliado pelas autoridades adualas todas as decisões posteriores.
3) Sem ph~}Ulto" da con·suita rTieridon'ada no
S h Mi tstr
- neiras do território e"m que se encontre o mesmo.
T~~r a h~nr~'de testemunhar a Vossa Exce- -~?m~ ga~antia processual serão ~~eitos dePósito parágrafo anterior, a aUtOridade aduaneira procederá à publicação, por cinco vezes em dez dias,
atlsf G • · · em dmhe1ro, carta de fiança, apollce de seguro
1encia as
aç~o ~cm que meu ovemo acom·au·garantias reais sobre imóvel.
em órgão oficial ou em um jornal de grande circup~a a evoluçao ~os esforço: coordenad~~ ~o_
--s) O reclamante solicitará, pessoalmente ou lação do país, de_ editais para que os interessados
BrasiledoP.arag!JaL,narepressaodotráficodJCJto ___ ----~- ~-cl- à to'd d · d' · ld t ·t· i
de veículbs entre os dois países.
por procura ~r, au ~~,a e JU teta o ern oro exerçam seus direitos no prazo de dez dias contâdos da data da última publicação. Nesses avisós
2. __ Ne~se_s.entido, c~omparte plenamente as
~~:~~~v~!:~~~-~oc=~:=~~~=e~:'~:n~ serão consign<;~das todas as car:acterfsticas "identidecisões e recomendaçoes que, sobre o meneio. d'vid. ai' -á · d. ·
d
•At
d
•
à -m
opossa,apessoaqueo e- ficadoras do veículO, como marca, iTiodelo, cár,
na d o t ema, a d Ot.aram em a. as e 1egaçoes
té 1 , u JZar ,quan
d
d
número de motor e c:hassis, etc:.
IV R
·- d G
d c
a
C0
m, 1omecen o nome e en ereço.
1
0
:umao o .rupo e _ooperaç . ~~u ar
-4) RecebidO c.i pédido~ O'jUiz ordenará a ime- ·
4) Rec.el;tida a resposta formal confirmando a
Brasd-Pa:raguat, à Reu~ia:o· Extra~rdmána d_~
diata apreensão dá veículo" e sua entrega à cUSt6- origem delituosa do veículo suspendem-se os tràGrupo de ~ooperaçáo Consul~r Br:~SJI:-Paraguru
·dia d_a autoridade aduaneira, O depósito do vefcu- mites, por um prazo de vinte dias, durante o qual
e à I Re~ma? de Diretorcs Nactona1s de Aduanas
lo s_er_á feito mediante inventádo e, em hipótese o proprietáriO ou sub-rogatário, seu representante,
dos dois P~l!'!es..
. _
.
.
-alguma pbder.á ficar sob ,ã gual-.da das partes litl- · o procurador habilitado ou a _autoridade consular
~· Nesljõas co~d1çoes, LOSJ:!Irado na fratern? . gantes. ~ . , . . , , , , _ .
. __ ._
da parte de que seja nacional apresentará_a docuarruzade ~e preside as relaç:oes entre o Br~_s_n
5) Uma vez apreendido OveícUlo o juiz nÔtifi- . mentaçãQ pertinente. Rec.ebida a documentação,
e o Paraguat; _e t~ndo_pre~ente osp;s_ulta?-os PQStt'k- _ • cará a pessoa demandada', para· q~e, no praZO a autoridade_ adu<;j,neira_ disporá de cinco dias úteis
v~s que a cooperaçao bilater~.tem trazidO à ~olu- ·. · imprôrrogâvel de fr.ês dias úteis, apresente os-do-: para proceder à entrega do veículo ao proprietário,
çao dos problemas :-o~ uns, tenho a honra de .wmentos de origem que atestem seu direito so- - ao sub-rO-ga~rio ou se,urepresentante, diretamenpropor a V?ssa ExcelencJa um~:ordo que defme . bre· o tnesmô. Não serão' admitidos outros tipOS te_ ou por intermédio das au_toridades consulares,
os pr?cedlmentos ~ara a restitUIÇã~ de. vef:ulos · de proVas--além dos documentos de importação aduaneiras ou policiais da parte de que ele seja
do veículo, em forma devida e legal.
localiZados no_ Brasil ou no Para~a1, CUJa ong~m
nacional, e expedirá ao interessado a c_ompetente
6) Se'm prejuízo para 'o' ahCiamento do pro_ces~
resulte ~e. deltto contra a propne?ade cometi~o
·
certidão.
: :erd~~~s·da outra parte, e CUJOS termos sao .. J~Q_,: o Ju_iz: solicitará à ~U.tló~ida?~ ª-.4_uçn::_ira, para
5) No caso· de· não haver resposta formal no
egu
·
, . ·resposta.no prazo .de dez.d1as1 1nf.ormaçoes sobre prazo de vinte dias,e não havendo os interessados
.:.· _ ~IGQI ~·
. . _.. asi4.L~çãodoveículo. •. ..
.· · exercido oportunamente seus direitos quanto ao'
1) Em decorrêrida do presente Acordo fica -e5-'
· 7)- Expirado o prazo Cl.e q-Ue tr&tà o parágràro
veículo em cUst6d.ia, a autoridade aduaneira ade>
tabelecfdo que o veículo automotor terrestre erigi- , cinco,: d processo se'r.1 julg<:,lclo -de forma sumária · tará as medidas correspondentes estabelecidã:s
nário ou procedente de uma das partes, que tenha
e o juiz ordenará, por sentença, a entrega do veícu- no respectivo cópigo ac;Iuaneirq.
-6) Se qualquer -ato· ou -deciSão -de aUtoridade
ingressado no território da outra parte, desacomlo a quem de direito.
panhado da respectiva documentação compro8) O procedimento dec:orrente do presente
administrativã vier a ser subinetido à autoridade
bat6ria de propriedade e origem, será apreendido
Acordo pbede_cer.á ao- rito_ mais célere previsto judicial competente, o processo obedecerá às
e, de imediato, entregue à c:ustOdia da autoridade . Í1a legislação da parte em que se tramita o hies-· norm~_ es~belecidas no presente Acordo.
aduaneira local,
m_o. A autoridade judicial imprimirá às diligêiidãs
ARTIGo-fV
2) Para os efeitos do parágrafo anterior,· á
a raPidez necessária. Não se admitirá outro tipo
apreensão de veículo originário ou procedente
de defesa, além das estabelecldas no presente
A decisão de primeira instância será apelável
de uma das part_es.decorrerá: a) de ordem judic;i~
ACOrdo,, nef11 prátic;as .dilat6rias,. devendo 0 Juiz, deritrO do pralo iniprorrogável de três dias úteis,
que venha a ser requerida pelo proprietário do
em todos 05 casos, sartear as falhas de procedi-' devendo elevar-se os autos à instância superior,
mesmo, sub-rogatário, ou seu representante; b)
menta da melhor maneira possível, em beneficio' sem mais trâmite; para que nesta: se decida, em
da ação de controle de tráfego realizada pelas
das partes.
definitivo, dentro do prazo de cinco dias úteis.
ARTIGO v
autoridades policiais ou aduaneiraS dã oUtra parte~ - 9) Uma Vez transitada em julgado a sentença
que conheça do pedido, o juiz ordenará a devoluSempre que existir indício de adulteração dos
ARTIGO!f
ç:ão _do veículo ao proprietário, ao sub-rogat?lrio,- números ou- de substituição dos componentes
Casos de Devolução com
ou a seu representante legal, diretamente ou 'por identificadores de um Velculo, 0 juiz deverá soli, ~~~ençáo Judic;ial
intermédi_o, da;:; aut:prida~s CQllSu)fires, aduanej- . citar o concurso de perifo, sem prejuízo da facUl1) Todaf pés~oa física ou júfí~iça que. de;séj~' his ou' policiais da parte de qut" ele seja nacional: dade de as partes proporem, igualmente, seus
1
reclamar a devolução de veículo_ de sua proprte~
ARTIGO . 1 ' '
' ' ' ·peritos respectivoS.' Deverão ser propostos peritos
111
dade requererá à autoridade judiçiii:l do_ território
CaSos de Devolução Dlreta
matriculados, que poderão ser habilitados pela
em que o mesmo se enç-ontre, ç·odendo f~ê_-lo.
- empresa fabricante do veículo objeto da perícia.
1) O·v~Í~I~ automotor terrestre origináriO oU Em todos os casos, os peritos expedirão seus
diretamente, por seu representante, sub-rogatârlo,
procurador habilitado ou através das autoridades
procedente de uma das partes, apreendido, enrespectivos relatórios dentro do prazo de_ três dias
competentes da parte de que seja nacional. A centrado pelas autoridades da outra parte ou ~de~
úteis. Tais relatórioS deverão ba,se:ªr-se nos dados
nunciado como contrabando por qualquer pes- de identificação fornecidos pela empresa fabriredCI:"'tação deverá ser formulada dentro do prazo
de trinta meses após efetuada a denúncia policial
soa, se:m .documentação comprobatória de pro- cante do veículo, que serão apresentados ao juiz
priedade e origem, será, de imediato, submetidô legalizados pelo Consulado do país de origem do
corresponi:lentê. Venddo o referido prazo, prescreverá seu direito de fazê-lo de conformidade à custódia da autoridade aduaneira do território veiculo.
n_o_ ·quàt foi lõCalizado, mediante a lavratura do
com o estabelecido neste_ AcordoF
ARTIGO VI
termo _de_ entrega e inventário.
'
2) O pedido de devolução será formalizado
1) Ftca estabelecido que todos os prazos pre2) Recebido o veiculo, a autoridade aduaneira
com a documentação abaixo discriminada, legalivistos neste Acordo são considerados como prasolicitará de maneira formal, diretamente ou por
zada por consulado do país da autoridade judicial
intermédio de autoridade c:onsular da outra parte, zos processuais de caráter judicial.
requerida ou_ por consulado do país do reque-_
2) Para os prazos não previstos neste Acordo,
para respoSta em dez dias, informações so.bre
rente, situado no país da autoridade judicial requerida: a) certificado de propriedade original do veí- a existência de registro policial de furto ou roubo regerão, em todos os <:asas, os mais breves da
do veículo no território de procedência. A autori- legislação da parte em que se tramita o processo.
culo; b) certidão de ocorrência policial do roubo
A·Sua Excelência o Senhor Doutor Carlos A Saldivar,

A

•
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4. Caso o Governo da República do Paraguai

ARTTGO VII
sobr~

concorde com o acima proposto, a presente Nota

roubo ou furto de veículos originários ou prece~
dentes do território de _uma das partes e locali~

e a de Vossa Excelência, da mesma data e de
idêntico teor, constituirão um Acordo entre nos~

Toda medida judicia] ou administrativa

zados no da outra, em andam_ente ou a ser pro mo- -- sos dois Oovemos que entrará em vigor uma vez
vida a partir da data de vigênc:ia do presente Acor-

do, será regida por estas
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disposiç~es.

que ambas as partes se tenham comunicado muo cumprimento de seus respectivos re-

tu~mente

quisitos constituciqnais~ necessários para a aprova~ão

do presente Acordo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos da minha mai~ alta consideração.- Orlando Soares Carb_onar, Embai-

xador do Brasil.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Sénado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte,
RESOLUÇÃO N• 181, DE 1988
Autoriza o Governo do Distrito Federal a contratlll" operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 141.949,24 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Art. 1• É o Governo do Distri!:Q_federal, nos termos do artigo 2• da_ Resolução n• 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n•. 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, atltoiizado a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados; a 141.949,24 ObrigaÇões do Tesouro Nacional
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apáio ao Desenvolvimento
Social - FAS, destinada à aquisição de equipamentos de prevenção e combate a incêndios.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembre> de 1988. ~ Senador"Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 182, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahla, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 76.905,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzacios, a 76.905,00 Obrigações
do Tesouro Nacic:mal - OT_N, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à teriaplenagem, drenagem pluvial e de águas servidas, pavimentação
com paralelepípedos, meios-fios e urbanização, no Município.
Art. 2• ESta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 198&- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
-- RESOLUÇÃO N• 183, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações do Tesouro Nacionai-OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Munieiapal de Irecê, Estado da Bahia, nos termos do art 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de_ 1976, alterada pela_Resolução n• 140, de 5 de dezer,npro de 1985, amba~_do Senado
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Federal, autorizada a contratar operaÇão-_de é::iédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de mercado público, no Município.Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente .

.

'

.

Faço saber que fJ i~nad~ F~de;àl. ~pr~~01l, nos termos do art 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
-

RESOLUÇÃO 1'1' 184, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jequlé, Estado da Bahia, a contratar operação
no _valor correspo!ldente, em cruzados, a 263.157,90 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
d~-crédl~o

,
Art. 1' .É a Prefeitura Municipal de Jequié, Estado da Bahia, nos termos do art 2' da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n'-140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federá!; àutorizada.a contratar-operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 263.157,90 Obrigações
do Tesouro Nacional _:_:_-OTN, }unto à. Caixa Eeonômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo ·de Apoio
ao Desenvolvimento Soda! - FAS, destinada à construção de mercado público e implantação de drenagem e
pavimentação com paralelepípedos, rio Município. Art. 2' qta resoluçãp:enlia 1=m vigor.na data' de sua publicação.
Senado Federal, 2 de dezembro- dé i 9aa: -Senador Humberto- Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 50• REUNIÃO, EM 2 DE
DEZEMBRO DE 1988
1..1.'-ABERTURA

1.1.1 -Comunicação da Presldênda
-lrf~stência de quorum para abertu'ra da
sessão f!: çlesignação da Ordem do dia da próxima SE:Ssão.
1.2- ENCERRAMENTO

1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO
13.1 -Mensagens do Governador do
Distrito Federal

-Nços 6 e 7/88-DF, encaminhando ao exame do Senado, nos termos do § 5 9 do art.

12 da Resolução n~ 157, de 1988 e em adenda
,à Exp?siçãp. de. ~~v9~ fl 0_ ~4/88, alterações
e retfficações no orçamento do Distrito Federal, naS partes qUe dlzefn resPeito ao programa
de Trabalho do Fundepe e ao Programa para
o desenvolvimento do Distrito Federal e lritegração do Entorno.

1.3.2 - Projetas de- Resolução
-N? 183/88, da Comissão Dir~tora do-se. nado Federal, que revoga o item VI do art.
406 e o art. 412 c:fo Regulamento Admil!l~- _
trativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 0° 58!72.
- N9 184/88, da Comissão Diretora do Senado Federal, que dispõe sobre o funcioná-

mento do Pecúlio do Senado Federal e dá
outras providências.
_ - N9 185/88, do Senador Jutahy Magalhães, que estabelece a Estrutura Administrativa Básica do Senado FederaJ e dá outras_
providências.
2 - DIRETORIA, GERAL DO SENADO
FEDERAL

Extrato de contrato e/ou Tenno AditivO n9
- 133/88
3 -MESA DIRETORA

4 - LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS

5-- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 50"' reunião, em 2 de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Francisco Rollemberg

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia......_ Aluízio Bezerra- Nabor Júnior
-Leopoldo Peres- Áureo Mel!o - Odacir Soares- Ronaldo Aragão -João Menezes - AJmir
Gabriel-Jarbas Passarinho- Alexandre Costa

- Chagas Rodrigues - Mauro Benevides Humberto Lucena- Raimundo üra- Ney Maranhão- Luiz Piauhylino - Francisco Rollemberg
-Jutãhy Magalhães- Ruy Bacelar -José lgnáclo Ferreíra- Gerson Carriàta -JOãO Calmon
- Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Ronan

Tito- Severo Gcimes:.....oonzaga Jainie- Pompeu de Sousa - Mauricio Corrêa - Meira Filho
- Louremberg Nunes Rocha - Mendes Canale
- Rachid Saldanha Der:zi - Wilson Matins Leite Chaves - Dirceu Carneiro - J,osé Paulo
Bisei.
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OSR. PRESII)ErfrE (FraridsCo Rollemberg) 28/88 - Complementar, na Casa de origem);
- A lista de presença acusa o comparecimento que dá nova redação ao L3"' do art. 91 da Lei
de 38 Srs. Senadores. Entretanto, não há em ple- n~5.172, de25 de outubro de 1966(CódigoTnbunário o quorum regimenta] para abertura da ses- tário Nacional).(Dependendo de parecer.)
são.
-5Nos termos do § 29 do art. 180 do Regimento
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
lnterno, o expediente que se_ enCOntra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, indepen- da Câmara n~ 52, de 1988 (h~ 668/88, na Casa
de origem), que define os crimes resultantes de
dentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reu- _preconceito de raça ou de cor, tendo
nião, designando para a sessáo de_ segunda-feira,
dia 5, a seguinte-

PARECER FA'{;QRÁVEL, proferido em Plenário, _. _ ,

Dezembro de 1988
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TE/?-_
MOS DO§ 2;DOART. 1{!0 DO REGIMENTO
INTERNO

MENSAGENS
·no SR. GOVERNADOR Dó
DISTRITO FEDERAL

MENSAGEM

N• 6, de 1988-DF

MENSAGEM N' 005/88 - GAG -6Bfasilia, 25 de noVerribro de' 1988
D!sCUssão, em turno único, do Projeto de Reso~
ExcelentíssimO- s-e-nhor
Votação, em turno único, do PrOjeto de' Decreto lução n"' 89, de 1988, de auto~!~ da Co_~~sã.~ Senador Humberto Lucena
Diretora_, que dispõe -sobre horano e frequenc1a
Legislativo n~ 12, de 1985 (n" 98/85, "na Câmara
Digníssimo Presidente do Senado Federal
nO Senado Federal, e dá outras providências. (Dedos Deputados), que aprova o texto do protocolo
Nesta
pendendo de parecer da Comissão de Consti-_
adicional entre o GOverno da Repóblica Federativa
tulção e Justiça sobre o projeto e o substitutivo
_Excelentíssim9 Senhor Presidente do Senado
do Brasil e o Reino da Espanha ao acordo cultural
apresentado nos termos do art. 442, § 1?, do Reg!- . Federal:
..
de 25 de junho de 1960;-assinado em Brasi1ia,
mentO Interno, e da ComisSão Diretora sobre o
Tenho_a elevada honra de su_bme.ter à superior
em 1" de fevereiro de_1984, tendo
Substitutivo.) ·
··
---·cansider~ção dessa Casa Legislativa, de acordo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1, de 1988, da
com a Resolução n 9 157, de novembro de 1988,
Comissão
7
-u-m adenda à EM 024/88 -_GAG, de 19 de
-de Relações Exteriores.
noVembro de 1988, onde encaminhei sugestões
Discussão, em primeiro turno_, do Projeto de
-2de emendas à Proposta Orçamentá,ria Anual do
Lei do SenaOo n 974, de 1988, de autoria do SenaGoverno do Distrito Federal, com o propósito de
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
dor Alfredo Campos,_que modtfica a redação dos
ajustá-la à-nova ordem --cOnstitucioilal do País,
Legislativo n~ 16, de 1985 (n\' 94/85 na Câmara
arts. 1"' .e 2o _.cfa Lei no 3,557, de 17 de mãío
conforme entendimentos havidos com a Secredos Deputados), que aprova o texto do adenda
.de 1959, e dá outras providências. (Dependendo
taria de Planejamento da Presidência da Repúao acordo para funcionamento do escritório de
de parecer.)
blica
área da Organização Pan-americana de Saúde
As sugestões,aúi propostas se referem à altera-O?AS/Organização Mundial da Saúde- OMS,
-8
---- ção do Programa de Trabalho do Fundefe- Funno Brasil, celebrado entre o Governo da República
Discussão: em primeiro turno, do Projeto de
do de Desenvolvimento do Distrito Federal, com
Federativa do Brasil e a repartição sanitária pan-aLei do Senado n~ 96_, de 1988, de auotria do Sena- a realoc;açáo de recursos, visando a acrescentar
mericana, assinado em Brasília, em 21 de dezemdor Maurício Corrêã, que dispõe sobre abono de mais Cz$ 3.453.977.000,00 (três bilhões, quatrobro de I 984, tendo
f~!;3s ao serviço na Administração Pública Federal
centos e cinquenta e três milhões, novecentos
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
e- dá outras providências..- (Deperidendo de pare- e setenta e sete mil cruzados)_ao Projeto de ExecuCer.)
-3ção de Obras e Equipamentos do Sistema de
Educação e Cultura, cujo montante passa a ser
Votação, em turno único, do Requerimento n?
-9de Cz$ 6.176,405.000,00 (seis bilhões, cento e
206, de 1988, de- aUtoria do Senador Mário Maia,
Mensagem n" 263,._de 1988 (n9 505/88, na orisetenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil
solicitando, nos termos regirne,ntals, informaÇões
; g'etn), relativa à proposta para que seja autorizado cruzados).
ao Senhor Governador do Estado do Acre, refe- , o Governo do Estado do Paraná a contratar operaAcompanha o present~ docurriento o quadro
rentes à Mensagem n~ 247, de_1988, que propõe
ção de crédito no valor cor_respondente, em cruzademonstrativo do Programa de Trªf:,alho do Funao Senado Federal seja aquele governo autoridos, a 7.000.000 Obrigações do Tesouro Nacio- do de Desenvolvimento do Distrito Federal com
zado a contratar operação de crédito_ no valor
nal- OTN, (Dependendo de parecer.)
as alterações sugeridas.
correspondente, em cruzados, a 749.354,98QTN.
Quero, nesta oportunidade, apreseritar a Vossa
O SR. PRESIDErfi'E (Francisco Rollemberg)
-4Excelênda os protestos do mais profundo res-·
-Está
encerrada
a
reunião,
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
p~ito e estima. - J_oaquim Domingos Roriz,
da Câmara-n 9 60, de 1988 --Complementar (n"'
(Levanta-se a reunião às 15 horas)
Governador do Dlstrito Federal

ORDEM DO DIA
-l-
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA DE TRABALHO DO FUNDEFE -

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

1989

(Em Cz$ 1.000,00)

-

SITUAÇÃO

PROJETO

Anterior

Nova

APUCAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Sem Retomo
01 -Execução de obras de Urbanização

..........

---

~

02 -Co'hs.truçáo de_Patques Recreativos e Desportivos

·····~~-~-~--

03- Implantação de Galerias de Águas Pluviais ......................................... ~04 - Execução de obJQ:s de Ampliação do Sistema de iluminação
Pública ..........,...............
~···<···~~·······"'"'-''"''

05 -Consfrução de Parques e SetviçosAdministrativos

...

-

............ ..·-··---

06- Execução de Obras_ de_ Melhoramentos no Plano Piloto e Cidades satélites ·····""''''''"""_.....,., _ _ ...,..,............._.._.
07 -ExeCuÇão de Obras e Equipalmentos do Sistema ci_e__Transporte ..
08 - Construção de Estradas Vicinais. inclusive na Região
Geoeconômica ........................................,. ....,..,..,
-··--~.
09- Execução de Obras e Equipamentos do Sistema_de Saneamento
Básico, inclusive Tratamento de Lixo ........................ ,, .. ...,..,.
I O- Execução de Obras e Equipamentos do Sistema_de Saúde ...........
11 - Execução de Obra e Equipamentos dos Sistema de Assistência
Comunitária ............... - - - - - - - 12- Exe<:ução de Obras e Equipamentos dos Sísterna de Apoio às
Atividades Produtivas, inclusive na Região Geoeconômlca de
Brasília
13- Execuçã~..d~"~t;;;;:·R·~~q~ip~-;;~-~~--d~ó;;ãoS e Residência;~
---Oficía[s ..................................- .....--.-·-----::~
14- EXeCução de Obras e Equipamentos do Sistema de Segurança
Púlbica.
15- Execução de Obras e EqUipamentos do Sistema-de Edu_cação
e CuJtura
16 -Assentamento Populacional de Emergência, inclusive na
Região Geoeconômica de Brasma ...................,,.._.... ......._._. __
. ---·
I 7 - Construção de Agro vilas, inclusive na Região GeoeconÔIJliq!l
de BraMsma .....................................,_
18- Desenvolvimento Científico e Tecnológico ...........---·-·-·----··
19 -Aumento de Capital de Empresas ......................._. ..................
..
20 Garantias .......................,...,. .. _,

--

__

-

MEI'ISAGEM
N• 7, de 1988-DF
OF. N• 1.599/88-GAG

BrasHia, 19 de dezembro de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
Presidente do Senado F_ederal
Nesta
Senhor Presidente.
Em face da instituição do Programa para o
Desenvolvimento do Distrito Federal e Integração
do Entorno, pelo Decreto n9 11.31 O, de 23 de
novembro último, e a extinção, pelo art. 79, do
mesmo decreto, do Programa Especial para As-suntos Econômlcos e Reforma Administrativa do
Distrito Federal, estou encaminhando a Vossa Ex~

1.901.595
1.606.437

1.204.828
1.606.437

. ·=

237.095

237.095

1.374.181

1374.181

1.500.000

1.000.000

1.204.828

1.204.828

~-·~--~

-"'-~

·-

---

1.901.595_
1.606.437

1.204.828
1.606.437

Com Retomo
01 -FinanciamentO a cargo do FUNDEFE através do BRB- Banco
de Brasília S/a., inclusive na Região Geoeconômica de Brasília ....
TOTAL GERAL

362.900
169.353

__

·-

-

362.900
169353

241.933

--

SUBTOTAL

3.094354
120.967
401.609

241.933

._.._....._,~

_ - ··-

6.048.331
120.967
401.609

------

--- ---

2.722.428

6.176.405

45.967

45.967

19.355
479.028
120.967
7.258

19355
479.028
120.967
7.258

21.375.497

21.375.497

4.335.428

4.335.428

25.710.925

25.710.925

celência pedido de retificação da Proposta Orça~
mentária do Distrito Federal para o exercício fi~
nancefro de 1989, na forma seguinte:
~Onde

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 183, de 1988
Revoga o item VI do art. 406 e o art.
412 do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, aprovado pela Resolução n• 58, de 1972.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 Ficam revogados o item Vl do art. 406
e o art. 412, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58,
de 1972.
Art 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Já não se justifica a concessão de gratificação
prevista no item VI do art 406 e no art. 412 do
ReguJamento Administrativo desta Casa, relativa
à prestação de serviço em período de convocação
extraordinária do Congresso Nacional.
I:: que a atual sistemática de remuneração dos
servidores do Senado Federar não prevê o pagaM
menta de diárias pelo comparecimento nos horá~
rios de sessões extraordinárias, tendo o respectivo
valor sido incorporado sob a denominação de
gratificação especial de desempenho.
A mendonada_ retribuição __ p_or serviço exec:u- .
tado em periodo de convocação extraordinária
do Congresso Nacional somente tinha razão de
ser quando os servidores, durante o recesso parla·
mentar, não percebiam qualquer remuneração a
título de diárias.
Com o pagamento, no período de recesso, do
valor equivalente à média das diárias pelas ses~
sões realizadas durante a sessão legislativa imediatamente anteder, não niais se justifica o recebi·
mento de qualquer quantia por parte dos servidores.
Para evitar a duplicidade de pagamento pelos
serviços prestados nos períodos de convocação
extraordinária, sugerimos a supreSSão do dispositivo em questão do Regulamento Administrativo.
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1988. Humberto Lucena - Jutahy Magalhães Dirceu Carneiro - Wilson Martins - Fran·
cisco RoUemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO N• 52, DE 1972

se lê:

11001.03070202.148- Coordenação do l'ro-

grama para Assuntos Económicos e Reforrna Ad~
minlstrativa,
Leia~ se:
11001.03070202.148- Coordenação do Programa para o Desenvolvimento do DF e Integração do Entorno.
Api-oveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço. Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Federal.

À ComiSsão do Distrito_ Federal

SUBSEÇÃO m
Das Gratificações
Art. 406. Conceder~se-á gratificação:
1- de função;

n- pela prestação de serviço extraordinário;

lD- de representação mensal;
IV- por seiVi_ç_o ou- estudo no País ou no estrangeiro;
V- pela execução de serviço de natureza especial com risco da vida ou saúde;
Vl- pela convocação extraordinária do Congresso Nacional;

3664

Sábado 3

"''A.;l''4'i'2:"··;:g·;;tj'fi~;Çã~·~·~;~·~;.;,;{~·~·;;~·~~·d~emperíodode_convocação_extraordináriadoCongresso Nacional corresponderá:
_
I- a um mês de remuneração, quando a convocação ultrapassar 30 clias;
TI_ quando inferior a 30 dias, a tantas diárias
quantos forem 05 dias de convocação do respec-

tivo perfodo.

de segurida4e social, de amparo às fammas dos
servidores se iustifica pela sua próJ?ria natureza

e peculiaridade como ele foi criado e como vem
sendo administrado.
Além de disciplinar o funcionamento, a medida
legislativa contempla duas importantes reivindicaçôes da classe funcio_nal não coberta com os
beneffcios do pecúliO, a primeira, re~e as inscrições para aqueles que não aderiram ao pecúlio

............. AS~~~;;;;~··a~~;Td~'J;r;;;p;,;;·~;;;j;- -- no prazo estabelecido na legislação em vigor. Tal
o recebimento de emendas durante trés sessões.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•184, DE 1988

Dispõe sobre o funcionamento do Pecúlio dos Servidores do Senado Federal
e dá outras providências.

medida poderá beneficiar mais de I. 700 servidores. A segunda diz respeito a abertura do Pecúlio
aos- aposentados, que haviam ficado excluídos
do Plano por motivos exclusivamente financeiros
e atuariais. Agora, com o grande desempenho
financeiro do pecúlio, que lhe assegura poder estender seus benefícios aos aposentados, não obstante tratar-se_de um grupo de alto risco que poderia inviabilizá-lo, caso não tivessem sido adotadas
as precauções devidas,
Sala das sessões, 2 de dezembro de 1988. Humberto Lucena - Jutahy Magalhães Wilson Martins - Francisco Rollemberg.

O Se.n<W.o fecleral resolve;_ ___ .
Art. 1~ O fundonamerito do Pecúlio dos SerLEGISLAÇÃO CITADA
vidores do Senado Federal processar-se-á por
melo dos_ seguintes órgãos:
RESOLUÇÃO
1- Corpo Social, constltl!ído pelos participanN• 344, de 1986
tes, cabendo eleger o Coriselho Curador, três
membros da Comissão de_ Adm_injstração e o
·Altera a Resolução n"' 12, de -1985, e
Conselho Frsc;al do pecúlio, através de escrutínio
dá outras providências.
geral e secreto:
Art. 1o O art. I_o _e s~u parágrafo único; o art
II- Conselho Curador, constituído de 20
membros, cabendo deliberar sobre as propostas 2_~~; art. 4~ e o art. 5<> da. Resolução no 12, de 1985,
de aperfeiçoamento do PecúJio a serem subme- passam a vigorar com as seguintes redações:
tidas à Comtssão Diretora e as contas do pecúlio; -- "Art, 1o É criado o Pecúlio dos ServidoDI- Comissão de Administração, composta de
res do Senado Federal e dos _órgãos supeiVi5 membros, sendo 2 iniciados pela Comtssão Disionados, com a destinação de amparar a
retora e 3 eleitos pelo Corpo Social, incumbida
famma do servidor fale.cido.
e gerenciar e administrar o Pecúlio.
Parágrafo único. São considerados partiIV- Conselho Ffsca1, c;omposto de 3 membros
cipantes do pecúlio os -ocupantes de cargos,
efetivos e 3 suplentes, incumbido de exÇlminar
___ empregos e funções dos Quadros de Pessoal
e emitir parecer sobre as conta&.
do Sena_d.o Federal e dos órgãos supervisio9
Art. 2 Acrescente-se ao art. 1~ da Resolução
~dos_, partes permanente e suplementar, em
n~' 12, de 1985, coin 1i ·nova redação. daçlª pela
atividade na data da adesão.
Resolução n~ 344, de 1986, o parágrafo ?" renuArt. 2~ O pecúlio será constitufdo memerando o seu parágrafo único para }9:
diante o desconto mensal, em folha, de 2
''Art. 1• ..................- - - - - · · - ~~ (duas)diárias de cada participante.
§ _I ç O benefício por óbito corresponde§ 19 ""'''''"'''"'''"'"H··-----·~·....,___
§ 29 Os seiVidores aposentados poderão
rá a três mil diárias do servidor morto, desparticipar do pecúlio nas condições estabecontados 20% (vinte por cento) para fundo
lecidas pela Comissão de Admin~tração e
de resEID'a.
aprovadas pelE. Conselho Curador.~·
§ 29 O conceito de diária é O estabele-- -dtnento no artigo 405, da Resolução n~ 58,
Art 3 9 É a Comissã.o_Diretora autorizada a
de 1972.
regulamentar a presente resolução dentro de 30
Art. 4~> .t: a ComiSsão Diretor"ã autorizada
dias.
a regulamentar a presente resolução no praArt 4 9 Esta resolução entra em vigor na data
zo de 50 (sessenta) dias.
de sua publicação.
Ait. 51 Esta resolução-erifi'ã em vigor n~
Art. ~<<> Revogam-se as diSposições em condata de sua regulamentação."
trário.
- Art 29 - O petúJio ora instituído será adminlstrado por-uma comissão integrada por particiJustificação
pantes dele, designados pelo diretor-geral da Casa.
A presente proposição objetiva disciplinar o funArt 31 Esta resolução entra em vigor na data
cionamento do Pecúlio dos Servidores do Senado
de sua publicação.
Federal, através da criação de uma esbutura, a
ser gerida pelo próprio corpo social.
Senado federal, 5 de dezembro de -I9.86.-:A manutenção de uma pequena ingerência administrativa da Casa nesse importante instituto
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Se_nador Jo~_f'l'i,lgelli, Presidente.
A ComiSS5o de Consiituiçao e Justiça

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 185, de 1988
..

-

-

--

Estabelece a Esbutura Administrativa
Básica do Senado Federal e dá outras
providências.

O Senado Federal resolve:
.Ó'.PITULO I
Dos Orgãos Componentes
Art. 1"' O Senado Federal tem a seguinte estrutura administfatíva básica:
-I - Comissão diretora.
II- Orgão de Coordenação e Execução Legislativa - Secretaria-Geral Legislativa.
III- Orgãos de_ Coordenação e Execução Administrativa:
I. Secretada-Qeral Ad.ministrativct
2. Secretaria d_e_Apoio Parlamentar.
IV- OrgãoS de Assessoramento Superior:
1. Assessoria;
2. Consulroríâ Jwfdica;
3. Secretaria de Comunicação" Social;
V- Orgãos de Planejamento e Cohtrole:
1. Centro de DesenvolVimento Organizacional;
2. Secretaria de Controle Interno.
VI:.._Orgãos Supervisionados:_- _ - f. Centro de InfOrmática e Processamento de
Dados do Senado Federal;
___ _
2. Centro Gráfico do Senado Federal.
Parágrafo único. Integra ainda a estrutura administrativa .do Senado Fedeyal os gabinetes parlamentares.

CAPITULO II
Da Competência dos Orgãos e
Unidades Integrantes
SEÇÃOI
Da Comissão Diretora

Art. 29 A Comissão Diretora, com a estrutura
da Mesa do Senado _Federal, compete á superior
direção dos serviços administratiyes do Senado
Federal.
SEÇÃOIJ

Dos Gabinetes Parlamentares
Art 3 9 -Aos Gabinetes Parlamentares do Senado Federal compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação dos respectivos titulares, além de outras atividades correlatas.
SEÇÃOIII

Do Orgão de Coordenação
Execução Legislativa

e

Art. 4<> À-Secretaria-Geral Legislativa compete planejar, dirigir, coordenar e controlar o apoio
técnico às atividades legislativas do Senado Federal.
Parágrafo único. São órgãos da SecretariaGeral Legislativa:
I - Gabinetes;
II-Secretaria de Coordenação Legislativa;
--III- Secretaria de Comissões;
IV- Taquigrafia;
V- Secretaria de Publicações;
VI- Biblioteca;
- VD- Arquivo.
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Art 59 Ao Gabinete_da SecretariaMGeral Le- _:_=-~Art. 13. Ao Gabinete da Secretaria-Gera] AdSEÇÃOV
gislativa _compete providenciar sobre o expedien- ministrativa compete providenciar sobre o expeDos
Órgãos
de
Assessoramento
Superior
te, as audiências e a representação de seu titular, diente, as audiências e a representação de seu
titular
e
executar
as
tarefas
de
assessoramento
e executar as tarefas de assessoramente e suporte
administrativo vinculadas à competência do ór- _ e suporte administrativo vinculadas à competênSUBSEÇÃOI
,cia do órgão.
gão.
Da
Assessoria
Art. 6" À Secretaria de Coordenação LegisArt. 14. A Secretaria de Administração de
lativa compete planejar, dirigir e controlar o apoio Pessoal compete planejar, dirigir e controlar as
Art. 21. _A Ass.es~pria com~te assessorar a
técnico às atividades qe organização e assistência
atividades de adminiStraçi:io de pessoal do Sena- Mesa, as Comissões permanentes e temporárias,
às sessões plenárias, elaboração das respectivas do Federal, envolvendo registro e cadastro de ser- os Senadores e as Uderanças, nas suas funções
atas, execução e expedição da _correspondência vidoies e parlamentares, Cõnl:rOie de lotação, frelegislativa, parlamentar e fiscalizadora.
oficial; elaboração de autógrafos das proposições,
qüência e pagamentOs, direitos e deveres._
protocolo, registro e provimento de informações
Parágrafo único. SãÕ órgaos da Assessoria:
Art. 15...A Secretaria de Administração Orçapertinentes à tramitação de matérias legislativas.
1- Secretaria de Informação Econômico-Somentária e Financeira compete coordenar a elacia1;
Art 79 À Secretaria de Comissões compete
bora_ç_ij.ç das_ propostas orçamentárias e consoliplanejar, dlriglr e controlar as atividades de apoio dá-las de acordo com ~ instruções baixadas pela
II -Secretaria de [nformação Jurídica;
técnico-administrativo às Comissões permanenComlssão Diretora; planejar e dirigir as atividades
ll1- Secretaria de lnformação sobre Orçamen...
tes e temporárias do Senado Federal e outras
de execução orçamentária e financeira do Senado tos públicos.
da qual este participe.
Federal; preparar a contabilidade e a prestação
Art. ao À Taquigrafia compete planejar, dirigir de contas do Senado Federal e [omecer ao con- - Art.. 22.~- À Secietaria de Informação EconÔl
e controlar as atividades de acompanhamento tatrole interno ~s in(ormaç__ões pertinentes.
mica-Social compete planejar, coordenar e conj
quigráfico das sessões plenárias, de registro_e inArt. 1õ.- A Secretaria de Corri pras, Contrata- - trolar as atividad~s de provimento de_ dados, análi
dexação de informações referentes aos pronunses e informações básicas, de natureza econôciemntos nelas ocorridos e, quando soltdtada, de ções e AJienações compete planejar, dirigir e conm.ica ou relacionadas com a área social, bancos
apanhamento taquigráfico de reuniões de_ comis- trolar as atividades reladomi.das com a aquiSição
de dados respectivos.
e
·alienação
de
bens
patrimoniais
e
de
consumo;
sões, conferências e convenções.
-promOção de licitações e_ concursOS para a realizaArt. 99 À Secretaria de Publicações compete
Art. 23. A Secretaria de Informação Jurídica
planejar, dirigir e controlar as atividades de publi- --çao-ae_projerose alienações de bens patrimoniais;
compete planejar, coordenar e controlar as ativide
compras;
conb'atação
de
firmas
para
realização
cação de revistas especializadas e outras publicadades de provimento de dados, análises e inforprestação de serviços, fornecimento de bens, lo- .
ções de interesse para os trabalhos do Senado
mações básicas de natureza jurídica e jurisprucações
e
realização
de
obras
de
engenharia.
Federal.
dencial, necessárias à prestaçéro do asses_soraArt 10. À Biblioteca compete planejar, dirigir
Art. 17. À Secretaria de.Administração de Ma- mento, gerenciar os bancos de dados respectivos
e conb'olar as atividades de seleção e aquisição
terial e Patrimônio compete planejar, dirigir e con- e d thesaurus de normas jurídicas.
de publicações, classificação, catalogação, indetrolar as atividades relacionadas com o recebiArt 24. À Seciet.aríã de Informação sobre Orxação, conservação e microfilmagem do aC:eivo
mento, guarda e distribuição de bens de consu- çamentqs Públfcos compete planejar, Coordenar
bibliográfico do Senado Federal, referência legismo; o- recebimento, manutenção, conservação e e controlar as atividades de provimento de dados,
lativa; produção e fornecimento de informações
controle dos contratos de locação e de fornecianálises e informações básicas sobre orçamentos,
pertinentes.
mento de be!l-S e serviços.
planos e programas, necessários à prestação de
Art. 11. Ao Arquivo compete planejar, dirigir
Art 18. _A Secretaria i:ie Serviços Gerais com- assessoramento relacionado co_m a função de
e controlar as atividades de recolhimento, guarda,
pete planejar, dirigir e controlar as atividades de acompanhamento e fiscalização dos atos do Goconservação, microfilmagem e eliminação de do~mo pelo Poder Legislativo, e gerenciar os bancumentos de caráter legislativo e administrativo transporte, se9urança, portaria, conServação e
cos de dados respectivos.
do Senado Federal; indexação e publkação dos limpeZa, protocolo administrativo, telecomunicaçâo, engenharia e manutenção de instalações preanais das sessões plenárias; produção e fornecidiais.
SUBSEÇÃOII
mento de informações pertinentes.
SEÇÃOIV

Dos Orgãos de Coordenação e
Execução Administrativa
SUBSEÇÃOI

Da Secretaria Geral Administrativa
Art. 12. -À Secretaria-Geral Administrativa

Art 19. A Secretaría de Assistência Médica
e SociaJ compete planejar, dirigir e controlar, as
atividades de assistência médica, odontológica e
social aos Senadores, servidores e respectivos dependentes; propor à Comissão Diretora e administrar contratos e -convênios para a realização
de exames e prestação de s_erviços especializados.
SUBSEÇÃOII

Da Secretaria de Apoio Parlamentar

compete planejar, dirigir, coordenar e controlar
as atividades de suporte administrativo do Senado
Arl 20. À Secretaria de Apoio Parlamentar
Federal.
compete planejar, coordenar e executar, diretaParágrafo único. São órgãos da Secretaria- men~ ou em artJculação com oub'os _órgãOs deiGeral Administrativa:
- ~ estrutura administrativa do Senado Federal, ativi1- Gabinete;
dades e serviços de apoio aos Senadores e GabiII- Secretaria de Administtração de Pessoal;
netes, incluindo a orientação e informação ·aos
nt-Secretaria de Administração Orçamentá- gabin-etes sobre assuntOs administrativos e legisria e Financeira;
-lativos, normas e instruções de serviço; adminisN -Secretaria de Compras, Contratos e Afie- _tração das residências oficiais, acompanhamento
nações;
e controle das subvenções sociais e beneficiadas;
V- Secretaria de Administração de Material e orientação e cont:tole das atividades da RepresenPatrimônio;
taç"ão_do Senado Federal no Rio de Janeiro, além
VI -Secretaria de Serviços Gerais;
de outras ativfdades correlatas que lhe forem coVII-Secretaria de Assistência Médica e Social. metidas pela Comissão Diretora.

Da Consultaria Juridlca
Art. 25. A Consultaria Jurídica compete prestar assistência juridica à Mesa, à Comissão Diretora e aos demais órgãos da estrutura administrativa; prestar assessoramento ao órgão competente para representar o Senado Federal em juizo;
e elaborar textos de minutas-padrão de contrato
e convênios em que for parte o Senado Federal.
SUBSEÇÃOITI

Da Secretaria de Comunicaçãq Social
Art. 26. À Secretaria de_ Comunicação Social
corilpete planejar, dirigir e controla-r, de acordo
com a política e o programa de divu1gação e relações públicas aprovados pela ComissãO Diretora,
a prestação de, informações e esclarecimentos
à opinião pública sobre a atuação do Senado Federal, as atlvidades de relações públicas, inclusive
~ r~aliz.a_ção de programas de pesquisa de opinião
e a organização do cerimonial das sessões solehes de responsabilidade do Senado Federal, e
a operação e manutenção dos equipamentos ele~ô_niços concernente_s__a_o registro, gravação e
transmissão de som e imagem.
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a presidência e a vice-presidência, o Diretor da
Assessoria, o Diretor da Secretaria de Apoio Parlamenta r, o Secretãrio-EXeCufivo _do Centro, este

Dfretora o Programa Anual de Trabalho e o Relat6-

sem direito a voto, e dois servidores do Senado
Federal, de comprovada experiência em planeja-

_rio Anual de Atividades do órgão; dar posse aos
servidores do Senado Federal e lotar pessOa! na

menta organizacional e treinamento.
Art.

39. - A organizaÇ-ãO dos trabalhos de as-

sessoramento legislativo far-se-á por núcleos temâticos, no âmbito da Assessoria, segundo dispuser regulamento interno, ficando -os Ass_essores
Legislativos lotados obrigatOriamente no órgão
e vinculados diretamente ao s~u titular.
Arl 40. Os Diretofes da Assessoria e das Secretarias subordinadas e os encarregados da
coordenação dos núcleos temáticos comporão
um colegiado, com a competência de deliberar
sobre o planejamento das atividades da Assessoria, avaliar, em qualquer fase, a ~xecução dos
programas de trabalho e propor medidas de aprimoramento da organização e funcionamento da.
Assessoria e de suas unidades.
CAPfrULOIV

Das Atribuições dos Titulares de Cargos
de Direção e Assessoramento Superiores
SEÇÁOI
Do Secretário-Gemi Legislativo

Art. 41. Ao Secretário-Geral Legislativo incumbe prestar assistência à Mesa e à Comissão
Diretora no decurso de suas reuniões; planejar,
supervisionar, coordenar e controlar a execução
das atividades de competência das unidadeS administrativas da SecretariaMGetalligislátiva; encaminhar à Comissão Diretora o Programa Anual
de Trabalho e o Relatório Anual de Atividades
do órgão; colaborar com o Presidente na elaboração de seu relatório anual; servir de elemento
de ligação, em assuntos de sua competência, entre a Mesa e os órgâos do Senado Federal, a
Câmara dos Deputados e outros-órgãos públicos;
opinar sobre o provimento de cargos em comissão a ele subordinados; comunicar ao Secfetârio-Geral Administrativo a designação ou dispensa
de servidores de função gratificada dos órgãos
subordinados; decidir quanto à lotação de servidores nas unidades da Secretaria-Geral Legislativa; designar seJVidores para participar de atividades de treinamento; observar e fazer observar,
no âmbito das unidad_es administrativas da Secretaria-Geral Legis1ativa, as disposições legais e regulamentares, e as determinações da_ Comissão
Diretora, do Presidente e do Primeiro Secretário;
autorizar despesas nos limites das dotações destinadas à Secretaria-Geral Legislativa sua-s unidades integrantes; decidir sobre problemas administrativos dos servidores imediatamente subordina·
dos; impor penalidades, nos limites estabelecidos
no Regulamento Administrativo, e desempenhar
outras atividade_s peculiares ao cargo.

e

SEÇÁOII
Do Secretário-Geral AdmlnlstraUvo

Art. 42. Ao Secretário-Geral Administrativo
incumbe prestar assistência à Comissão Diretora
no decurso de suas reuniões; planejar, supervisionar, coordenar e controlar a execução das atividades de competência das unidades administrativas da Secretaria-Geral Administrativa; apresentar à Comissão Diretora a proposta orçamentária
unificada do Senado Federal e órgãos supervisio-

nados e as prestações de contas dO Senado Federal e do Fundo Espec!al; encaminhar à Comissão

forma prevista no Regulamento Administrativo;
colaborar com o Primeiro Secretário na elabo-
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Regulamento Administrativo, e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo.
SEÇÁO IV
Do Consultor-Jurídico
Art. 44. Ao.COilsultor-JurídicQ incumbe planejar, supervisionar, coordenar _e controlar a execução das atividades de competência do órgão;
encaininhar à Comissão Diretora o Relatório
Anual de Atividades da Consultaria Jurídica; solicitar ao Secretário-Geraf Adminfstrativci a fõtaÇãO- de servidores no órgão e a designação para funM
ções gratificadas; designar servidores para participar de atividades de treinamento; observar e
fazer observar, no -âmbito da Consultoria Jurídica,
as disposições legais e regulamentares, e as_deterIninações da Comissão Diretora, do Presidente
e do Primeiro Secretário: dectdir sobre problemas
administrativos dos servidores imediatamente su_bprdinados; impor penalidades, nos limites estabelecidos no Regulamento Administrativo; e de-_
sempenhar outras atividades peculiares ao cargo.

ração de seu relatório anual; despachar, depois
de informadas pelos órgãos competentes, as petições dirigidas ao Senado Federal que versem matéria administrativa e que se enquadrem no âmbito de sua exclusiva decisão; assinar ordens bancárias e -cheques de emissão do Senado Federal;
ordenar despesas do Senado Federal até _o limite
f!Xãdo pela Comissão Diretora; autorizar a execução de obras e reparos de urgência nos irhóveis
de propriedade dO Sei1ado Federal; aplicar penalidades aos fornecedores de material e aos prestadores de serviços pelo inadimplemento de cláu=-sula __ contr_~tual_ou ajuste; servir de elemento de
articulação administrativa com a Comissão_ Diretora, a Câmara dos Deputados _e outros órgãos
públicos; delegar, até o escalão de Secretaria, atribuições que lhe são inerentes, salvo a de _ordeSEÇÁOV
nador de despesas; opinar sobre o provimento
Dos Diretores de Secretaria
de cargos em comissão a ele subordinados; baixar
Art. 45~ Aos Diretores de Secretaria Incumbe
-ates de provimento de função gratificada; desigplanejar, supervisionar, coordenar e controlar a
nar servidores para participar de atividades de treiexecuç:ão d_as atividades de competência das resnamento; observar e fazer observar, no âmbito
- péctivas unidades administrativas; orientar os tra·
da administração do Senado Federal, as _dispobalhos de cada órgão subordinado, no sentido
sições legais e regu]amentares, as determinações de manter a dinâmica e a eficiência de suas ativida Coinissão Diretora, do Presidente e do Primeiro
dades; encaminhar à autoridade imediatamente
Se~re_tário; decidir sobre problemas administrasuperior o Programa Anual de Trabalho e o Relativos dos servidores do Senado Federal, quando tório Anual de Atividaçl.es do órgão; propor ou
extrapolar as c_ompetências regulamentares__ dos adotar medidas de racionalização e modernização
seus chefes imediatos; Impor penalidades nos teradministrativa e de aperfeiçoamento de recursos
mos estabelecidos no Regulamento Adm~stra
humanos; designar servidor para participar de ati·
tivo, e desempenhar outras atividades peculiares vidades de treinamento; propor à autoridade comao_ cargo.
petente a designação ou dispensa de servidores
do exercício de cargo em comissão e função gratiSEÇÂOIII
ficada; manter informada a autoridade imediata·
Do Diretor da Assessoria
mente superior sobre as atividades da Secretaria;
Art. 43. Ao Diretor da Assessoria incumbe
observar e fazer observar, no âmbito das unidades
planejar, supervisionar, coordenar e controlar a
administrativas da Secretaria, as disposições leexec~ão das atividades_de competência do. órgais e regulamentareS, e ãs determinações da Co-gão e de suas unidades administrativas; encamimissão Diretoi'a, do Presidente, do Primeiro Senhar à Comissão- Diretora o Programa Anual de
cretário e dos Secretários-Gei'ais Legislativo e AdTrabalho e o Relatório Anual de Atividades da
ministrativo nas respectivas áreas de atribuição;
Assessoria; designar servidor para participar de
decidir sobre problemas administrativos dos serviatividades de treinamento ou aperfeiçoamento de
dores imediatamente subordinados; impor penalirecursos humanos; autorizar despesas referentes
dades, nos limites estabelecidos no Regulamento
a estudos e pesquisas e a atividades de aperfeiçoa- Administrativo; e des_empenhar outras atividades
mento de servidores do órgão, nos limites _das
peculiares ao cargo.
dotações destinadas à Assessoria; firmar contrato
Parágrafo único. Ao Dlretor da Secretaria Exepara execução de tarefas específicas, com entidacutiva do Ceritro de Desenvolvimento Organizades ou pessoas de reconhecida competência pro- c_ional incumbe, ainda, autorizar despesa até o
fissional, em atendimento à solicitação de Comislimite das dotações destinadas ao órgão, obedesão, quando não houver assessor especializado
cida programação previamente aprovada.
para as tarefas solicitadas; opinar sobre o provimento -de cãrQos em comissão ele s-ubOrdiSEÇÁOVI
nados; comunicar ao Secretário-Gerãl AdminisDos Secretárlos-Gerais-AdjlUltos
trativo a designação ou dispensa de servidores
do exercido de função gratificada e solfcitai'-lhe
Art. 46. Aos Secretários-Gerais-Adjuntos ina lotação de servidores, nos serviços da ASsescumbe a_uxiliar o titular do órgão na coordenação
soria; observar e fazer observar, no âmbito· das
e supervisão das atividades das unidades subordiunidades administrativas do órgão, as disposições
nadas; substituir o titular nos seus impedimentos
legais e regulamentares, e as determinações da
e ausências eventuais; coordenar a elaboração
ComiSsão Diretora, do Presidente e do Primeiro
e consolidação do Plano Anual de Trabalho e
Secretario; decidir sobre problemas administrado Relatório Anual de Atividades no âmbito da
tivos dos servidores imediataniente subordinados;
Secretaria-Geral; executar outras atividades que
impor penalidades, nos limites estabelecidos no
lhes sejam atribuídas pelo Secretário-Geral.

a
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SEÇÃO VII
Do Diretor-Adjunto da Assessoria

Art. 47. Ao Diretor-Adjunto da Assessoria in·
cumbe auxiliar o titular _do órgão na coordenação
e supervisão das atividades das unidades subordinadas; supervisionar as atividades administrativas

do órgão; substituir o titular nos seUs impedimentos e aus_ências eventuais; coordenar a elaboração
e consolidação do Plano Anual de Trabalho e
do Relatório Anual de Atividades _no â_mbito da
Assessoria; exercer outras funções que lhe sejam

atribuídas pelo Diretor da Assessoria._
SEÇÃOVIII
Dos Assessores Legislativos

Art. 48. Ao Assessor Legislativo incumbem
atividades de assessoramento técnico à Mesa às

Comissões permanentes e temporáiias:- aOS 5-e-

nadores e às Uderanças, consistindo na preparação de minutas de proposíção, de pronunciamento e de relatório; na elaboração de estudos
opinativos e inforrnativos;_e na prestação de esClarecimentos técnicos_, atinentes aci exercício das
funções constitucfoilafs espeCíficas -do Senado
Federal.
·
SEÇÀOIX
.
Dos Assessores da Mesa
Art. 49. Ao Assessor da Mesa incumbe, sob
supervisão do titular do órgão, prestar a:ssessoramento ·à Mesa na organização das seSsões do
Senado Federal, na condução dos trabalhos em
Plenário e na interpretação das normas regimentais e constitucionais apliCáveis ao processo legislativo; elaborar os estudos preliminares necessários à instrução das decisões da Presidência; auXiliar a Presidência na organização da Ordem do
Dia e executar outras ativfdades peculiares ao cargo.

SEÇÃOX

Dos Assessores Admlnistratlvos
Art 50. Ao Assessor Administrativo incumbe
auxiliar o titular do órgão no d_esernpenho de suas
atribuições; elaborar para orientação do titular estudos e alternativas de_solução para as matérias
de competência do órgão, colaborar com o titular

do órgão e com os dirigentes das unidades subordinadas na elaboração dO Plano de Trabalho e
do Relatório AnUal de Atividades e na identificação
e solução de pr<?blemas organizacionais e de desenvolvimento de recursos humanoS; executar
outras ativídades que lhe sejam atribuídas pelo
Secretário-Oe_r~l ______ _
SEÇÃOXI

Dos Chefes de Gabinete
Art. 51. Ao Chefe de Gab.inete incumbe -dirigir, controlar e _çoordenar as atividades adminis-

trativas-e sóciais -aõ respectivo Gabinete, e desempenhar outras atividad~_ peculiares à função.

CAPITULO V
Das Disposições Especiais e Transitórias
Art _52. A estrutura administrativa básica estabelecida nesta resolução será implantada dentro
de trinta dias, a p_artir de sua publicação, ficando
extintas as unidades correspondentes, na forma
do Anexo L
Art 53. _ _D_Primeiro Secretário_ designará uma
Comissão Executiva de TranSição, da qual participarão o Diretor-Geral, o Secretário-Geral da Mesa,
o Diretor da Assessoria e mais quatro servidores,
com a finalidade de viabilizar a implantação da
estrutura administrativa básica no prazo do artigo
anterior.- --Parágrafo único. À ComissãO- Executiva de
Transição caberá promover e coordenar as articulações entre as UnidaCfes cujas competências fo_..
ram modificadas, ou que estão sendo extintas
ou tivera-m sua subordinação alterada, para a definição dos ajustes de procedimentos e fluxos e
dos remanejamentos de pessoal, e propor ao Primeiro Secretário, se netessáffo, nOrmas para a
plena implementação da presente resolução.
Art. 54. A Comissão Dfretora aprovará Regulamento Interno de cada órgão diretamente subordinado, incluindo suas unidades, com especificação de suas competências e as atribuições dos
respectivos cargos e funções.
Art. 55.-- A subdivisão da estrutura adrninis- trativa básica, em até mais dois níveis, quando
necessário à supervisão específica de conjunto
de atividades de natureza fortemente diferenciada
das demais, será estabelecida no Regulamento
Interno do órgão.
_
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§ ]9 As propostas de Regulamento Interno de
Çada órgão deverão objetivar a racionalização dos
serviços e a substancial redução do quantitativo
anterior de subunidades, cabendo ao C~-ntio de
-DesenvolvimentO .Qrganizaciortal orientar o processo de elab:pração das mesmas e apí:eciá-las
previamente.
§ 29 O número total de unidades que resultar
da reestruturação prevista nesta resolução não
poderá ultrapassar cinqüenta por cento do quanti-tativo globa1 de un_idades da estrutura _administrativa anterior.
~
Art. 56~. _A subdivisão prevista no- artigo anterior será implantada no prazo de cento e vinte
dias a partir aa publicação desta resolução, ficando extintas as unidades correspondentes, na formado Anexo I.
- Art. 57. AsubdMsãodaestruturaintemados
Órgãos Supervisionados será estabelecida em
seus respectivos regu]arnentos.
_
Art. 58. Fica reestruturado, a partir da implantação da estrutura administrativa básica, estabelecida nesta resolução, o Grupo-Direção e Assessorarnento Superiores do Qua<ir"o de_Pessoal
do Senado Federal, na forma do Anexo IL
- 1m 59. Para implantação da estrutura administrativa complemeritar prevista no art. 56, fica
a Comissão Diretora autorizada a transformar cargos em comissão e funções gratificadas no quantitativo estritamente necessário-- ao aten-dimento
das chefias correSponderites, devendo O nivel hi~
rãrquico imediatamente inferior guardar, pelo menos, dois graus de diferença na escala do Grupo_..
Direção e Assessoramento SuPerior.
Art. 60. A Secretaria de Administração de
Pessoal adaptará o Regulamento Administrativo
do Senado Federa], no que couber, às disposições
desta resolução.
~Arl 61. Os casos omissos e os cOnflitos de
competência decorrentes da implementação das
disposições desta resolução serão difimidos pelo
Centro de Desenvolvimento Organizacional, ad
referendum, da Comissão Diretora. _
Att. 02. E;sta resoluçâo entra em vigOr na data
de sua publfcação.
_ _
Art. 63. Revogam-se aS disposições em contrário, especialmente os arts. 69 a 222, 49_9, _51 O
e 511 ds Regulamento Administrativo do Senado
FederaL - Jutahy Magalhães.
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:StJJ:!s2cretaria ôe: Anál !se (e!l ?arte)

de Ad!!! rP strado
C:e: Ar~1.1.1Vo tie i-lr,J?os;ç:Ões
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! O1 ret c:r la-Geral
~Secre-ta"'ta

HC!Elttfstrat·iva
1SE>crehna de Serv!.;as S;.peciais

lGa::~!ne!~
iG;~.b1neh
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fSeção de In-tor:aaç:ão _e_ ,_lur isoJriJci€'1Ç ia
/Serviço !!e Gontro:i~ Ce !n<'.t i vos
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jSe~ão de :Exec«ç.âo Drç:amentina
... Secretar-ia de ComPns, Contratos.IS~."'VtJ;:o tie __ Ai:!uiS!~;âo rle Matel·ral E::a Sub-!Se-ç'áo de Col!lpra.s
P A-lienaç5e:s
~se:çre~ria de Administr.?.ção Qe M"ateri -iSeç:ão ~e Cadrasto d!? FornecE""dores
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-

!S~ão de /'!an!JtEnç:ão e
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AssJstência

!Setor de Contrat1,1s e Per!Ódic~

':!:.5 ... Secretaria de Adruln';straçâo
Matrrial e Patrh1ônio ·

; Su!J'iecretar i a de Adm i '1 fstraçâ'o de Mate -JSec:âo t!e M!l!intstra:;:ão
Jrial e Patrimônio
IServiç:o ce Controle e: tatmaMnto
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:se<"~s

:Seç:âo Ce To111J~.11ento
!Seç;iJ;I oe Cot:tro!e
fSeç:ão
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JSeç.ão ae Controie é E:':stocàS€'!1

Hier;;ãa

lMater!al

dt

Dezembro de 1988

2.6-

Secretarit~.

Sábaçlo 3

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de

Servif~os

Gerais
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A~m 1 nistrativo
!óa Diretor!a-Gera!
:se.;ão ae R€g~stFo e );str.tbu(.;ãa·
:se,ão De Controle

!Servi'o de TRlecom1.m l•:a:ç_Ões a a Dire

:to!" ia-Geral
tSe~?.o de Ar.ministra~ão

fSetão te Tele7onta
ISetâo de Telex
:Sedio de Transr.t·ssão
lSe.;ão ~e Engenharia e

S11l}setretilria de

Engenh~.ria

JGa~inete

~rojetos
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:Ser~1~0 oe O~ras
ISe.;ão ~e Pro~etos,
lControle Cor~tâ~il
lSeo;ão r.e Ma.ter ial
lServt~;o

lSe-.;âo

tte Manutençã-o

!1e

lSeçâo de

lSe.;ão d.e
:Se~;ão

Plan~J~nentb

-Acmintstração
~arce~aria
1'\~w.tb::n~;ão

de Preve-nç:ia oe Ac1dentes

~

:Serviço ée Jnstala.;õ€s Especiais
lSe~;ão de Ari!tnistrar;ão
lSedo de Vs!n"-. Ge:racor?.
:Seç:ão de Xnste.liil.i;.Ôes Elétr!cas
lSeç.ãa de
!Servi~;a

ISeç.ão de

E~evc.C!or~s

dE' !nstalaç3es >~retuats ·
Aümin~5tr~ç.ão

\Ser;âo ae·HidráiJlica

iSer;ão de Ar Condic!onado
ISIJtlsecretaria de: Serviç:os Gerais
t1Jabinrte

'
'lSer;ão
de Adm!nistraç:ão
:Ser v i ç:o'·ae Tf<õ.nsporte
lSer;âo de'Ad.!inistra:çân
IS~ç:~o de- ~an•lte:nr;[o

ISeç:ão de

:serviço

A1l!!o~GlrHauc
CE' Segur::mr;a

JSeçân de Acm!n!stracão
·:Seção de Pol it: i amento e Segurc.nça ·:n:terna
:Seç:ão de Polic~a!len'tp e Sesura.'!o. ~x
l terna
JServiç:o de Portaria
lSt~;ão de AdruinJstrar;âo
lSe.;ão de Distrib!li~i:ão e Registro

lSel;âo de Auliiêt1Cias.

2.7- Serretaria de Assistência
ca e Social

~édi

-tS,.tbse:crehr ia c!€ Assistência !'l~d ica
\e Soc..i:a1
:Gabinete

eiSer;âo de Administração
\Setor de Tele~onia
lSetor Ce Servir;os Funed.rlos
!Se:.tar oe Recep~;Ões e Ma!'"caçâc ae ·Conlsu1tas·

[Setcr oe Transporte de Pac!entes
tServ!t;D Mé1:lico
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lSeç:~o de Enfer~agen e Fisiot~apia
tSe:tor de ~erl!cina rnterna
lSetor rte Emergênci~
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oe Perícia Méd\ca

:setor de éss-!.Lntos ?ar_a~loi-clico.s
ISetor de Arq'J!\!D ·~ DociJI'~.entado H.Éc1-_
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lS€tor de Contas i"iéaicas
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lSer;ão de
lSE'.;[o

(!e
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:s~ão
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:serviç:o oe Dlvlllgad!o
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1Se.;ão

~Gab in~ü:
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lje:

:traç~o

AcoJnPanh~.arerito F1sJiõ ·e ~i -

ta Subsecretarra de

A~minís

Fin::ancelra

'

~---

::i ·• Ce:rtro lle De:se:nvolv!Jento Ot·ganí -lf!entro ele De.s~nvo1Y.ict~nto aE'
Z<\C i rmal
!Humanos do S"enMQ fecteràl

Kec:ursos:

lGa~rnete

7... i

~

C:on:.elho Tétti.íco-

fConse:lho

de

:consel~o

oe Suvervisio

Acffiin!str"?.tâo

fDiretor.ia-Executiva
/Coordenação de

.1:3::~e;.raento

e Aval!a-

J;;:ão

!Coc;dena,ão tl~ ~esenvolvr~enco 0rg~
:niz~crona1

!:"::<ECil~âo -e 'rr.e1namento
Ac.mi-nJstnr.:.'ia
!Sedo C!e JrgiÚ'I!zacão e Anil1se de f',trto~os AWm<nJstratfvos da S~secr€ta
lria Técn:.ca e ..!ur!a!ca aa Asse-ssor.i'a
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!
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lSe~o de

Administração

Dezembro de 1988

DrAR!O DO CONGRESSO NAOONAL (Seção li)

(.• ~ - Se<cro?t:aru. ,ee

In!or~ac~o

Sábado 3

3675

E:tanô .::.:-Su:Jr-e:retaria Técnica e Jurídica
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CóD!BO
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CÓDIGO

CMUCS;
4
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.

SF-DA5-t~2.3l
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:Le:gislat !va _
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lQiret~r da Ta~uigrafia
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1 SF-DA-S---10-2.-3-·lAss€~sor ~a S~cretar,a-Beral oa Mesa
1Asstssor Legislativo
SC-OAS-102.3
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\Direi: ar da SI.!.!Jsecr€'tana ca Ata
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iDiretor r:a

SF-OAS-tlb1.4i

Prt~YicaÇSeSl
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i
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lO(n~tO" d~ Secretaria CE
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:Oiretor da Subsecretaria

SF-OAS-101.41

lOiretor
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1Diretor- da SIJ!:Jsecre:tarra

Ge1

C>3 Se~retar!a rif.CuMunicaçâo~

lSF-DAS-101.4
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b

lOr!;:amento
l Assessor
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1
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l~ir~tor

SF-DAS-101.4
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!Assessor
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SF-DAS-i0!.3
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SF-OAS-10t.5
SF-DAS-!02.3

ltrativa

3

:SF-OAS-HJ2.3

.

8Et"fE~arri!

Sf-DAS-!0i~5
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: Sec~"etá... i'o-SE .. ;;:; 4~~·~! n r~trat :vo

·
SF-DAS-~0i.4

SF-D~S-!0! .• 4

[Consultor-U'eral

S•-DAS-10!.4!

•·

SF-OAS-1.01.4

SF-OAS-i0~.4
Su~;ecretaria

lÀnâlisf-

SF-DAS-101.41
!n:onn.J;âo:
1ó•

1

SF-OAS-101.4

1écn ica el

lJ1.trio lca

iOiretor éa

!C~NSUL'!OR;A jljR;O!CA
!Consultor J•J.r ÍC! ;c o
lSCCR.:TA>;A 0€ CDMliNYCAi:!:O SOCIAL

i

ie In!ormada

SF-DAS-10~.4\

1Direttlr ria Secre-taria de
! Ecnnôm i.co-SIJc.! i\!
\Oiretor da S€c:retar_!d. óe:

S~-OAS-i0ia4

SF-DAS-i0l.5
1Diretor da AsSessõria
lDiretor dà Secretaria de Oocúnent a~; ão-\

SF-DAS-1.0-1.5;

:!) 1r d crr da As!:>é~-s.or"1õl.

Cpordena -l

:ção Legislativa to Stna~Q Federal
~
:Diretor da Su.bse:crctar!a de: Coa1issêes t
:O fretar da 51Jbsecret:~.ria de Taqu!gra -~
i?ia
l
JDín:tor da S'J!Jsecre:taria de Ed iç:Ões l
JTécn!cas
lO!retor da Subsecretaria de Biblioteca]
i:Jiretar d-a S'.tb~e:-cre:tarla de-Arqll.ivo

_ 5"-0AS-101.41
i

Sui>s~::cretar\a d~

Legislativa co Congresso Nacional l SF-~êS-i0L4

lDiretor da Sul)secretar!a de: E:<pe-Oil!nte:
lDiretor d:a S1.tbsecretar::a tie CoorCE'U.a -1

SF-OAS-101.3:

:l)irf'tor c:ot Sf"crehr ia ciE' Cooréen~~~oi

iDirf'tor c·a Se-cr~;;tari:a r!e· Co~Dissões

3
i
i

~tão

Serviços

SF-OI!S-10!.4
Ad1.!ni~-

Sf-DAS-10i.4

SF-IlM-10! .4 1
Sf-DAS-HH.4

SF-DAS-10~ .4

SF-DAS.1ei.4

.•·

'"
~

;<

:Oiretor da Su~secretaria de ~dminis
SF-DAS-t&i.4
\tra~tão ce tíahr1al e Patrinôoio
lDiretor da Secretaria ae
Serviços
tEspecia!s
Sf-DAS-10!.5
~Diretor da Sr!:!secretaria ae AssistênSf-OAS-10!.3
lcia Mé~ica e Social

l.

~

DthRIQJ~Q Ç9N.GRESSQ l'ACIONAL (Seção fi)

Dezembro de 1988

--

-

---

---.---------------------~ú~~RDl

SIT~~ÃO

OE

HúMERQ:
CóDIGO

NOVA

Sábado 3 . 3677

-

O!:

CA~GQSl

..

SiUJAÇÃO ANTER!O~

CARGOS:

~SSCRéTA<I~ Dé C"~TRD!.E .!NE<ND
,~ ··:6irl?tor aa Secretar".i_?. ae
Contr-ole!_

_l __
_l_SF-DAS-10i.4

:Interno
!f.ENTR~

DE

~ESENVÚLV!~ENTD

JSF-DAS-i0i.4

Sf.-DAS-ih.~·

lAud itor

SOCIAL

r01retor !:!a S~cr~ta!"la-:}:~C:U_tLV<i

i

CóDIGO

•

JD!retor da Sut!S~cretaria-t!e.A!l~js·

.,'

SF~bAS-191. 4

---r

!BECRETARlA DE APOIO >Ml.AMENTAR
S€cr~t~ria

lDir€tor da

de

lO!retor da

Apoiei

lPt'lrl~.lle!'ltar

Su1s~cretàr1a

.,''
de: ~ .

íEnsenharii ~-'

!Sf-DA.S.::101.4

:-------

SF-DAS-10!.4
lOiretor da Rerres~~taçãa do Sen_ado =-e-:
T SF-DA5~!0i.4
~i!eral no Rio c~ J:?.ne1ro

37
í - 20*

·o~

respectivos serio
imPlantação ·da
~trutura romP~~?"ment?.r previ..::h no art.
(*')

transforrnad_t>s
5~,
{li'·~}

cargos
a?Ó!3

na !-arma eo
Cat!:)o a

_a

e~tabelecido

ser

cri:a-co

no art.

58~

(praj~.::to

em

anciaN~r,:o).

Justificação

interesses pessoais. No ~ssendal, faltavam saiva- ções constitucionais, a situação do éipoio têCti!Co
- guardas para o resguardo, a disciplina e a defesa e do apoio adminiStrativo passsa a ser alvo de
meu pedido, por um grupo de trabalho composto do institucional sobre o pessoal, do global sobre __ ~P8!0S-e tríticas, por si sós justificadoras de uma
por servidores de alto nível do Senado, com gran- o partiCular, do finalístico sobre o instrumental.
ampla atividãde revislonal.
de experiência administrativa.
Tais mudanças produziram, com atempo, acú-Assim, o tempo transcorrido desde a última
mulo de efeitos indesejáveis dos quais se desta- reestruturação organizacioanl do Senado Federal,
Seu objetivo é racionalizar a estrutura administrativa do Senado, de modo a permitir um adequa- cam dois dos mais significativos. Em primeiro , ã fOrma e as conseqüências reflex8s das aheralugar, pode--se falar de uma proliferação quase
do apoio ao trabalho parlamentar e um eficaz
ções parciais e a noVidade representada pelas resdes_controlada de órgãos da estrutura, em especial ponsabilidadeS cOnstituciOnais cOiistitue"m 6 núfuncionamento das àreas administrativas da Casa.
nos rúveis hierárquicos inferiores, ou seja, servi- cleo_ básico da justificativa_ do presente trãbalho
Reproduzo, abaixo, o relatório apresentado pelo
de revisão.
grupo, no_quaJ são identificados os prinidpais Pro- ços, seç:ões e setores (vide Quadro ComparativO
em anexo). O corolário imediato é a extrema vertiblemas da estrutura atual e as soluções apresen11-0BJETNOS
calfzação da estrutura, de todo indesejavél numa
tadas.
Casa legislativa, distorção condenada tanto pela
O _objetivo central da Presente revisão é endereI - IN1RODUÇÃO
literatura quanto pela cotidiana experiência. Em
çado diretamente à questão institUcional e busca:
O grupo de trabalho entendeu que, no fundasegUildo lUga-r, despeito do marco representado
• Adequar a estrutura organizacional do
mental, as grandes_ funções· do Senado Federal
pela criaÇão do Prodasen, a maioria desse acrés- Senado Federal ao desempenho de suas nocimo concentrou-se na área de apoio adminis- vas funções constitudonais.
deveriam ser tomadas tofno linhas mestras da
trativo.
-~ -~ __ __
~-reformulação organlzadonal. Para tanto,_ dever_ÇomC?~!=>f?ietivos de_correntes e complementares
se-ia conferir destaque ao aspecto inovador das
A Qênese dessa diStõi-çãO-Iiga-se, Certamente, são alinhados os_ de:
ao· caráfef aUtônomCf dãS iniciativas de mudança, ·
novas atribuiÇõeS constitucionais, pórêm com os
• Reordenar -e reforçar o apolo aos sena..
olhos voltados ao aprendizado proporcionado pepouco comprometidas em viabilizar a eficiência dores em suas atJvidades legislativas,
lo desempenho da sua atual estrutura.
e a eficácia da administrãÇão do Senado Federal.
e Racionalizar a estrutura organizacional.
A compreensão da proposta implantada em
Enquanto à sombra de uma Constituição limita- ·
1972 - a última revisão global- e das inúmras
dera das_ mais legítimas prerrogativas do LegisDI-METODOLOGIA DO TRABALHO
alterações implementadas ao longo dos últimos
lativo, tal :t~uaç:ão pôde _ser mantida razoavelmen16 anos permitiu cristalizar o entendimento de
Em prlmefró lUgar, fOi feitO un1 eStudo compate sob- coritrole e ádministrad,a sem grandes percalços.
que uma definição tecnicamente ajustada não foi
rativo das funçõ~ c;onstituclona!s do Senado F:e:
suficiente para impedir sucessivas mudanças tóNa medida em que se examina a presente estru- dera! na Constituição vigerite _e no projeto aprovado em J9 turno de votação pela Assembléia
tura organizacional da casa à luz das novas atribuipicas e localizadas. muitas vezes motivadas por

o. projeto que ora apresento foi_ elãborado, a

a
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Nacioanl Constituinte. Neste particular foram evidencladas as seguintes situações:

a) aumento do volume das atividades legisJativas no plenário do Senado Federal, por transferência dá apreciação de matérias do plenário do

CongreSso Nacional, pela criação de novas competências constitucionais e pela intensific_ação de
funções constitucionais já desempenhadas;
b) aumento do volume das competências legislativas a nivel das comissões do Senado f::ederal, pela criação e intensificação das atividac!es

de apredação de matéiias legais e acompanhamento e fiScalização dos atas do_J:Qde~:.Executivo.
Em segundo lugar, com base na direção apontada por tais mudanças, foram desenvolvidas ,
paralelamente, duas atlvidades complementares:
a) entrevistas selecionadas com· dirigentes de
alguns órgãos da atual estrutura do Senado Fede~
ral; e

b) discussão e aproveitamento de propostas
pardais atualmente _em cursd, conforme diretriz
da Primeira-Secretaria, relativas à reestruturação
da Assessoria e à separação de Patrimônio e COmpras, bem como das condusQes do Seminário
Gerencial promovido peJo Cedesen, que reuniu
os dirigente$ do Senado _F~deral, e das sugestões
da área de Documentação e Informação.
Em terceiro e último lugar, montou~se L,tm quadro comparativo entre a estrutura proposta e a
atual para se estudar, num caso, as figuras da
fusão, da extinção ou da absorção de órgãos,
com suas respectivas funções e, noutro caso, a
transposição de_órgãos subordinando-os .a unidades hierarquicamente superiores diferentes e/ou
remodeladas.
"IV- PRINdPIOS BÁSICOS .
Para se chegar à proposiÇãO de uma estrutura
organizacional, levou~se em Consideração a ne~
cessidade de, num primeiro momento, eleger~se
princípios básicos que, de fonna complementar
aos objetivos, viessem a orientar e balizar a própria
proposta. Assim é que foram identificados três
grandes princípios:
· · - ----- -a) agrupamento das atividades em grandes ramos homogêneos com o .correspondente rebatimento na estrutura organizacional. Foram três os
ramos identificados:
1) o do apoio técnico aos Senadores em suas
atividades legislativas, com destaque para produtos e processos de informação:
2) o do apoio administrativo ils ações legislativas;
3) o de apoio complementar aos Senadores.
Justm(:~ção

Há na estrutura atual exemplos de hibridismo
em que áreas voltadas ao apoio técniCõ-aos Senadores em suas atividades legislativas, encontramse submetidas a órgãos essendalmente administrativos, o que não leva nem a uma interação
orgânica entre as partes nem à unificação de comando quanto a sua própria finalidade. Ademais,
há um grupo de órgãos, responsáVeis por inúmeras atividades, aqui chamadas de "apoio complementar aos Senadores", dispersos pela estrutura
que, do ponto de vista da gestão de recursos,
deveriam estar agrupados para radonalizar a prestação de taJs serviços. Trata-se, neste caso, de
toda a gama de serviços prestados, peJo Senado
Federal, aos Gabinetes, às residências oficiais, na
representação no Rio de .Janeiro e às autoridades
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-em trânsito. Est~ s.egundo ponto apresenta caráter inovador pela racionalização dos serviços e
pela possibilidade, até então não praticada, de
mensurar e avaliar os recursos públicos que lhe
são destinados.
b) prioridade para a área de apoio aos Senad9res em suas atividades legislativas.
Justificação

Conforme assinaladO na introdução a este Relatório, ao longo dos últimos anos, a despeito da
criação do- Prodasen, assistiu-se a uma prolifer~ção de órgãos na estruturá organiza-dOna!, com
eSpecial destaque para os da área propriamente
administrativa do Senado Federal. À perda de espaço do Seriado Federal nas competências constitucionais correspondeu um amortecimento de
todo o apoio técnico aos senadores em suas atividades legislativas. Só muito recentemente começou a reversão dessa_ tendência, como no caso
das àeci~-es da Comissão D1retora de reforçar
'o assessorarriénto técnico aos Senadores. t para
acompanhar a recuperação das prerrogativas do
Legislativo, em geral, e do Senado federal, em
particular, que este pn'ncipio se tomou peça-chave
na orientação de reforma da atual estrutura.
~.- c) ador;ão de uma estrutura predomfnanúe--mente horizontal, com o agrupamento de funções
asseme1hadas e eliminação de superposiçâo de
competências, observando-se:
c.l) controle da expansão vertical da estrutura,
fiXado em quatro o tlútnero máximo de niveis
hierárquicos. Para tanto, extinguem-se as atuais
_secretarlas, altera-se a denominação das subse-7cretarias para secretaria e prevê-se a possibilidade
. de criaça.o_ de apenas mais dois níveis hierárquiCos, quahâo necessários à supervisão especffica
de conjunto de atividades correlatas fortenlente
diférenciaaas das demais.
c.2) controle da expansão horizontal da estrutura com:
-fusão _e/ou extinção de subsecretarias, para
.-agrupar atividades_ correlatas, facilitar e acelerar
os fluxos de_ trabaJho e eliminar superposíções
. ou conflitos de competência;
. ..,-- eJ<dtsNidade de gabinete para até o nível
_-~as secretarias gerais;
_
-estipulação de normas que orientam a subdivisão da estrutura básica, de maneira a evitar
a proliferação deúnidades_su,bordinadas às s_ecre-

. tãnas. __

Jl!StJficação

OSéna.do Federafbá de càrninhar, naquilo que
-díz respeito à sua administração, para um modelo
de estrutura mais horizontalizado, não só por ser
. ~teÇohheCidamente mais apropriado para casas
' Legislativas, mas também para evitar o apelo à
-Contínua subdivisão e proliferação de órgãos internos.
·
Verific~~se ~ue, em casas legislativas, mais até
do que-em vários outros tipos de organização,
a multiplicidade (verticaJ) de níveis hierárquicos
corresponde a um esvaziamento do pcider decisório daqueles situados nas escalas inferiores, tornando _mais 1~1:3 -~ err.p~m:tda a máquina admi-nrstrãtiva, póis que a maioria dos assuntos, na
medida em que apresenta uma faceta política,
acaba dependendo de decisão ou autorização dos
dirigentes de nível mais elevado.
Ademais, a expansão horizontal da estrutura,
com a proliferação de órgãos, sem ter-por base

a necessidade de_supervisão específica qu a natur_eza muito diferenciada das atividades, longe de
aumentar a eficiência, conduz ao esgarçamento
estrutural e ao descontrole administrativo e constitui~se em terreno fértil para o clientelismo das
nomeações, as práticas personalísticas, a troca
de favores;· o tráfico de influências e outras que,
se não podem ser de todo eliminadas, devem
ser reduzidas ao máximo e mantidas sob controle.

...

T o_tl'!?ndo os princípios em sua inteira forma
e conteúdo, a proposta trata da estrutura organizacional do Senado Federal em dois diferentes planos ou níveis. No primeiro, entra ·no mérito da
composiçêo- departamental e das competências
relativas ao nível diretivo superior, que constitui
a estrutura administratiVa básica (notadamente às
secretarias gerais, -secretarias e órgãos de assessoramento superior). No segundo plano, identifica
mecanismos, limites e restrições para o detalha·
menta da estrutura en'l seu nível operacional, o
qual deverá ser desenvolvido diretamente pelos
integrantes das unidades organizacionais definidas no plano anterior e aprovadas por Ato da
Comissão Diretora, c.orn apoio de assessoria técnica integradora e harrnonizadora.
V- PROPOSTA CENTRAJ..
A coocepçáo de estn.ltura para o Senado Federai, tal como se pode ver no organograma pro-

posto, leva à identificação de cinco grandes grupos de órgâos, subordinados à Comissão Diretora:
- Coordenação e Execução Legislativa;
-CoordenaçãO e Execução Administrativa;
-Assessoram ente Superior;
- PJanejamento e Coritrole;
- St.Jpervlsionados.
Os destaques, nesta instância, ficam por conta
da agregação de funcões súniles segundo a natureza dos grandes grupos de órgãos; da unificação
de comando para os órgãos legislativos e, também, para os administrativos; da identificação de
um grupo com funções ínovadoras e com grande
possibilidade de previnir problemas e prever mudanças, qual seja o de planejamento e controle,
e, por f!fÍl, da eliminação da vinculação até então
denominada ·•especial", a qual não designa nenhuma função em si mesma para as finalidades
da Casa.
_
O detalhamento dã estrutura alcança não mais
do que dois níveis, ou !ieja, até _o de secretaria.
Até este nível, as alteraÇÕes mais significativas
são:
a) criação de uma secretaria geral legislativa,
agrupando-se as competências da atual secretaria
gerai da Mesa, da Secretaria Legislativa, bem co-mo da Secretãria de Documentação e Informação, no que se refere à íitividadee ínformacional
de primeiro nível voltada à função legislativa;
b) absqrção da atual Subsecretaria de Ata pela
Secretaria de Coordenação Legislativa;
c) absorção da atual Subsecretaria de Anais
pelo Arquivo;
d) absorção da atual Subsecretaria ele AnáJise
pela Biblioteca (referência legis1ativa), taquigrafia
(referência de pronunciamentos) e assessoria
(pesquisa juridica);
e) reorganização do assessoramento legislativo, cQITl a eliminação de superposição de com-
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petência na área de pesquisa juridica e explicitação do apoio à atividade -fiscaliZadora do

~oder

Legislativo;

f) instituição de mecanismo voltados para o
desenvolvimento de atitudes e práticas de planejamento e controle em diversos níveis, tais corno:

f.t) instituição dos adjuntos nas secretarias
gerais e na

assessoria, e dos assessores administrativos nas
secretarias gerais, para apoiar os dirigentes no
planejamento. supervisão, coordenação e controle das respectivas áreas com a.conseqüente transformação _da_ Consultoria Geral_ em Consultoria
Jurídica;

f.2) instituição de órgãos específicos de controle para adequação ao sistema de controle interno previsto na nova Carta Constitucional;

f.3) reposicionamento mais destacado e
explícito das funções de modernização admi-

nistrativa, desenvolvimento organizacional e
recursos humanos;
f.4) extinção do Conselho de Administração,
tendo em vista os novos mecanismos de planejamento e controle e de a_ssesso_ramento à Comissão Diretora pelas áreas competentes.
g) separação das atMdades de compras, contratos e alienação, das atividades de administração de material e património, seguindo tendência
usual para facilitação do controle, conforme experiência e orientação da Primeira Secretaria;
h) redimensionamento da área de -s_erviços gerais, seguindo modelo já consagrado de agrupamento de atividades e tendo em vista a política
administrativa de contratação de serviços externos relativos à manutenção e obras, reservando-se aos órgãos internos a função de ftScalização
e controle dessas atividades;
I) reunião das atividades de apoio aos gabinetes, às residências oficiais, na representação no __
Rio de Janeiro, às autoridades e de acompanhamento e controle de subvenções sociais, sob um
único comando, representado pela Secretaria de
Apoio Parlamentar.
A proposta de reorganização estrutural básica
do Senado Federal pode ser vista no organograma apresentado em anexo.
VI- PROPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

O projeto de resolução que acompanha este
relatório detalha uma série de medidas e providências para ultimar a proposta apresentada e
implantar a estrutura que vier a ser definida em
complementação.
Dada a exigüidade de tempo representada pela
proximidade da implantação das novas funções
constitucionais do Senado Federal à luz da nova
Carta, e levando em conta o prazo restante da
atual Comissão Diretora, prevê-se que a estrutura
bâsJca, tal como definida no projeto de resolução,
seja implantada dentro -de 30 dias, a partir da
publicação da resolução, ficando extintas as uni~
dades atualmente correspondentes.
A nova estrutura básica deverá ser implantada
sob a supervisão de uma comissão executiva, a
qual coordenará articulações e ajustes, propondo
ao primeiro secretário, quando necessário, normas complementares para viabilizar tal implan~
tação.
A complementação da estrutl,ll'a_administrativa
dar~se-á no prazo de 120 dias. O regulamento
interno de cada órgão especificará as respectivas

competências, bem como as atribuições das chefi~. Este trabalho de detalhamento será efetivado
pelos próprios integrantes de cada órgão, contando sempre com a orientação metodológica do
Centro de Desenvolvimento Organizacional, que
poderá requisitar funcionários do Senado Federal
cuja e_specialidade seja compatível com tal função. As propostas de regulamento interno serão
aprovad<Js pela Comissão Diretora.
IndePendente das funções a serem- desempenhadas pelo órgão, dois objetivos devem ser per- seguidos:
-racionalizar os s_erviços prestados;
..-....reduzir o número de unidades do órgão ao
indispensável, segundo o que prevêem os princípios norteadores desta revisão (item N deste rela-
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-desmembramento de atividades estreitamente correlatas em unidades estanques;
-alocação de tarefas finalísticas ou instrumentais fora de sua área;
- superposição ou conflito. de com'petências;
-_existência-de c;hefias "de si próprias" ouresponsáveis por um único tipO de atividade própria
de alguma das categorias funcionais da CaSa;
-existência de chefias com bãixíssimo_ grau
de autoridade e a conseqüe-nte lentidão do processo deciSóriO; atépercorrer todaS as instâncias.
3. A adoçãci de tal estrutura criará ·condíç_ões
favoráveis· à ocorrência dos seguintes reflexos pqsitivos, entre outros que tendem a aumentar, substancialmente, a efiCiência e a eficácia da adminiStração -da Casa: _
__
-aceleração do processo decisório;
tório).
-exigência de práticas efetivas de planejaNo cômputo global, a soma de todas as unidamento e controle sistemáticos;
des resultantes da aprovação do anteprojeto de
-valorização das funções gerencials, em razão
resolução que acompanha este relatório não podo maior grau de autoridade e de uma melhoria
derá superar a metade das unidades atualmente
do nível de retribuição, poss[vel em vis!a da subsexistentes. Como se sabe ser este número 'igual
a 280, conclui-se a nova estrutura organizadonal tandal redução da quantidade de chefias;
-maior responsabilização dos gerentes pelos
do Senado Federal deverá dispor de até 140 unidades em seu organograma.
resultados nas suas áreas, como decorrência da
Para a implantação da estrutura complementar
maior autoridade e dos mecaniSmos de coordenação e controle;
deverá, ainda, haver a transformação dos atuais
-revisão constante dos métodos e processos
cargos. em comissão e funções gratificadas naquelas estritamente necessárias ao preenchimenadmiri.istrativoS, com a colaboração da área de
to das cheflas correspondentes, com eliminação
modernização e desenvolvimento _organizacional.
4. Adverte-se, no _entanto, que as magnitudes
- de todos os não-aproveitados.
dos desafios ora enfrentados pelo Senado Federal
Pretende-se com tal medida eliminar os efeitos
cOntraproducentes que a concessão _não critenão-é safi$feiú;l Somente c.om a mudança de_ sua
riosa e conseqüente proliferação de funções gratiestrutura otQanizacion-al, pois que ocorrem vários
ficadas têm gerado no Senado Federal, a tal ponto outros problemas ·c.ruciais que tendem a cQmprometer seri_amente a busca de maior efidência e
que a não-detenção de função gratificada é enten~
eficáCia da SUa adminlstraçâõ.
dida como urrt verdadeiro "desprestígio" e fator
5. P8ra respOilder a esses desafios, projJõe-_se,de _desestimulo à produtividade funcional Isto representa, do ponto de vista institucional, urna in~ ainda, a adoção de um conjunto de medidas norsuportável inversão d_e valores: o que deveria mativas e admlnistrativas, podendo-se salientar,
constituir importante instrumento gerencial de in-entre outras:
centivo à assunção e desempenho de atribuições
-revisã() -geral da distribuição e uso das atuais
de maior responsabilidade, acaba por degenerar instalaçõés prediaiS, -independente da construção
em elemento de desmotivação e instabilidade das
ou não do ~~~o~OJ, _e]ir!llil~Qçio.-se_ o.u restringindo-se ao máxim_o o m_au uso_ e ?S ocupações
equipes de trabalho. Espera-se que a extinção
para desempenho de _atividades _reconhecidadas funções gratifica-das, além de eliminar as fon~
mente incompatíveis co"m as necessidades preci~
tes de problemas hoJe associadas a seu uso indfscrlminado, propicie o estabelecimento de critérios_ puas da caSa, e fornecendo-se o esRaço físico
gerenciais voltados para a valorização das funções
indispensável ao desempenho condigno dos seus
órgãos;
de chefia, com mais efetiva responsabilidade por
-levantamento do perfil profissional e do
resultados e melhor compensação financeira.
quantitativo de servidores adequados a cada órVil- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
gão da nova estr:utltra, com vistas ao eStabele-_
1. Ao procu(ãr adequa'r a estrutura organizacimento da lotação Jde?];
cional da Casa às novas funções constitucionais,
-reorganização do quadro de carreira do Semelhorar o apoio às atividades legislativas dos
nado f:ederal para se adequar às novas necessisenadores e racionalizar a forma de departamen- dades, com a eliminação ou drástica redução dos
talização, definiu-se, nesta proposta, um modelo
atuais desvios de função;
de. estrutura em dois planos (básica e comple- criaçáo de disposições que incentivem e famentar), com a clara distinção de três grandes voreçam a produtividade dos servidores e desestiagrupãmentóS de atividades (apoio técnico, apoio
mulem a falta de dedicação, o ócio e a ausência;
__ administrativo e apoio complementar aos senado-eliminação do atu_al sistema de FG (funções
res), de cunho predominantemente horizontal (regratificadas) que, além de estar em desuso, há
duç~o de seis par11 até quatro níveis hierárquicos)
já desesseis anos, em toda a administração públie economia do quantitativo de unidades (em funca federal, alimentouno Senado Federal inadimisção das reais necessidades de dMsão de trabalho
síveis distorções funcionais.
e supervisão específica).
.
Sala das Sessões_, 2_ de dezembro de 198_8._2-.- Com isso, tende-se a eliminar, dentre ou- Senador -!utahy Magalhães.
tras, as seguitltes distorções:
-(À Secretaria Geral da MeSa para aguardar
- criàção de unldàdes com o fito de benefiçiar
o recebimento de emendas durante três sespessoas e proporcionar.gratificações '!e fw:tção;
sões.)_ _
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DIRETORIA-GERAL DO SEriADO

energia elé,tric.a, prumada e quadros de força para

EXTRA!U DE CONTRATO E/OU

os-Anexos I eli do Senado Federal, com o fornecimento de mãO-de-obra e de todos os materiais

TERMO ADITIVO

Espéde: Contrato n" 133/88.
Contratada: ltebra- Construções .e Instala-

ções Técnicas Ltda

Contratante: Senado Federal.
Objeto: Execução de sE:rViços de- instalação
de controladores de demanda e consumo de

=._

neceSS3rios.

-

licitação: Tómada Ce Preços n9 032/88.
Crédito pelo qual correrá a despesa: A
coilfã"-do Programa de Tra~alho
0101025.1127/003, Nciturez.a da Despesa
411 0-0202!.3.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00029/9, de 4-11-88.
·

Dezembro de 1988
Valor Contratual:

Cz_$ 84.850500~00

(Oiten-

ta e quatro milhões, oitocentos e cinqüenta mil

e quinhentos cruzados).
Vigência: 120 (cento e vinte) dias, corridos,

a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. PeJa Contratada: Antonios Dionyssios Klavdianos Kounelos.

Amaury Gonçabres Martins
Diretor da Subsecretaria de
Administração de Material e Patrimônio

República Federativa do Brasil

,

-

.

--

--

---

DO CONGRESSO .NACIONAL

DIARIO

TERÇA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 1988

BRASfuA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 51• REUNIÃO, EM 5 DE
DEZEMBRO DE 1988

1.3.3 - Ofido do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal

1.1 -ABERTURA

- N9 8~20/88 (n9 129/88, na origem), encaminhando à deliberação- do Senado Federal

1.1.1- Comunicação da PresJdência

o Projeto de Lei do Distrito Federal n9 5/88,

-Inexistência de quorum: para abertura
da sessão e designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.

lheiros, auditores e m~mbros d_o}w\inistério Pú-

1.2- ENCERRAMENTO

1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO

que dispõe sobre os vencimentos dos conse-

blico do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

1.3.4 -Mensagens do Governador do
- DiStrito Federal
N9 8/88-bF- (n" 2/88-GAG, na origem), encaminhando à deliberação do Senado Federal_

1.3.1- Projeto recebido da Câmara
o Projeto de Lei do Distrito Federal n9 6/88,
dos Deputados
que cria no Quadro de Pessoal do Distrito
-Projeto de Lei da Câmara n9 61/~ (n~
Federal a Carreira Finanças e_Controle e seus
719/88, na Casa de origem), de iniciativa do
cargos, fixa os seus vencimentos e dá outras
Senhor Presidente di'\_República, que prorroga
providências.
o prazo estabelecido no art._~~ d_a Lei n9 5.972, _ ~.- N< 9/88-DF (n' 6/88-GAG, na origem),
de 11 de dezembro de 1973, que regula o -.~ncaminhando à deliberação do Senado Feprocedimento para o registro de propri.edade
deral o Projeto eLe Lei dq Distrito Federal n?
de bens imóveis discrimin:g~.dQs administrati7/8.8, que cria ilo Quadro de Pessoal do Disvamente ou possuídos pela União.
trito Federal a Carreira Ors:amento ..e seus cargos, fiXa os seus vencimentos e dá outras pro1.3.2- Projetosde lei
vidências.
-N' 10/88-DF (n' 7/88-GAG, na origem),
-Projeto de Lei do_Senado n~ 99/88, de
encaminhando ao Senado Federal as r~ões
autoria do Senador Leopoldo Peres, que disdo veto parcial aposto ao Projeto de Lei do
põe sobre_ o aproveitamento dos _servidores
do Banco de Roraima S.A., _criado pela Lei ·-Distrito Federal n9 1/88, -que dispõ_e sob_re a
concessão de abonQ aos s_ervidores civis_ e
n\> 5.476, de 24 de julho de 1968, e em liquidaw
militares do Distrito Federal, de suas autarç:ão pelo Decreto n9 96.583, de 24 de agosto
quias e fundações públicas e do Tribunal de
de 1988, e dá <?utras providências.
Contas do Distrito Federal.
-Projeto de Le:i.do Senado n? 100/88~ de
----N9ll/88 (n~ 8/88, na origem), restituindo
autoria do Senador Fran<::isco Rollemberg,
autógrafo de projeto de lei saiÍcionado.
que "estabelece, para a fabricação de veículos
1.3.5- Projeto de Resoluçio
automotores, critérios de: controle do percen........-f'[9 186l88, da Comissão Diretora do Setual de veículos movidos_ a álcool em relação
rlá~o Federâl,-que dá nova reda_ção aos artigos
aos veículos movidos a gasolina".

3 9 e 62 do Regimento Interno do Senado Federal.
-NQ 187/88, da Comissão Diretora do Senado Federal, que altera o Regu1amento Administrativo do Senado Federai, ãprovado pela
Resolução n9 58, de 1O de· novembro de 1972,
nas partes referenteS à Secretaria de Divulgação e Relações ?úblicas e à Subsecretaria Té.cnlca de Operações e Manutenção Eletrônica.
1.3.6- Comunicação
Do SenadofMarcondes Gadelha, que se au~
sentará do Pafs.

1.3.7- Comunicações da Presidência
DeferiffientO do RQS n9 209/88,~de aUtoria do Senador MarConcieS Gªde.lb_a~ ~m que- solicita autorização do Seriado párirdesempenhar
miSSão no exterior.
_
Designação de senadores para comporem
a ComissãO do Distrito Federal.
2-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

-N•s 55 e 56, de 1988.
3 - ATO DO PRESIDENTE DO SEriA·
DO FEDERAL

-N• 155, de 1988.
4--ATADECOMISSÃO
5 - MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

PERMANENTES

.
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EXPEDIENTE

CENTRO (ORÁFIÇO 00 SENAOO FI'OE!IA~
DIÁRIO DO CONGRESSO NADONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO

Oiretor·Ge-r•l do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretcw Adm.nistr•livo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Oimot lndustnal
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA
OireiOI' Adjunto

ASSINATURAS
Semestral

............ ······················-············ Cz$ 2.600,00
Cz$16,00

Exemplar Avulso
Tiragem: 2.200..exempfares.

Ata da 51"' Reunião, em 5 de dezembro de 1988
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidênda do Sr. Francisco Rollemberg
ÀS 14 HORAS E 30 MfN([TOS. ACHAM-SE
PRESEI'/TES OS SRS. SENADORES: . . . .

Nestas condições, vou encerrar a presente reu-nião, designando para-a sessão ordinária de ama-c

Iúiã- a seguinte
Mário Maia- Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - CarloS De'Carli - Aureo
Mello --Odacir Soares - -ROnaldo -Aragão Olavo Pires - João Menezes - -Aimir Gabriel
- Jarbas Passarinho ..__João Castelo - Alexan~
dre Costa- Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues -Álvaro Pacheco- Afonso San~
cho - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides- Carlos Alberto- José Agripino- Lavosier Maia - Marcondes Gade!ha -_ Humberto
Lucena - Rãfmundo Lira - Marco Maciel Ney Maranhão - Luiz Pfauhylino - Guilherme
Palmeira - Divaldo Suruagy - Rubens VIlar Albano FrancO'..;...;.;_ FrarlcisCõ Rolféffiberg - Leurival Baptista - Luiz. Viana - Jutahy Ma:galháes
- Ruy Bacelar-José lgnácio Férreir~ ~ Gerscin
Camata - João Calmon - Jamil Haddad Afonso Arinos- Nelson Carneiro....;... Itamar Franco ~ Alfredo Ql.mpos - Ronan -Tito - Severo
Gomes- Fernando Henrique ·Cardoso- Mário
Covas - Mauro Borges - [ram Saraiva - Gonzaga Jaime -:- Pompeu de Sbusa - Maurício
Correa -Meira Filho- Roberto Campos- Lourember~ Nunes Rocha- Márcio Lacerda -Mendes Canale - Rachid Saldanha berzi - Wilson
Martins - Leite Chaves - Affonso Camargo José Richa -Jorge Bornhausen ~ DirCEl:U Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli José ~aula Bisol-José Fogaça.

o SR. PRESIDENTE (Franasco Rollembergj
- A lista de presença acusa o _COO}J?arecimento
de 16 Srs. Senadores:Eritretãntó, Oaó_há errl plenário o quorum regimental para a abertura da
sessão.
Nos termos do § 29 do art. 180 do Reginíento
Interno, o expediente _que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.

1
Votação, erlttorilo único, do ProjetO de Decreto
Legislativo n9 12, de 1985 (n9 98/85 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do protocolo
adicionai entre o GoVerno da República Federativa
do Brasil e o Reino~ Espanha ao acordo cultura]
de 25 d.e junho de 1960, assfnadó em Brasília,
em J1> de fevereiro de f984, tendo
__ _
-PARECER FAVORÁVEL. sob n' 1. de 1988. da
ComissãO
·- ·-- --de Relações Exteriores.

2

4
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 60, de 1988-.:.._ Complementar (il"
28/88 - Complementar, na Casa de origem),
que dá nova redação ao § 39 do artigo 91 da
Lei n1> 5.172, de 25 de outubro de 1966 (C6digo
Tributário Nacional). (Dependendo de parecer.)

5
DiscusSão, effi turno úniCO, do Projeto de Lei
da Câmara n? 52, de 1988 (n' 668/88, na CaSa
de origem), que define Os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.
6
Discussão, em _t~mo úni_co1 do _Projeto de ReSolução n9 89, de 1988, de autoria da Comissão
Diretora, que dispõe sobre horário e freqüênci_a
no Sena-do Feaeral, e dá outras providências. {Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto e o substitutivo
apresentado nos termo-sdo art. 442, § 11>, do Regi~
mente Interno, e da Comissão Diretora sobre o
substitutivo).

Votação; em turno único, do Projeto de De_creto
Legislativo nQ 16, de 1985 (n9 94/85 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do adenda
ao acordo para- funcionamento do escritório de
área- da Organização Pan-americana de Saúde
-OPAS, Org-anização Mundial da Saúde :_OMS,
7
no Brasil, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a repartição sanitária pan-aDiscussão, em primeiro turno, -do ProjetO de
mericana, assinado em Brasflia, a 21 de dezembro
Lei do Senado n1'74, de 1988, de autoria do Senade 1984, tendo
_
. dor Alfredo Campos, que modifica a redação dos
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Pleriário. _.arts. ]9 e 2~ da Lei n? 3-:.557; de 17 de maio de
1959, e dá outras providências. (Dependendo de
l
parecer.)
Votação, em· turno único,-do Requerimento n9
8
206, âe 1988, de autoria do Senador Mário Maia,
solicitando, nos termos regimentais, iriformações
))jscussão, em ·primeifõ turnO, do Projeto d~
ao Senhor Governador do Estaao do Acre, refe- Lei do Senado n9 96, de 1988, de autoria do Senarentes à Mensagem n9 247, de 1988, que propõe
dor Maurício Corrêa, que dispõe sobre abono de
ao Senado Federal seja aquele governo autori- faltas ao serviço na Administração Pública Federal
zado a contratar operação de crédito no valor e dá outras providências. (Dependendo de parecorrespondente, em cruzados, a 749.354,98 OTN.
cer.)
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9
Mensagem n\> 263, de 1988 (n~' 505/88, na origem), relativa

à proposta para que seja autorizado

o Governo _do Estado do Pará a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruza-

dos, a 7.000.000 'ObrigaÇões dõ Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 15 horas.)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO § 2• DO ART700 180 DO REGIMEl'ITO INTERNO.

OFÍCIO
Do 1 9 Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 61, de 1988
(N' 719/88, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da Repúbltca)

ProZTOga o prazo estabelecido no art.
1"' da Lei n~" 5.972, de 11 de dezembro
de t 973, que regula o procedimento para o registro de propriedade de bens imóveJs discr:lmfnados administrativamente

ou possuídos pela União.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ Fica prorrogado, até 31 de dezembro
de 1998, o prazo estabelecido no arl 1~ da Lei
n• 5.972, de 11 de dezembro de 1973, alterado
pelo art._1 9 Lei W 6.282,-de 9 de dezeinbro de
1975, e art. 19 da Lei n9 6.584, de 24 de outubro
de 1978.
Art. 29 Esta lei entra em Vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 215, DE 1988

Excelentíssimos Senhores Membros do_ Congresso Nacional:
Nos termos do art 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Exce1ências, acompanhado de expo-sição de motivos do Senhor Mirllstro de Estado
da Fazenda o anexo projeto-de lei que "prorroga
o prazo estabelecido no art. 19 da Lei n9 5.972,
de 11 de dezembro de 1973,-Que regula o procedimento para o registro de propriedade de bens
imóveis discriminados admirllstrativamente ou
possuídos pela União".
Brasília, 19 de junho de 198a -Jose Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 201, DE 25 DE
MAIO DE 1988, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA FAZENDA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Com o advento da Lei n~ 5.972, de 11 de dezembro de 1973, o registro da propriedade de bens
im6veis discriminados administrativamente ou

possuídos pela União por período superior- a 20
49 o título de transmissão ou a declaração da
(vinte) anos sem interrupção nem oposição, ga- destinação pública do imóvel nos últimos vinte
nhou notável impulso, à medida em que o prece.. - anos;
dimento flxado em lei se revelou simples, desbu5 9 quaisquer outras circunstâncias de necesrocrafu:ado e adaptado à sistemática dos Regis- sária publicidade e que possam afetar direito de
tros Públicos no_ Brasil, tal como fora previsto.
terceiros.
__ ·--. _ -_
..
O-certidão l_avrada pelo Serviço do Patrimô2. ---Ainda assim, a regularização da propriedade imobiliária da União constitui procedimento nio da União (SPU), atestando a inexistência de
trabalhoso, cuja efetivação demanda tempo, dada contestação ou de reclamação feita administratia necessickl.de, na maioria dos casos, de prece- vamente, por terceiros, quanto ao domínio e à
der-se a pesquisas e levantamentos topográficos posse do imóvel registrando.
de medição e demarcação; de modo a obter-se
Parágrafo único. A transcrição do decreto
o exato conhecimento da situação dos imóveis, mendoriad_o- ne~e artigo ihdependerá do prévio
quanto ao tempo de ocupaçâo e inexistência de registro do título anterior, quando inexistente ou
reinvindicações de terceiros, bem como sua per- quando for anterior ao Código CiVJl
feita caracterização.
Art. J9 Nos quinze dias seguinte à data do
3. -Ainda que tenha sido prorrogado por duas protocolo do requerimento da União, o Oficial
vezes o prazo de vigência da mencionada lei, o do Registro verificará se o imóvel descrito se acha-certo_ é que a titulação dos imóveis da União ainda lançado em nome de outrem. Inexistindo registro
carec.e do procedimento nela estabelecido para anterior, o oficial procederá imediatamente à
não frustarem-se os esforços já dispendidos no transcriçã-o do decreto de que trata o art. 29, que
preparo da documentação pertinente.
servirá de titulo aquisitivo da propriedade do imó4. Em face das razões-siilientadas e acolhen- vei Pela União. Estando o imóvel lançado em nodo proposta do Ministério do Exército (Aviso n9 me de outrem o Oficial do Registro, dentro dos
64, de 28 de abril de 1988), que sugere nova cinco dias seguintes_ao vencimento daquele praprorrogação do prazo da vigência da Lei n~ 5.972, zo, ·remeterá o requerimento dã União, com a
de 11 de dezembro de 1973, tenho a honra de dedaraçãodedúvida,aoJu~Federalcompetente
submeter à elevada consideração· de Vossa Exce- para decidi-la.
lência o anexo anteprojeto de lei que, se aprovado,
Art. 4 9 Ressalvadas as dlsposiçóes especiais
poderá ser encaminhado ao Congresso Nacional, constantes desta lei, a dúvida suscitada pelo Ofiobjetivando prorrogar por mais 1O (dez) anos da cial será processada e decidida nos termos previsvigência da referida lei.
tos na legislação sobre Registras Públicos, podenAproveito a oportunidade para renovar a Vossa dQ o Juiz ordenar, de oficio ou a requerimento
Excelência os Protestos do meu n1ã"is Profundo da Uniáo, a riOtlflcaÇão de -terceirO para, no prazo
respeito - Maílson Ferreira da Nóbrega, Mi- de dez dias, impugnar o registro com os docunistro da Fazenda.
mentes que entender.
Art. 59 - Decidindo o Juiz que a dúvida improcede, o respectivo escrivão remeterá, incontinenti,
LEGISLAÇÃO ÓTADA
certidão do despacho ao_ Oficial, que proc~derá
logo ·ao registro ao imóvel declarando, na coluna
LEI N• 5.972,
das anotações, que a dúvida se houve como imDE 11 DE DEZEMBRO DE 1973
procêdente, arquivando-se o respectivo processo.
Regula o procedimento para o registrO
Art. 69 A sentença proferida da dúvida não
da propriedade de bens imóveis dlscrlmiimpedirão ao interessado o recurso à via judiciária,
nados administrativamente ou possuipara a defesa de seus legftimos interesses.
dos pela Clnião.
Art. 79- Esta lei entrará em vigor ha data de
sua publicação, revogadas as disposições em
O Presidente da República,
contrário.
- Faço saber que o Congresso Nacional decreta
Brasília, 11 de dezembro de 1973; 1529dalnde-e eu sanCiOnO :a- seguinte lei:
pendência, e 859 da República.- Enúlfo GarrasArt. 19 O Poder Executivo promoverá, até 31
de dezembro de 1975, o registro da propriedade tazu Mediei.
dos bens imóveis da União:
1- discriminados administrativamente, de
LE(}fSlAÇÃO CfTADA,
acordo com a legislação vigente;
LEI N• 6.282,
II- posSuídos ou ocupados por órgãos da AdDE 9 DE DEZEMBRO DE 1975
mitlistrãÇão Feâeial e por-unidades militares, duProrroga o prazo estabelecido no art.
rante vi~~ anos, sem interrupção, nem ~posi~ão.
19 da Lei n9 5.972, de 11 de dezembro
Art. 2? O requerúnento di União, flrmado pede 1973, que regula o procedimento palo Procurador_ da Fazenda Nitcional e dirigido ao
ra o registro de propriedade de bens imóOficial do Registro da circunscrição imobiliária
veis dlscrl.Wnados administrativamente
. da_ situã:çag do móvel, será in~ído com:
ou possuídos pela União.
I - decreto do Poder Executivo, discriminando
O Presidente-da República,
o imóvel, cujo texto consigne:
FãÇ6 saber que o ConQfesso Nacional.decreta
1o a di"ci:InSÇiiÇão judicíária ou administrativa,
e eu sanciono a seguinte lei:
em que está situado o imóvel, conforme o critério
Art. 1o Fica prorrogado, até 31 de dezembro
adotado pela legislação local;
de 1978, o prazo estabelecido no art. 19 caput
29 a denominação do imóvel, se rural; rua e
da Lei n9 5.972, àe 11 de dezembro de 1973.
número, se urbano;
Art. 2~_ O párágrafo únicó do art. -z~ da Lei'
39 as caraCterísticas e as cõilfrontitções do il-nón" 5.972, de 11 de d~ernbro de 1973, passa a _
vel;

_-.-_ .-
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vigorar com a seguinte redação:
''Parágrafo únfco. A transcrição ·do deK
creto menclonado neste artigo independerá
do prévio registro do título anterior quando
inexistente ou quando for anterior ao Código
Gvil (Lei n? 3.071, de 19 de janeiro de 19~6)."

Art 3~ Esta lei entrará em viSor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
- -- .
.
Brasllia, 9 de dezembro_ de 1975;-]54? da lnde~

pendência e 87° da República. ERNESTO GEl·
SEL -- Armando f'alcão - Mário Henrique

Simonsen.
LEGISlAÇÃO OTADA
LEI N• 6.584, _
DE 24 DE OCITtlBRO DE 1978

Prorroga o prazo estabelecido no art.
19 da Lei n 9 5.972, de 11 de dezembro
de 1973? que regula o procedimento para o registro de propriedade de bens bnóveis discriminados admJnJstratfvamente

ou possuidos pela União.
O Presidente da República,
.
Faço Saber que o Congresso NadonaJ decre!a
e eu sanciono a segufnte lei:""
Art. 19 fica prorrogado, até 31 de dezembro
de 19ff8, o-p-razo estabelecido no art. 19 da lei
n9 5.972, de 11 de dezembro de _197:3, e modificado pelo art. 1" da Le_i n 96.282, de 9 óe dezembro
de 1975.

-·

Art 2'? Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicaç!o.
- ·
Art :3o Revogam-se as ctisposiçõe~ em contrário.
_
.
-=Bras.ma, 24 de outubro de 1978; 1579 _dilnde~
pendência e 909 da República. - ERNESTO
GEISEL - Annando Falcão - Mário Henrique SJmonsen.
(À Comissão de ConstJ!ÚiÇJo- e Jusdça.)

PROJETOS DE lEI DO SENADO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 99, DE 1988
Dispõe sobre o ~proveitam~nto dos
servidores do Banco de Roraima S.A.,
criado pela Lei n 11 5.476, de 24 de julho
de 1968, e em Uquidaçá:o peJo Decreto
n~ 96.583, de 24 de agosto de 1988, e

dá outras providencias.
O Congresso'Nacional decreta:
Art 1? Os servidores_ do Banco de Roraima
SA, criado pela lei n<> .5.476, de 24 de jUlho de
1968. e -em-liqUidação pelo DecretQ __ n" 96.583,
de 24 de agosto de 1988, serao aproveitados na
forma estabelecida nesta lei.
Art. 2Q Os seiVidOres que teriham optádo pela
continuação em trabalho bancário serão aprovei~
tados no Banco da Amazônia SA, liquidante do
Banco de Roraima S.A. e ql!e absorVeu as atividades e o fundo de comércio deste último.
Art 3" Para cumprimento do dispos~o no arti·
go anterior, no caso de insuficiência de vagas
no quadro, radonaJmente ampliado, fica o Poder
Executivo autorizado a aproveitar os -servidores
excedentes na Caixa Ecoriômica Fe-deral, em

qualquer ag~nda_onde haja disponibilidade, em
funçõeS -Correspondentes, observada preferência
pelas agências mais próximas da agênda do San~
co de Roraima S.A. onde o servidor se encontrava
lotado.
_
Art. 49 Se ~inda sobrarem servidores, o aproveitamento far-se-à em qualquer outra instituição
financeira em que a Onião tenha ,controle acionário, serriPre observada a correspondéncia de funÇOes e- a.existênda de vagas.
---Art. 5" Os servidores aproveitados somar-ão,
também para efeito de acesso .funcional, o tempo
de serviço e as vantagens adquiridas no Banco
de Roraima SA excluído direito a maior remuneraÇ_ão, por ventura obtida, e preterição de funcio·
-nários do estabelecimento para onde se transferiram, que hajam incorporado direitos adquiridos
à sua folha.
Art. 6" Excetuado o direito_ à remuneração
durante a demora nas tramitações burocráticas
para cumprimento desta lei, os servidores transferidos, no ato da posse, assinarão termo em que
renunciarão a quaisquer indenizações pecuniárias
por ventura cablveis, fora _as expressamente men·
cionádi:is neste e no artio anterior.
·---ArtL 7'~ Aplica-se, no que couber, o Decreto·
Lein"'2.421: de29 de março de 1988, que dispõe
sobre o .aproveltamento de servidores de autar·
quias federais, de empresas públicas, de sodedade de economia místa e de fundações que vierem a ser extintas ou dissolvidas.
Art. 8~. ~ta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as dispOsições em
---contrário.

J~;rtm~Çã~- ~-

- _:_ ----

A presente lei justifica~se por si mesma. Na
terrível crise que a Nação atravessa, impõe-se não
ampliar irracionalmente o número de desempregados com pessOal qualificado e experiente no
setor financeiro, uma vez que eXistem vagas, ou
conveniênda em abri-las, para o desempenho das
-~refas decorrent~s da ~bsorção do Banco de Ro·ralina S.A, qu-e adquire, pela liquidação, -b fundo
de comércio do estabelectment9 que se extingue.
É notória a queixa dos administradores dos
bancos estatais contra a defidência do preenchimento de vagas e o congestionamento revohante
com enormes filas nos guichês e telefones satura~
dos nas agências de atendimento público.
Em contraposição, o Banco Central, pela Reso~
fução no 1.524, de 21 de setembro de 1988, institui
os "bancos múltiplos", dando permissão até para
bancos estrangeiros, para coletar economias em
_s;_ademeti$ de poupança, _retirando os lucros des-- ~ op~raçào. de caixas econôini~as, para remeter
ao estrangeiro: .
_, -,.
_. "
·
A_ J~(g_ra proposta, portanto, dispõe-se a reduzir
·essa impatri6tica desnacionalização do sistema
-financeiro, obrigando a um remanejamento _do
pessoal de urn banco estataJ, mal adn:Jinistrado,
para outro banco eficientemente conduzido na
nova diretoria melhor escolhida.
Embora o Decreta-Lei n~ 2.42l, de 29 de m-arço
de 1988, contenha disposições positivas para o
enquadramento_de servidores de empresas públicas. não inclui todas indispensáveis a conter o
empreguismo, isto é, demitir empregados_ qualificados em favor de cllentelismo.
S~a da:; Sessõ.es, 1"' de dezembro de 1988.

-Leopoldo Peres.

Dezembro de 1988

PROJETO DE LEI DO SENADO
- 1'1' 100, DE 1988.
Estabelece, para a fabricação de veicu·
los automotores, critérios de controle do
percentual de veiculas movidos ~ álcool
em relação aos veículQ.s movidos à gaso·
Una.

O Congresso Nacional decreta:
M. 1o fica mantido, c.omo fonte energética
aJtemativa nacional, o Programa Nacional do Ál·
coo1, criadoatravésdoDecreto n" 76.593,de 1975
e modifiCa_do pelo Decreto no 80.762,- de 1977.
Art: 2~ Compete áo Executivo, no interesse
da economia nacional e ouvidos os Segmentos
interessados, definir, para cada ano, a relação percentual na fabri_Q:I.ç_âo de veículos movidos a álcool e a gasolina para todas as indústrias montadoras_do Pais.
-·.
Parágrafo único. Na fiXação da relação percentual a que se refere o caput deste artigo obser~
var-se-á o percentual máximo de noventa e Cinco
por cento para a produção de veículos movidos
a álcool.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se as d_isposições em contrário.

Justificação
O Proálc::_ool _foi criado em 1975, como alternativa de combustível líquido de origem agroindus-tiial, reno\1tvt':L~ geradora .de expressiva quan~
dade de empregos na zona rural. ·Reconhecidamente necessário àquela época, comd alternativa
nacional de se fazer fr_ente ao primeiro "choque
do petróleo" do iriício -dos anos 70, o pfograrna
hoje, 13 anos depois, está a exígir Urria reavaliação
por parte do governo, que o instituiu, e da sociedade, que o mantém.
Eriquanto perdurou a conjwitura: que jUstificou
a criação do programa, este atingiu os objetivos
que lhe foram propostos, trazendo uma série de
benefícios para a economia nacional, entre outros,
a economia de divisas na compra ·de petróleo
estrangeiro, a-geração de empregos e o desenvol~
vimento da tecnologia em motores a álcool. VaJ~
regístrar também que confiou nos planos governam_entrus e passou a utilizar, em escala crescente, os veíCuloS movidos a álcool (a fabricação
de carros a álcool já. atinge, hoje, 96%_ __da produ!;ãO total de veiq.Jlos automotores leves das montadoras).
Algumas variáveis, entretanto, se alteraram nesses treze ano~ de implementação do Proálcool,
-variáVeis essas que estão a exigir uma qrgente
e necessária reavaliação do programa. A conjl,mtura externa_ do petróleo, que foi a causa fundamental da criação do Proálcool, apresenta hoje
um quadro diverso daquele da décad<J_ de 70 e
inicios_da década atual. O preço do barril do petróleo, que já havia alcançai.io a cifra de 36 dólares
o barril no mercado_ livre, o- chamado "spot" - preÇ:o ligeiramente superior ao que prevaleCia anM
tes do primelro choque, descontada a inflação
mundial. Uma análise da realidade internacional
mostra que de há ternpos verifica-se uma tendência de q_ueda nos preç:os essa ainda mais visível
à luz do quadro de equilíbrio político-econômico
do Oriente Médio. O fim da guerra lrã-lraque e

Dezembro de 1988

Terça-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o processo de aumento da produção por parte __ de_vista tecnológico, há que se reconhecer não
de outros membros da OPEP apontam na direção
só _o notável avanço já conseguido na tecnologia
de uma tendênda de declínio de preços. Essa ___ deproduçãodemotoresaá1cool,mas,sobretudo,
é a variável referente à conjuntura externa. -No
a ampla possibilidade de desenvolvimento tecno~
lado interno é preciso considerar outros fatores
lógicO em todas as etapas do ciclo: a produção
importantes. Por razões econômicas e tecnolóda cana, do á1cool e dos motores.
gicas, o governo estabeleceu o preço do álcool
É. notório que se instaurou hoje, no País, um
equivalendo a 65% do preço da Qãsolina. Havia,
amplo debate sobre o problema do Proálcool,
por um lado, o problema tecnol6gico da eficiência
envolvendo todos os.segmentos_interessados: godos motores a álcool, em tennos de consumo
vemo, representantes da agroindústria do álcool
e, por outro, a necessidade de se incentivar e
e representantes das montadoras. Percebe-se que
capitalizar a instalação da agroindústria produtora
há um consenso generalizado de que, a par da
ssa garantia dada à sociedade, como forma tamvalidade do programa e do interesse em su__a mabém de se estimular o uso do álcool, foi sendo
nutenção, alguma medida corretiva deverá ·ser tomantida embora alguns fatores que a sustentamada proximamente, sobretudo porque a necesvam e justificavam mudassem. Aumentou consiSidade de iais m-edidaS "está iritimamente relacioderavelmente a eficiência dos motores e as
rlada com o prOblema económico do País como
agro indústrias se consolidaram economicamenum iodo. -te, ao mesmo tempo em que se agravaram a
Da análise até aquífeità, coi"lduiMse pela conveniência da manutenção do programa, desde que
dívida interna do país e, na sua esteira, o processo
inflacionário. O governo recentemente (em fins
se promovam ajustes indispensáveis para campade junho) reajustou o preço do álcool para 69%
tibilizá~lo com a conjuntura económica nacionaL
em relação ao da gaso~na, contendo inclusive
-Entre Oi.ifros possíveis ajustes, considera-se oeforte pressão de determinados segmentos para
ceSs'áiiõ -disciplinar o- processo _de_ fabricaçãO de
que essa relação subisse ainda mais, para os 75%,
veiculas, no que se re·fefe à' relação percentual
sob a alegação de que, mantida a paridade atual,
entre veículos movidos a álcool e a gasolina. Do
a Petrobrás ainda paga algo em tomo de oito
disciplinamento proposto pelo presente Projeto
cruzados por litro de álcool consumido.
de Lei, a ser feito pelo EXeCutivo com base na
Esse é, resumidamente, o quadro atual do
análise das diversas variáveis intervenientes, espeProálcool, visto dos dots ângulos que o justificam - - ram-se _como conseqUência resultados etonômie o embasam, o externo _e o interno, o resultado - cos -deCOrreiltes do aproveitamento da queda sada confluência de to_dos esses fatores é que 0
zonal dos preços do petr61e_o no mercado externo,
País, hoje, compra petróleo barato, produz excebem corno do aproveitamento dos excedentes
dentes de gasolina (nossa planta de refino instade gasolina no- País. Tal disciplinamento, além
de estimular o uS"o da gasolina, obviamente a prelado não pennite, talvez por razões de obsolência
tecnol6gica, uma maior variação na relação de
ços mais acessíveis_ao consumidor e conse_qüenprodução entre os vários-derivados), é obrigado,
temente menoS i"i1flacionários, seria ao mesmo
por razões de merc:ado, a vendê-la barato, não
tempo uma forma de proteção ao mesmo c_onsu~
tem recursos técnicos e económicoS adequados
midor, hoje inteiramente dependente das montaderas em termos de oferta de opções no ato de
para estocá~la e, ainda por cima vê-se compelido
a vendê-la mais cara ao consumidor, para manter
aquisição do veículo. Trata-se_de_mecantsmo fieM
a paridade de 69% em relação ao álcool, fato
xiVel a ser utilizado pelo governo de acordo com
que caracteriza uma forma de imposto disfarçado.
as exigências da conjuntura económica.
E obvio que todos esses fatores, conjugados, leVale registrar, por fim, "que outras medidas no
vam necessariamente à realimentação do pro... sentido de se equacionar o problema do equilíbrio
cesso inflacionário da economia nacional.
álcool/gasolina podem vir a ser tomadas, desde
Há que se reconhecer por outro lado, os aspec- que se ex_ercite a criatividade dos responsáveis
tos positivos do ProálcGol, visto sob _0 enfoque
pela polftica do setor. Nesse particular, convém
lembrar o fatç:~ de que o nosso álcool (o anidro),
de uma política energética global. Analísado sob
os ângulos estratégico, energético, econô'mico, tem sido gradativamente bem recebido no roersocial e tecnol6gico, 0 álcool continua sendo uma
cada dos EUA, com o objetivo de ser adicionado
alternativa válida, confiável e de interesse para
à sua gasolina, a qual melhora em qualidade ao
o País. Estrategicamente, o álcool é visto como -se elevar seu índice de octana, ao mesmo tempo
uma fonte de energia renovável, _de disponibiliem qUe decresce a_ necessidade d_e_ _adiç:2!o de
dade incomensurável e de alto valor estratégico, - chumbo-tetra-etila. Outros tipos de álcool, como
sobretudo quando se leva em conta 0 fato de
o etílico e o metl1ico, têm sido pesquisados e
que o preço do petr6Ieo é um dos itens mais
testados, aqui e no exterior, para os mesmoS" fms.
vulneráveis e incontroláveis no mercado interna~
Em resumo, abre-se _uma boa perspectiva de
donal; do ponto de__\ista energético, com uma
aproveitamento comercial do álçool brasileiro,
· al endo, em tennos d e Kc a1,
vendido hoje na faixa de 50 dólares o barril. A
to neIa d a d e cana equ1v
exportação do produto, além de gerar divisas, posa 55% da energia líquida gerada por Um- bam1
sibilita ainda manter em pleno funcionamealntohde petro'leo' representa uma alternativa Vl"fNel·' do
ou até ampliando o parque agroindustri
oje
ponto de vista econômico, corrigidos as atuais
instalado no País.
distorções existentes- em termos de preços e subsídios. 0 álcool pode vir a tomar-se- Competitivo
Em face _das razõe_s_expostas e tendo em vista
com 0 petr61eo, seja 0 importado seja 0 produzido
Os interesses dó País que o projeto pretende proteno País; do ponto de vista social, verifica-se 0
ger, esperamos que venha a merecer a aprovação
dós ilustres companheiros do Congresso Nadobenefício da geração de empregos, pois os dados
disponíveis comprovam que para cada emprego
nal. -- Sala das Sessões, em 5 de dezembro de 1988.
substituído no petróleo são criados 30 novos empregos na agroindúsbia; finalmente, sob o ponto
- S_enador Frandsco Rollemberg.
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LEGISLAÇ}iO OTADA
DECRETO N' 76.59:>,
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1975

InstitUi o Programa Nacional dÕ Álcool
e dá outras provfdêndas.
O Presidente da República, usando das atribuições_que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição.
Decreta:
Art. 1~ Fica instituídO o PrOgfamã Nacional
do Álcool visando ao atendimento das necessidades do m_ercado interno e extemo e da política
de combustíveis automotivos.
Art 2~ A produção do álcool oriundo da cana-de-açúCar, da mandioca ou ae quai(Juer outro
insümo será inCentiVada atravéS çla expansão da
Oferta- de maté~.:-priinas, com eSpecial ênfase
no aumento da produtividade agrícola, da modernização e ampliação das destilarias de novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas,
e de unidades annazenadoras.
Art. 3~ A implantação do Programa Nacional
do Álcool será atr_iPufda:

Art. 12. Todas as ·deStilarias de álcool, de
qualquer tipo, oriundo de canaMde-açúcar, da
mandioca ou de qu_alqU,.er outra matéria-prima,
ficam sujeitas à inscrição no Instituto do Açúcar
e do Álcool- 1M._
Art. 13. A estrutura do Instituto do AçúCar e
do _Álcool- IAA e a _sua lotação de pessoal serão
ajustadaS para o desempenho das novas tarefas,
atribufdas pof este d&reto.
Art. 14. o presente--decreto entrará em lligor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e, especificamente, o Decreto
n" 75.966, de 11 de julho de 1975.
Brasília, 14 de novembro de 1975; 1549 daln~l_e
pendência e 87~ d~ República. - ERNESTO
GEISEL-Mário Henrique Simonsen- Pau-

lO Afonso Romano - Severo Fagundes Gomes- SJúgeakl Ueki -João Paulo dos Reis
Velloso- MaUrício -Rangel Reis.
DECRETO N' 80.762,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1977

Consolida as disposições sobre o Programa Nacional do Álcool e dá outras
providências.
O Presidente da R"eP-úbllca, us-ando -deis atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição.
Decreta:
Art. }9 O Programa Nacional do Álcool Proálcool, destinado ao atendimento das necessidades dos mercados interno e externo e da políw
tica de combustíveis aütoffiotlvos, PaSsa a regerse pelas disposições do presente decreto.
-Art 29 A_produção do âlcool, oriundo da cana-de~açúcar; da mandioca:·ou de qüalqueroutro
insymo, será incentivada através da expansão da
oferta de matérias-primas, com especial ênfase
no aumento-da produtividade agrfcola, da modernização e ampliação das destilarias existentes e
da instalação das novas unidades produtoras,
anexas a usinas ou autónomas, e de unidades
armazenadoras.

·-·············-------·-,--=------------
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Art. 11. o 1M estabelecerá as especificações
técnicas para mel residuaJ e álcool de quaisquer
tipos e origens.
·
·
Art. 12. Ficam sujeitas à inscrição no IAA to~
das as destilarias de álcool, anexas ou autónomas,

Com esses esdarecinlenios, colho o enSejo·para renovar a Vossa ExceJéncia os protesto.s da
maiS-alta estima e distinta consideração.- JoeJ
Ferreira da SOva, Presidente.

qualquer que seja o tipo de matéria-prima utili-

-

~oo.

PROJETO DE LEI DO DF.
N' 5 DE 1988

Art. 13. O presente decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogados os Decretos
n?76.593, de 14 de novembro de 1975, n~" 77.749
de 7 de junho de 1976, e n• 77.807, de lO de
junho de 1976,_e_ as demais disposições em contrário.
BrasJ1ia, ISdenovembrode 1977; 156"'dafndepend~ncfa e 89~> da República. - ERNESTO

GEISEL -

Mário Henrique SJmonsen -

Paull~elli -'Angelo Calmon de Sá
-Shlgeald Ueld ~João Paulo dos Reis Ve-

Alysson

Doso -l'laurido Range! Reis.

OFÍQO
Do Presidente do Tribunal de Contas do
Distrito Federal submetendo à apreciação do
Senado Federal projeto de lei:

Dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas
do Distrito Federal.
Art 1~ Qs__vendmentos básicos dos conselheiros e auclitores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a partir de 6 de outubro de 1988,
são fiXados nos valores,. ,respectivamente, de Cz$
800.000,00 (oitocentos mil cruzados) e de Cz$
771.070,00 (setecentos e setenta e um mil e setenta cruzados).

Parágrafo único. A verba de representação
mensal dos conselheiros a que se refere este artigo fica majorada em 6 (seis) pontos percentuais,
continuando a dos auditores a corresponder ao
percentual estabelecido pelo Decreto-Lei n9
2.402, de 21 de dezembro de 1987.

Art.

OFÍCIO

N• S-20, de 1988
(1'1• 129/88, na origem)

Brasília-DF, 5 de dezembro de 1988
A Sua &:celência o senhor
Senador Humberto Lucena

DD. Presidente do Senado Federal

ExceJentíSsiniO Senhor Presidente
Tendo em vist_a o disposto nos artigos 73, 75
e 96, inciso H, alínea b, das Disposiçõe~ _Permanentes, combinado com o artigo 16, § 19, das

Disposições Tran-SitOrias da Constituição Federal
e, ainda., em face d_o que dispõe o arti_go 5~. incis_o
V, da Lei n9 5.538, de 22-11-68, teMo a honra
de encaminhar a Vossa Excelência. para a elevada
apreciação dessa augusta Casa, o anexo projeto
de lei, que dispõe sobre a fiXação de vencimentos
dos conselheiros e auclitore!f e, bem assim, dos

integrantes do Ministério Público deste tribunal.
2. É oportuno salientar que os valores indicados no supramencionado projeto de lei foram
tomados tendo como base._os vencimentos dos
desembargadores e juízes de Direito do Tribunal
de Justiça locai, nos termos da Mensagem n~
2188- TJDF (cópia anexa), sendo que os primeiros
por força das disposições da citada Lei Orgânica
desta Corte (art s~. inciso V) e os dos auditores
em razão da tradição de há muito observada
quando da fiXação de seus vencimentos. A exemplo da Procuradoria Gerai da República e do Tribunal de Contas da União, observou-se o critério
de igualar a remuneração dos integrantes do Ministério Público à dos membros dos tribunais perante os quais oficiam.
3. A propósito, importa registrar que a constitucionalidade da fiXação dos vencimentos na forma acima mencionada, mesmo na vigência- da
Constituição_Federal anterior, sempre foi chancelada pela jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece subsistir
sob a égide do novo texto constitucional vigente.

São fiXados, igualmente, a partir de
6 de outubro de 1988, pãra o Procurador-Geral
e os Procuradores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o vencimento e a verba de representação mensal atribuídos, respectivamente, aos
Conselheiros e Auditores, extintas todas as gratificações que lhes vinham sendo pagas, ressalvada
a gratificação adicional por tempo de serviço.

Mensagem n"' 2/88
Brasília DF, 2 de dezembro de 1988
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da
Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente
Nos termos do artigo -96, inciso II, alínea 'b",
da Constituição da República Federativa do Brasil,
e tendo em vista o que dispõe o artigo 63, da
Lei Complementar n? 35, de 14 de março de 1979,
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
para a elevada consideração do augusto Congresso Nacional, o anexo anteprojeto de lei, que
dispõe sobre a fJXação de vencimentos dos membros deste Tribunal e dos juízes que lhe sejam
vinculados.
Valho--me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência os meus protestos de alta consideração
e grande apreço~-...;._ Desembargadora Maria Thereza Braga, Presidente.

PROJETO DE LEI N•

_2ç

Art ~ç _A gratificação adicional por tempo de
serviço será calculada na base de 5% (cinco- por
cento) por qüinqüênio de seiViço, sobre o vencimen~ b~co_ e a representação.
Parágrafo único. Para a gratificação adicional
dos conselheiros e auditores,. será computado o
tempo de advocacia, até o máximo de 15 (quinze)
anos, desde que não concomitante com o tempO
de serviço público.
Art.

DOCUMENToS7i OOE SÉ REFERE O
OFfao IY' S-20188
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Os vencimentos previstos no art.

}9

e se~ parágrafo único serão reajustados, a partir
de sua vigência, nas mesmas datas e nos mesmos
índices adotados para os servidQ_res da União.

Dispõe sobre os vencimentos dos Desembargado~ Juízes de Direito, Juízes de Direito Substitutos, Juízes de Direito dos Territórios, integrantes da Jus-

liça do Distrito Federal e Tenitórios.
Art 1~ _O vencimento básico dos_ Desembargadores do Tribunal de Justiça é fixado no valor
de Cz$ 800.0bo,OO (oitocentos mil cruzados).
§ 19 O vendmento básico dos Juízes _de Direito do Distrito Federal e dos Juízes de Direito
dos Territórios é fixaclo~em Cz.t77.J.070,00 (setecentos e sententa e um mil e setenta cruzados)
e dos Juízes de Direito Substitutos do Distrito
Federal é fvcado em Cz$ 742.620,18 (setecentos
e quarenta e dois mil seiscento e vinte cruzados
dezoito e centavos).
§ 2~ _ A verba de representação dos juízes a
se-refere este artigo continua a corresponder
o percentual estabelecido pelo Decreto-Lei n~'
2.371, de 18 de novembro de 1987, majorado
o percentual de desembargador em seis pontos.

<iue

Art. 2" A gratificação adicional por tempo de
ArL 5~ Aplicam-se aos conselheiros, audito~ _serviço será-calculada na base de 5% (cinco por
res e membros do Ministério Público aposentados
cento) por qüinqüênio de serviço, sobre o vencido Tribunal de Contas do Distrito Federal as dismenta básico e a representação.
posições constantes desta lei.
Parágrafo úniCo~ Par..a a gratificação adicional
de que trata este artigo, será computado o tempo
Art. 6~ Os vencimentos e vantagens fiXados
de advocacia, até o máximo de" 15 (quinze) anos,
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
desde que não concomitante com o tempo de
1988, deduzidas as parcelas correspondentes auserviço público.
feridas, desde então, com base na legislação viArt. 3~ Os vencimentos previstos no art. 1~
gente:.
e séUs parágrafos serão reajustados. a partir de
Art. '"r As despesas decorrentes da execução
sua vigência, nas mesmas datas e nos mesmos
desta lei COITerão à conta das dotações próprias
índices adotados para os servidores da União.
do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 49 Aplicam-se aoS desembargadores e
Art & Esta lei entra em vigor na data de sua juízes apoSentados da Justiça do Distrito Federa]
publicação.
e Territórios as disposições constantes desta lei.
Art 59 Os venciinentos e vantangens fixados
Art. 91' Revogam-se as disposições em connesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
trário.
1988, deduzidos os valores correspondentes aufede dezembro de 1988; 176ç ridos, desde então, com base na legislação viBrasilia-DF,
da Independência e 100? da RePÚblica.
gente.

Dezembro de 1988

Art..

6~

Revogam-se o· Decreto-Lei no 2.019,

de 28 de março de 1983 -e demais disposições
em contrário.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
__

BrasJ1ia,

de dezembro de 1988; 1679 da In-

dependência e 100? da República.

Justificação
A Constituição Federal, promulgada a 5 de outubro p. passado, estipulou, em- seu art. 37, XI,
que a lei fiXará o limite máximo de remuneração

dos servidores públicos, observados, corno limites
máximos e no âmbito dos respe<::tivos poderes,

os valores percebidos como remuneração, em
espécie, a qualquer titulo, por membros do COngresso Nacional, Ministros de Estado e Ministro

do Supremo Tribunal Federal e Seus correspon-

dentes nos Estados, no Distrito Federal e _nos
Territórios.
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Federal, relativa à gratificação por tempo de servi~
ço público, estabelecida para a magistratura, no
art. 65, inciso VIII, da Lei Complementar n~
35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).
Prevê-se, nesse dispositivo, que a gratificação
adicional por tempo de serviço será devi.da na
base de 5% (cinco por cento) da remuneração,
por qüinqüênio de serviço. Mantém-se, outrossim,
no parágrafo ún!co do art. 29, estipulação, faz muito consagrada, segundo a qual se computará o
tempo de ex.ercicio da advocacia, até o máximo
de -15 (quinze) anos, desde que não simultâneo
com tempo ~e serviço público.
Propõe-se, em conseqüência, no presente proJeto de lei, a revo_g.aÇão do_ Decreto·!-ei n9 2_.919,
de 29 de março de 1983, que define forma diversa
de cálculo .da gr8tificação adicional por tempo
de serviço, aos magistrados a que se refere seu

art

1~

·- 5. A partir do valor -estabelecido no art. 1o do
A Constituição estabelece, de outra parte, em
projeto, para DesembargadoreS do Tribunal de
seu art. 39~ § 1~. que a lei assegurará isonomia -Justiça do Distrito Federal _e Territórios, curppre
de vencimentos para cargos de atribuições iguais
definir-se o escalonamento dos vencimentos dos
ou assemelhados do mesmo poder ou entre.. servijuízes da mesma Justiça, tendo em con!a o disdores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiposto no art. 93, V, da Constituição, que preceitua:
ciário, ressalvadas as vantagens de caráter indivi..; "V. Os vencimentos dos magistrados serão fixadual e as relativas à natureza e ao Joca1 de trabalho.
dos com diferença não superior a dez por cento·
O princípio da isonoroia_ entre .servidores dos
de uma_ para outra das categorias da carreira,
três Poderes, ocupantes de cargos de atnbuições
não podendo, a titulo nenhum, exceder os dos
iguais ou assemelhadas, pressupõe <jue _os limites Ministros do Supremo Tribunal Federal". Compõe
máximos, a _que se refere o citado .art. 37, Xl,
a carreira da magistratura federal as seguintes
guardem, entre si, relação de equivaJência Elevacategorias:
do o limite máximo em um poder, cumpre ajustar
1) os Ministros dos Tribunais Superiores (SUos limites máximos dos outros poderes, em or- perior Tribunal de Justiça- até a instalação, Tridem a que o princípio da isonomia, entre servibunal fé. dera! de RE:çursos; Superior Tribunal Mili~
dores dos três Poderes d.;~:_ República, opere, na
tar, Tribunal Superior do Trabalho e equiparados
conformidade do espírito e sistema da nova or- aos do primeiF_o, os Ministros do l)ibunal de Condem constitucional.
tas da União);
2. O De<:reto Legislativo no 72/88, desta data,
2) os Juízes dos Tnbunai_s Regionais Federais
fumu, para os membros do Congresso Nadonal
(ainda não nomeados), dos Tribunais Regionais
subsídios no valor de Cz$ 1.566,992,00 e repredo Trabalho; os Desembargadores do Tribunal
sentação no valor de Cz$ 1.100.000,00 num total
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
de Cz$ 2.666.992,00, além da ajuda de custo_ cor- o Auditor Corregedor da Justiça Militar e Auditores
respondente ao valor da representação, por sesdo Tnbunal de Contas da União);
são legislativa.
3) os JUíies Federais, JiJr~es Presidentes de
Para tomar viável a plena execução do disposto Juntas de Conciliação e Julgamento, Auditores
9
no art. 37, incisos XI e XII, e o art. 39, § 1 da
Militares e Juízes de Direito; e
Constituição Federal, em virtude do referido D~
4} .os Juízes Federais Substitutos, Juízes do
creto Legislativo 72/88, justifica-se a proposta Trabalho Substitutos, Auditores Substitutos e Juíconstante do art. 1o e parágrafos do projeto, no zes _SUb.stitJJtos da Justiça -do- Distritq Federal e
sentido da fixação dos vendmentos dos Desem- dos Territórios.
bargadores, Juízes de Direito, Juízes de Direito
PROJETO DE LEI N'
Substitutos e Juízes de Direito dos Temtórfos, integrantes da Justiça do Distrito Federal e TerritóDispõe sobre os vencJmentos dos
rios, em valores que guardam proporcionalidade
membros do Tribunal de Contas da
com os estabelecidos para os membros do ConUnião e dá outras providências.
gresso Nadonal, do SuprE'mo Tribunal Federal
Art. 19 O vencimento básico dos Ministros do
e dos Tribunais Superiores.
Tribunal de Contas da União, a partir de 6 de
3. No§ 2 9, do art. 1~, manteve-se a incidência outubro de 1988, é fixado no valor de Cz$
do DeCreto-Lei n9 2.371, de 18-11-87, quanto' aos
812.067,00 (oitocentos_ e doze mil e sessenta e
percentuais alusivos à verba de gratificação dos
sete cruzados) e o dos auditores no valor de Cz$
magistrados. Majorou-se apenas, em seis pontos, 800.000,00 (oitocentos mil cruzados).
o percentual dos desembargadores, a fim de meParágrafo único. A verba de representação
lhor compatibilizar essa verba com os diversos
mensã1 dos ministros corresponde ao percentual
niveis da carreira da magistratura do Distrito FEideestabelecido pelo Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de
ral e Territórios, fazendo com que se guardasse, novembro de 1987, e a dos auditores ao percenademais,-~diferença próxima de cinco por cento
tual estabelecido no art. 2~ do Decreto-Lei nç
em relação aos Tribunais Superiores.
· 2388, de 1ff de dezembrõ de 1987, acrescido
de 6 pontos percentuais.
4. Cuida, de outra parte, o art 29 do .c6mputo
da vantagem de caráter individual, assim como
Art. 29 São fJXados, igualmente, a partir de
prevista no§ 19,ln fine, doart. 39, da Constituição
6 de outUbro de 1988, para o procurador-geral

e os subprocuradores-gerais junto ao Tribunal de
Contas da União, o vencimento e a verba de_representação atribuí_dos. respectivamente, aos ministros e aos auditores, extintas todas as gratificações
que lhes vinham sendo pagas, ressalvada a gratifica;Ção adicional por tempo de serviço.
·
Arl 39 A gratificação adicional por tempo de
serviço será Calculada na base de 5% (cinco por
cento) por qüinqüênfo de serviço, sobre o vencimento básico e_a representação.
Art. 49 0$ _vencimentos previstos no art. 1~
e seu parágrafo único e no art. 2~ desta lei, serão
reajustados, a partir de sua vigência, nas mesmas
datas e nos mesmos índices adotados para os
servidores da União.
_ _
Art 59 Aplicam-se aos ministros, auditores e
membros do Ministério Público junto ao Tribuna]
de Contas da União, aposentados, as disposições
constantes desta lei.
Art. 69 Qs_ vencimentos e vantagens fixados
nesta lei vigorarão a partir de 6 _de outubro de
198_8,_ deduzidas as parcelas correspondentes auferidas, desde então, com base_ na_ legislação vigente.
_ _
Art. 79 As despesas decorrentes. da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orsamentárias pr6prias do Tribunal de Contas da União.
Art ao Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
_
_Art. 99 , _Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,
de dezembro de 1988; 1679 da Independência e 1OQ'? da República.
Mensagem n9 1/88
2- de dezembro ·de 1988
A Sua Excelência o Senhõr
Deputado Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da Câmara dos'Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a VQssa Exçe_lência, para apreciação do Coii.gresso Nacional,
nos termos do art 73 combinado com o art. 96,
inciso 11, alínea "b", da Constituição, o anexo projeto de lei, que dispõe sobre a fixação de vencimentos dos membros do Tribunal de Contas da
União, auditores, procuradol--geral e sUpro-curadores-g-e!l-ais, acompanhado da respectiva justifi~
cativa.
Esclareço, outrossim, a Vossa Excelência que
o texto encaminhado está em harmonia com o
Projeto n91286/88, versando sobre a mesma matéria, orindo do Supremo Tribunal Federal, bem
como com os do Tribunal Federal de Recurs95
e do Tribunal Superior do Trabalho, atendidas
as peculiaridades desta Corte de Contas. .
·
Valho-me do .ensejo para reafirmar a Vossa Excelência os meus protestos de alta consideração
e apreço. -- Adhemar _Paladbú Ghlsi, Presidente, em exercício.
~~tificação

O projeto de lei em enexo visa a. dar efetiv?
cumprimento ao disposto no art. 96, tnctse li, ~~
nea "b", da Constituição da República Federativa
do Brasil, quanto à fixaçã.o dos vencimentos dos
Ministros auditores, procurador-geral e subprocurado~-gerais do TnPunal de Contas da União,_
mantidoS rios limites dõ- djferencial estabelecido
pelo art. 93, inciso V, da Câita._ Magna.
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Por outro lado, os percentuals da representação

mensal dos Minístros são os- mesmos- previstos
no Decreto-Lei n~ 2.371, de 18 de novembro de
1987, e os dos auditores, aqueles constantes do
art. 2~ do Decreto-Lei n<? 2.388, de 18 de dezembro
de 1987, acrescido de 6 pontos percentuais, em
consonância com a proposta do Tribunal Superior do Trabalho (Mensa_gem no 02, de 2 de dezem-

bro de 1988), na parte refereflte aos Juizes dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
A gratificação adidonal por tempo de serviço

não mais será calcu1ada segundo os critérios do
Decreto-Lei n~" 2.019, de 28 de março de 1983,
mas de conformidade com o-referido no presente
projeto.
A cláusula de reajuste destina-se a manter atualizados os valores constantes do projeto, desde
a vigência da lei em que se converterá, e sempre
nos mesmos índices e datas adotados para os
servidores públicos civis da Un!ão.
Os magistrados e membros do Ministério Públtco junto ao Tnbunal de Contas da União, aposentados, farão jus a proventos nos mesmos valores
dos que se encontram em atividade, nos termos
da Constituição (art. 40, § 49).
O projeto de lei dispõe, também, sobre a remuneração dos membros do Ministério Público junto
a este Tribunal, ftxando-a em exata consonância
com os vendmentos que estão sendo propostcs
para os ministros e auditores da Corte. O critério
de isonomia que tradicionalmente tem igualado
o vencimento do procurador-geral com o dos ministros e o dos subprocuradores-gerals com o
dos auditores ficou grandemente robustecido
com a nova Constituição, porquarito se estenderam aos membros do Ministério Público garantias. vedações e impedimentos a que está sujeita
a magistratura.
_
Uma vez que o órgão do Ministério Público junto
a este Tribuna] não se enumera entre os_ ramos
do Ministério Público da União_elencados no_art
128, iii ciso I, da ConStituiçclO---; -merec<:~ndo tratamento à parte no art. 130, compete ao Tribunal
de Contas propor ao Poder Legislativo a fixação
dos vencimentos de seus membros (CF. art 96,
O, "b"). O critério ora adotado faz suprimir todas
as gratificações e vantagens antes deferidas aos
membros do MinistériO Público, ressalvadas, apenas, a verba de representação e a gratificação
adicional por tempo de serviço. _
LEGISlAÇÃO CITJ1DA

LEI N• 5.538,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1968

Dispõe sobre a organização do Tribu~
nal de Contas do Distrito Federal, e dá
outras providências..
TÍTULO!
Da Organ1zação
CAPITULO!
Da Sede e da Constituição

Art. 19 O Tribunal de Conias, órQ-ão <iuxiliar
do Senado Federai no controle externo da administração financeira e orçamentária do Distrito Federal, tem a sua sede na cidade de Brasília e
jurisdição em todo o território do DiStrito federal.
Art. 29 O Tribunal de Contas cOmpõe-se de
5 (cinco) ministros.
-

Art. 3 9 Ft..ió_clonam no Tribunal de Contas como -integrante de sua organização:
I - o Ministério Público;
l l - os s-erviços Auxiliares.

CAPITULO I!
Ministros

DQ:J

M 4o Os 71linístros do Tribunal de Contas
serão_ nomeados pelo Prefeito do Distrito Federal,
dePois de aprovada a escolha pelo Senado Federa1, dentre brasileiros natos, maiores de trinta e
cinco a:nos, âé~ reconhecida idOneidade moral e
notórios conhecimentos jurídicOs, econômicos, financeiros ou de administr_ação pública.
Art. 59 Os ·miriistiOs gozarão das segUintes
garantias, prerrogativas e vencimentos:
l-vitaliciedade, não podendo perder o cargo
senão por sentença judicial, transitada em jUlgado;
U- inarti.oVibilidade;
III- irredutibilidade de vencimentos, sujeitos,
entietãntõ,-aoS-impostos gérais, inclusive imposto
de renda;
_
- N-_:a-posentadoria compUlsória aos setenta
_anos de idade ou por invalidez -comprovada e
fac;ultativa após trinta anos público, em todos êsseS casos com os vencímentos integrais;
V- vencimentos idênticos aos dos Desemt>argadores do T libü.nal de Justiça do Di~ito Federal.
Art. 69 É vedado ao Ministro do Tribunal de
Contas, sob pena de perda do cargo:
1- exercer ainda que em disponbilidade, qualquer outiã função pública, salvo nos casos previstos na Constituiçáo federal;
II- exercer comissão remunerada inclusive
em órgão de controle financeiro da adminis~açãó
d.lret.a ou ind.iret.a;
m- exercer profiSsão liberal, emprego particular, ser comerciante, sócio, diretor ou gerente
de sociedades comerciais, salvo acionista de sociedades anônimas ou em comandita por ações;
IV- celebrar ou manter contrato com pessoas
juridicas de direito público, autarquia, empresa
pública, s6ciedãde de economia mista ou empresa concessionária de serviçO"público, salvo quando o contrato obedecer a dáusulas uniformes;
V- exercer atividades político-partidárias.
Art. 79 Não poderão exercer, contemwraileamente; o-cargo de ffiiriistro,
par~ntes consanQúfileOS"OU afins, na linha as-Cendente ou_ descendente, e na linha colateral, até o segundo grau.
Parágrafo único~ A incompatibilidade resolvese:
_
. a) antesc da posse, contra o ú!timo_ nomeado
~o-u contra o maiS moço, se nomeados na mesma
data;
b) depois da posse, contra o que Ih~ deu causa;
c) se a ambos imputável, contra o que tiver
menos tempo· de exercido no cargo.
Art. 8'? Depo1s de nomeados e empossados,
·os ministros só perderão seus cargos por efeito
de sentençajtidíciaJ, transitada em julgado, exone~
ração a pedido ou por motivo de incompatibilidade, nos termos do artigo anterior.
Art._ 9'1 ó Presidente e o Vice-Presidente do
Tribunal será6 eleitos por seus pares para servirem durante _o periodo_ de 1 (um) ano.

os

§ }9 Nessas eleições, terão direito a votos_
apenas os ministros efetivos.

Dezembro de 19!Í8
§ 29 Far-se-á a·eJeiÇã6- por -esCii:irlnio secreto
durante o mês de dezembro, em dia previamente
determinado pelo Tnbunal ou, em se tratando
de vaga eventual, dentro dosl O (dez) dias imediatamente posteriores à vacância.
§ 3~ O eleito para a vaga eventual completará
o tempo do mandato do antecessor.

··················-·······(A Comissão d~'[)J;f;t;;F;d;;j
MENSAGEM DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERA
MENSAGEM
N• 8, de 1988-DF
(!'!• 2/88-GAG, na origem)

Brasma, 24 de novembro de 1988
A Sua Excelência o Senhor

Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
-- --Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa
Excclên.cia, em atendimento ao disposto no arti~o
16 das Disposições Transitórias da Constituição
Federal, o projeto de lei que cria no Quadro de
Pessoal do Distrito Federal a Carreira de Finanças
-e Controle, para apreciação dos ilustres integrantes dessa magna Assembléia.
O referido projeto, ora submetido à superior
consideração de Vossa Excelência, guarda conformidade com o Decreto-Lei n9 2.346, de 23
de julho de 1987, que dispõe sobre a matéria,
no âmbito da União, mantendo uniformidade de
tratamento em ambas as esferas governamentais,
respeitadas, entretanto, as peculiaridades do Dis-trito Federal.
A Constituição Federal, promulgada no dia: 5
de outubro próximo findo, no seU Título IV, Seç;So
1X, artigo 74, determina que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma
integrada, sistema de controle interno-com a finalidade:
'1- ava1iàr o cUmPrir1'ento-das !netas previstas no plano plurianlial, a exe~ção _dos
programas de g9Vemo e dos orçamentos da
União;
II- comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e eficiência, "da
gestão orçámen~ria, fui.ãi}ceira e pa~rimo!J.ial
nos Órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplkação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
III- exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias; hem como dos direitos e haveres da Uniáo;
IV- apoiar o controle externo no exercido
de sua missão institucional;
§ }9 Os responSáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tnbunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária.
§ 29 Qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato é parte legítima para,
na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o· Tribunal de Contas da
União:'

Dezembro de 1988
Já o art. 75 dispõe que as normas estabeleddª-s
na Seção IX aplicam-se, no-que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais
de Contas dos Estados e do DlstrltQ Federal, bem
como dos Tribunais e Consell:los de Coritas àos
Municípios.
_
As atribuições estabelecidas pela Lei Maior exigem alto grau de especialização, em virtude de
essencialidade, complexidade e característica interdisciplinar de que se revestem, dependendo

e .Controle e de Técnico de Finanças e Controle,
obedecidos os quantitativos fiXados no Anexo I.
§ 19 Os servidores integrantes da Carreira Au- ditaria-do TesoUro do DistritO Federal, criada pelo
Decreto-Lei n~ 2.258,- de 1985, que optarem na
forma deste artigo, serãO localizados rla carreira
de que trata esta lei em padrão -correspondente
ao _que se encontrarem à época da transposição.
§ 29 Os servidores localizados em referências
iguais ou inferiores a NS - 1Oe NM - 17 serão
o seu desempenho de profissionais qualificados
reposicionados no Padrão IV, Classe A. dos cargos
e exclusivos.
:.~ele-nível superior ou médio, respectivamente.
A União, após institudonalizar o Sistema de
§ 39 Serão extintos- os cargos ou empregos
Controle Interno, transformou-o, mediante a ediocupados em órgãos da Administração do Distrito
ção do Decreto-Lei no 2.346, de 23 de julho de
Federal, pelos servidores transpostos na forma
1987, na Carreira de Finanças e COntrole.
deste artigo.
Secundando-a, o Distrito Federa1, -com a cria§ 49 Ã oPção de que trata este artigo deverá
ção da Carreira de Finanças e C6ntrole passará
ser manifestada I)O prazo de 30 (trinta} dias a
a dispor de condtções institucionais para o fortalepartir da publicação do regulamento desta lei.
cimento do exercício do controle_lnt.g_rno no âmArt. 39_ O~ processo seletivo mencioilado no
bito de sua administração, em consonância com
artigo 29 terá iníCio na· prazo de 60 (sessenta)
os preceitos constitucionais vigentes~
dias contados do regulamento desta lei.
Empenho-me com Vossa Excelência, nos terArt. 49 O vencimento inicial do cargo de Anamos do artigo 4" da Resolução p? 157/88, do
lista de Finanças e Controle e de Técnico de FiSenado Federal, para que seja atribuído o caráter
de urgência na apreciação do referido projeto de nanças e Controle, são os correspondentes ao
da 3~ Casse; Padrão r,- inâice 100 e 3~ ClaSse,
lei.
Padrão r, índice 30, da Tabela de Escalonamento
Os recursos para fazer face à implantação da
Vertical constante do anexo m, do Decreto-Lei n?
medida proposta correrão à conta do Orçamento
2.258, de 4 de março de 1985, respectivamente.
do Distrito Federal.
§ 19 -Neiihuma reduÇão de remuneração poAproveito a oportunidade para testemunhar a
Vossa Excelência protestos d~ elevada estima e derá_ resultar da transposiçao a que se refere o
consideração. ~- Joaquim Domingos Roriz, art. 2", assegurando-se a diferença como vantagem pes~al. !ndividualmente nomi~ada.
Governador do Distrito Federai.
§ 29 Aos ocupantes de cargos a que se refere
esta lei estendem-se as normas contidas no art
6", do Decreto-Lei n9 2258, de 4 de março de
PROJETO DE LEI DO DF
N~

6, de 1988

1985.

Cria no Quadro de Pessoal do Distrito
e seus cargos, fixa os seus vencimentos
e dá outras providências.

O Senado Federai decreta:
Fica criada no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal a Carreira Finanças e Controle,
composta dos cargos de Analista de Finanças
e Controle, de nível superior, e de Técnico de
Fmanças e Controle, de níveJ médio, constante
do anexo I desta lei.
Parágrafo- único. O regulamento disporá sobre a lotação e o exercício dos funcionários ocupantes dos cargos a que se refere este artigo,
nos órgãos central e setoriais de controle interno.
Art 29 Os ocupantes de cargos ou empregos
pertencentes a categorias funcionais do Quadro
e da Tabela de Pessoal do Distrito Federal e das
tabelas das entidades da Administração rndireta
do Distrito Federal que se encontravam lotados
ou -em exercício nas -cddr'denaçõeS C:lo SiStema
de Contabllidade e do Sistema "de AdiTtinistração
Patrimonial e nos Departamentos _da Despesa e
de Auditoria da Secretaria de Finançãs, nos órgãos setorlais ou equivalentes· de controle interno
da Administração Direta do Distrito Federal e de
suas autarquias, em 31 de aezemDro de 1987,
e que permaneceram nessas condições até a edição desta lei, são transpostos, por opção e mediante aprovação em procesS<Yseletivo, na forma
do anexo ll, para os-cargos de Analista de Finanças
Art 1~

~· ~·

....

5~>

O provimento dos cargos de que trata
esta lei será feito mediante aprovação em concurso público- e dar-se-á no Padrão r, Classe A.
de Analista de Finanças e Controle e de Técnico
de FinanÇas e·-controre.
Parágrafo único. O concurso públtco a que
se refere este artigo realiz.ar-se-á em duas etapas,
ambas de caráter eliminatório, compreendendo,
a piimeira, ·o exame de conhecimento, mediante
pr9va escrita ~. a s_egunda, programa de formação, com avaliação finaf e c1.1ssifiCat6ria.
Art

Federal a Carreira Finanças e Controle
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Art 6° Poderão concorrer aos cargos de que
trata esta lel:
r- para Analista de Finanças e Controle, os
portadores de diploma de curso superior ou habilitação legal equlvalente; e
II- para Técnico de Finanças e Conti"óle, os
portadores de certificado de curso de 29 grau ou
habilitaç~o legal equivalente.
Art. 79 Os candidatos aprovados na primeira
fase do concurso e matriculados_ no programa
de formação terão direito, a titulo de ajuda financeira, a 50% (dnqüenta por cento) do vencimento
focado para o padrão inicial do cargo a que estiver
concorrendo, a partir do início do programa até
o dia de sua nomeação ou eliminaÇão dó curso.
§ 19 No caso de o candidato ser servidor da
Administração Direta e Autarquias do Distrito Federal ser-lhe-á facultado optar pela percepção do
vencimento e das vantagens do cargo ou emprego efetivo, mantida a filiação- previdendária, correndo as despesas correspondentes pelo Distrito
Federal.
§ 29 O candidato que não lograr aprovação
na segunda etapa será reconduzido ao cargo ou
emprego efetivo de que tenha se afastado.
.. 1.0 l l
-11 l.-1
Art. 89 Os cargos não preenchidos na forma
do artigo 29, destinar-se-âo a concurso público
para provimento nas condições estabelecidas no
artigo 59, desta lei.
Art. 99 os servidores a que se refere o artigo
2 9 eque, na data da inscrição do processo seletivo,
comprovarem grau de es_colaridade de nível superior, poderão optar pelo aprovettamento no cargo
de Analista de Finanças e Controle, Classe A. Padrão IV.

Art. 1O. Fica o Chefe do Poder Executivo do
Distrito Federal_autorizado a baixar os atas necessários à regulamentação desta lei.
Art. 11. Os recursos para fazer face à efetivação das médias de que trata esta lei, correrão
à conta do orçamento próprio do_ J2istrito Federal.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
BrasUia,
de
~
de l98a 167' da
Independência e 1009 da República.
-

ANEXO!

Art. 19 da Lei no

, de

Denominação
ANAUSTA DE FINANÇAS
E CONTROLE

(Nível Superior)
TÉCNICO DE FINANÇAS
E CONTROLE
(Nfvel Médio)

de
de 1988
CARREIRA Fll'IANÇAS E CONlROLE
Classe

Padrão

Quantidade

Especial

la III
la V
la V
I a VI

13
26
39
52
39
78
117
156

c

B
A

Especial

r a III

B
A

la V
la V
la VI

c

----

-
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ANEXO O
Art. 2.9

da lei n9 ,de

de

de

19~

srrOAÇAo-AÍ'ITERIOR

-

- ·...

Referên-

Denominação

Servidores inte9rantes de

Padrão

da
25
24
23

caieQ-Onãs fuii.c:i-

anais de nível superior (NS) do quadro

ou da tabela de pessoal do Distrito

'"

. SITUAÇÃO NOVA
Classe

Denominação

10

11

Especial

I

Federal e de suas entidades.

22

v

21
20
19
18

IV

lll
11
I

v

17
!6
15
14
13

IV

ou tabela de pessoal do DF e de
suas entidades

29
28
27
26
25

v

IV

A

ID

11
-

I

lll
11

Especial

I

v
IV

ID

rr

c

I

24

v

23
22 -21
20

IV

19
18
17

VI

-

-

VI

!O

32
31
30

•

Controle

I

II

Servidores integrantes de talegoriaS funcioanais de nível médio (NM) do quadro

Analista de Finanças

B

DI
11

12

-

c

ID

-

-

Técnico de Finanças

•

B

Controle

11
I

v

IV

A

DI

11
I

.- -- -

-.
(À Comissão do Disttito Federnl)

MENSAGEM
N• 9, de 1988-DF
(N• 6/88-GAG, na origem) ·
Brasflia, 2 de

dezembro de 1988

Excelentíssimo SenhOi
Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Senado f:'ederal

Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal.

Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa
Excelência, em atendimento ao que dispõe o artigo 16 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinado com o açtigo 39 da
Resolução n9 157 do Senado Federal, o projeto
de lei que cria a Carreira de Orçalnento no quadro
de Pessoal do Distrito Federal, para apreciação
dos ilustres membros dessa Casa do Parl~mento.
Odtado projeto de Ie~ ora submetido à superior
consideração de Vossa ~c~ência guarda conforrriidade com o De_çretO-Lei n9 2.34'?'1 de 23 de

julho de 1987, que dispõe sobre a matéria, no
âmbito fede:ral, mantendo entre ambas as esferas
goVernamentais uniformidade d~_tratamento, respeitadas, cori.tlldo,
peculiaridades adm~~a
-tivas e organizacionais do Distrito Federal.
A criação da nova carreira justifica-se objetivamente pela movimentação dos enormes recursos
financeiros, operada nas 45 Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, e a necessidade de ser _especializado pess~l qualificado
institucional, técnica e ~al_arialmente P8Ea a sus-

as
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tentação do esforço governamental do poder público local na formu1ação de objetivos. na alocação de recursos, inclusive institucionais, e no controle das ações administrativas a fim de que sejam
maximizados seus resultados em beneficio da comunidade.
Meu governo, recém-instalado, assenta-se na
pragmaticldade, na procura sistemática de solu-

ções e na execução planejada das ações, fazen-

do-se que todo o complexo administratiVo seja
empenhado, no limite de sua capacidade opera-

cional, em dar respostas concretas às demandas

da população e dos Poderes da República. E o
projeto de lei que tenho a honra de encaminhar
a Vossa Excelência representa uma medida que
reputo de considerável importância para a conse-

cução dessa linha de gestão.
Empe-nho-me, por conseguinte, com Vossa Excelência, nos termos d.o art. 49 da Resolução n9
157, para que seja atribuído_ caráter de urgência
na apreciação do referido projeto de lei.
Cumpre-me, ainda, lembrar a Vossa Excelência
que os recursos para fazer face à implantação
da medida proposta correrão à conta do orçamento do Distrito Federal do exercício financeiro
correspondente à efetivação do procedimento
que vier a ser aprovado em lei.

Aproveho a oportunidade para testemunhar a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Joaquim Domingos Rorlz, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF
N97, de 1988

Cria no Quadro de PessoaJ do Distrito
Federal a Carreira Orçamento e seus cargos, fixa os seus vencimentos, e dá outras providências
O Senado Federal decreta:
Art. 19 Fica criada no Quadro de Pessoa] do
Distrito Federal a Carreirª Orçamento, compoSta
dos cargos de Analista de Orçamento, de _nível
superior, e de Técnico de Orçamento, de nível
méc:llo, constante do An_~Q I desta lei.

I - para Analista de Orçamento, os portadores
Orçamento, obedecidos os _quantitativos fixados
de diploma de curso superior ou habilitação legal
do Anexo I.
equivalente.
§ 19 Os servidores lcoalizados em referências
igUais oÜ inferiores a NS-1 O e NM~ 17 serão reposiII- para Técnico de Orçamento, os portadores
clona,dos no Padrão IV, Oasse A, dos cargos de de ·eern1icado de cwso de 2o grau ou habilitação
nível svperior ou médiO, respectiVamente.
- legal equivaJente.
§ 29 Serão extinfos os cargos Ou empregos
Art. 79 Os candidatos aprovados na primeira
ocupados em 6rgãos_da Administração do Distrito
Federal, pelos servidores transpostos na forma fase do concurso e. matriculados no programa
de formação terão direitO, a títul_o de ajuda fmandeste artigo.
ceira, a 5_0% (cinqüenta por cento) no vertdmento
Art. 39 O proCesso Seletivo menç:ionado no f!XCldo para o padrão inicial do cargo a que estiver
art. 2o terá início nO prazo de 60 (sessenta) dias concorrendo, a partir do iníc:lo do programa até
Contados do regulamento desta lei.
o dia de sua nomeação ou eliminação do curso.

Art. 4ç Os vencimentos iniciais dos cargos de
Analista de Orçamento e de Técnico de Orçamento, são os correspondentes ao da 3~ Oasse,
PadrãO I, índice 100 e 3! Oasse, Padrão ~ índJce
30, da Tabela de Escalonamento Vertical constante do Anexo III, do D~c(eto-Lei n 9 2.258, de
4 de março de 1985, respectivamente.
§ }9 Nenhuma redução de remuneração poderá resu1tar da transposição a que se refere o
art. 29, assegurando-se a diferença como vanta~
gef!l pessoai,~!ndividUalmente nominada.
§ 29 -Aos_ocupari~es de- cargos a que se refere
esta lei estendem-se as normas contidas no art.
69, do DecretowLei n9 2258, de 4 de março de

1985.
Art 5o O provimento dos cargos de que trata
esta lei será feito mediante aprovação em concurso público e dar~se~á no Padrão I, Oass~ A,
de Analista de Orçamento e de Técnico de Orça~
mento.
Parágrafo único. O concurso público a que
se refere este artigo real~r-se-á em duas etapas,
ambas de caráter eliminatório, compreendendo,
a primeira, o exame de conhecimentos mediante
prova escrita e, a segunda, programa de forma~
ção, com avaliação final e dassificatória.

Art. 69 Poderão concorrer aos cargos de que
trata esta lei:

§ _}9 No caso de o_ candidato ser servidor_da
Administração do Distrito Federal ser-lhe-á façultado optar pela percepção do vencimento e d~
vantagens do cargo ou emprego efetivo, mantida
a filiação previdenciária, correndo as despesas
correspondentes pelo Distrito Federal.
§ · 29 O candidato que ilão lograr aprovação
na segunda etapa será reconduzido ao cargo ou _
emprego efetivo de que tenha se afastado.

Art. 89 Os cargos não preenchidO.: na forma
do art. 2?, destinar-se~ão a concurso publico para
provimento nas condições estabelecidas no _art.
59, desta lei.
Art 99 Os servidores & q:..Je se r_efe_re o art.
29 e que, na data da inscrição do processo seletivo,
comprovarem grau de escolaridade de nível superior, poderão optar pelo aproveitamento no cargo
de Analista de Orçamento, Oasse A, Padrão IV.
Art 10. Fica -o Chefe do Poder Executivo do
Distrito Federa] autorizado a baixar os a_tõs neceSsários à regulamentação des_ta leL
·

Art. 11. Os recwsos para fazer face à efetivaçãb das medidas de que trata esta lei, çorrerão
à Conta do orçamento próprio do Distrito F erléràl.
Art. 12._ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicaçào, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília,
de
de 1988. -167? da lndepen~éncia e 100" da República~

ANEXO!

Parágrafo único. Q_ regulamento disporá sobre a lotação e o exercido dos funcionários ocupantes dos cargos a que se refere este artigo,
nos órgãos central e setoriais de orçamento.

Art 29 Os ocupantes de cargos ou empregos
pertencentes a categorias funcionais do Quadro
e da Tabela de Pessoal do Distrito Federai e das
tabelas das entidades da Administração Indireta
do Distrito Federal que se encontravam lotados
ou em exercício_ nas Coordenações do Sistema
de Orçamento e do Sistema de Planejamento da
Secretaria do Governo; nos 6rgãos setoriais ou
equivalentes de orçamento da Administração Direta do Distrito Federal e de suas autarquias, em
31 de dezembro de 1987, e que permaneceram
nessas condições até a edição desta lei, são transpostos por opção e mediante aprovação em processo seletivo, na forma do Anexo II, para os car~
gos de Analista de Orçámento e de Técnfco de -

Art. 19 dã"Lei n 9

,de

de

de 1988.
CARREIRA ORÇAMENTO

Denominação

Classe

Padrão

Quantidade

ANALISTA DE ORÇAMENTO

Especial

Iam

11
22

B
A

IaV
la V
Ia VI

(Nível Superior)

TÉCNICO DE ORÇAI>\ENTO

(Nível Médio)

c

Especial

c

B
A

I a III
la IV
la V
I a VI

33
43
20
39
59

ao
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ANEXO II
Art 2 9 de Lei rt'

,de de

de 1988

srniÃÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

Denominação
Servidores integrantes de categorias
funcionais de nível superior (NS) do quadro pessoal ou Tabela de Pessoal do D.istrito Federal e de suas entidades.

Referênda

Padrão

25
24

DI

22
21
20
19
18

N
DI

17
16
15
14
13

N
lU

12
11

VI

10

N

-

lU
II
I

Servidores integrantes de categorias funcionais
de nivel médio (NM) do Quadro ou Tabela de

Pessoal do Distrito Federal
e de suas entidades.

-

(n9 7188-GAG, na origem)

., S
FII"\

Brasília, 2 de dezembro de 1988
ua Excelência o Senhor
-

~nadar Humberto Lucena

@0. Presidente do Senado Federal

Nesta

B

Analtsta. de
Orçamento

v

--

N
lU

19
18
17

c

II
I

29
28
27
26
25

22
21
20

Especial

v

lU
II
I

23

Denominação

II
I

32
31
30

24

MENSAGEM
N• 10, de 1988-DF

II
I

23

CJasse

A

Especial

v
c

II
I

Técnico deOrçamento

v
N
lU

B

II
I

VI

v

N
III
II
I

-·-

(À Comissão do Distrito Federal)

Senhor_ Presidente,
Tenho a elevada honra de restÚ;uír a Vossa Ex-

~ênc:;_iª,_nos termos do art. 1 O, § 11, da Resolução
no;. 157/88, dessa egrégia Casa Legislativa, dois

e para os quais rogo a apreciação da Câmara
Alta do Poder Legislativo, conforme preceitua a
já mencionada ~solução.

autógrafos do texto que, com veto parcial, se con-

verteu na Lei n9 1, de 3_0 de novembro de 1988.
O veto, no caso parcial, ao art 39 do supracitado
decreto, foi exercitado pelos motivos em anexo
aduzidos, oferecidos com guarda de prazo legal

Aprovetto a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência os protestos da mais alta estim_a
e consideração. --J~quim Domingos Rorlz,
Governador do Distiito Federal.
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Excelentíssimos Senhores Senadores:
DOS MOTIVOS DO VETO

1. Ao encaminhar a Mensagem n 9 01/88,- tive
por escopo a obtenção do instrumento legislativo
adequado, capaz de propiciar um tratamento
igua1itárh aos servidores c~vis e militares do Distrito Federal, com os do Executivo Federal, no
que concerne à ccmc~ão de um abono de Cz$
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados), nos meses
de novembro e dezembro do corrente ano.

2. Em que pese ter sido esta a única intenção
da mensagem, vi com relativa suipresa que o
seu texto havia sido acresddo de uma emenda,
que veio a se transformar no art. 39 do decreto
do Senado Federal, objeto. do veto parcial praticado, uma vez que introduziu matéria inteiramente nova e que se contrapunha à ementa, que induz
a existência de uma única niatéria, tendo em vista
que a mesma não fof acrescida, ln fine, da expressão pertinente " ... e dá outras providências".
3. Avocando _o dispositivo legal (art. 10, § lo
da Resolução n9 157) que me confere a prerrogati'lla de veto, o faço pelas duas razões ali insertas
- inconstitucionalidade e contrário ao interesse
póblico.
~-- .
4. Aregracontidanoart.37, inciso VIl, da Constituição Fedefal dispõe, verbls:
"Art. 37

(omlssls)

____

........................................ .,..._..._._,...._._..,......._..,...,

VII- o direito de greve será exercido nos
termos e nos limites definidos em lei complementar."
·

5. Manso e pacifico é o entendimento do dispositivo transcrito, de que para o seu exercido há
que se editar lei complementar nos moldes definidos no texto constitucloflal.
6. Incontestavelmente, a matéria encontra-se
sob reserva legal, daí argüir-se a inconstitucionalidade da inserção do art. 3~, considerando que
o mesmo pretende fazer viger, via de lei ordinãria,
dispositivoS ·atinentes ao direito de greve que impõe, para ser exercido, a definição, de seus termos
e limites, através de lei complementar.
7. I:: sabido que ao assumir o honroso cargo
de Governador do Distl:,ito Federal deparei-me
com wn inquietante quadro de greves e, diante
da minha vontade de servír, de imediato dei início
a negociações que, rapidamente, culminaram
com o retomo ao trabalho dos grevistas e assinatura de diversos acordos coletivos de trabalho,
feito nos termos da legislação de regência, o que
os toma atos juridicos perfeitos e acabados, conquanto praticados por agentes capazes, tendo objeto lícito e forma não defesa em lei, condições
que, também, me levaram ao veto praticado, sob
pena de não se observar o estatufdo no art. 5_9,
inciso XXXVI de nossa Lei Magna, que prescreve,
ln verbis:
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se prevê a compensação dos dias parados. Por
Senado Federal, em 29 de novembro de 1988.
esta razão, o ano letivo de "1988 que estava progra- -Senador Humberto Lucena, Presidente.
·-· ma__do para terminar no dia 17 de dezembro vin- -(À Comí$$5..o di> Distiito-Federal)
douro, foi prorrogado para o dia 23 do mesmo
mês e ano, pois só assirri sena factível de se ãlcança.r a carga horária mínima exigida pela Lei de
Restituindo autógrafo de projeto de lei
Diretrizes- e Bases da Educação. A ani~_a proposta sancionado:
··no ·wsJ)Ositivo legal_ vetado desobrigaria esta cqmN• !I/88, (N' 8188, na origem), de 2 de.dezempensação, e, por via de conseqüência, acarretaria bro corrente, referente ao Projeto de Lei do DF
um grande prejuízo do ·corpo-discente e à comuni- n~ 2, de 1988, que transforma, no Quadro de
. daae, que vei'ia parte de se-us inteQranteS frustra- Pessoal dos Serviços AUXIliares do Tribunal de
dos no seu desiderato de obter as respectivas Contas do pistrito Federal, os cargos que espepromoÇões nas diversas. séries escolares, por falta cifica e dá outras providêndas.
de carga horária mínima e indispensável, eviden(Projeto que se transformou na Lei n~ 2,_ de
ciando, dessa forma, a nossa manifestação de 30 de rioveinbro- de 198.8.)
ser o texto vetado contrário ao interesse público.
10. Estas as razões que "me levaram a vetar,
parcialmente, o projeto em causa, as quais ora
PROJETO DE RESOLUÇÃO
submeto à elevada apreciação dos ilu.~s membros do Senado Federal, esperando ver confirN"'186, de 1988 ·
mado o veto a ele aposto.
Brasí1ia, 2 de dezerribro de 1988. -Joaquim
(Da Comissão Diretora)
Doiningos Roriz, Governador do Distrito Federal.
Dá nova redação aos art 3~ e 62, do
Regimento Interno do Senado FederaL

PRQJETO A ooE SE REFERE O l<ETO:

.

Dispõe sobre a concessão de abono
aos servidores civis e militares do Distrito Federal, de suas Autarquias e Fun. dações Públicas e do Trlbuna1 de Contas
do Distrito Federal.
O Senado Federal decreta:
_
Art. 19 Será Conceâidõ abono· menS:ll no
-valor de Cz$ 25.000,00 (vinte e cinCO mil
cruzados), nos mest;S de novembro e dezembro de 1988, aoS servidores civis e militares,
ativos e "iilátivos, da Administração Direta do
Distrito Federal, de suas Autarquias e Fundações Públicas e do TdbW1al de Contas do
Distrito Federal.
____ Parágrafo úniCo. O abono a que se refere
eSte artigo, sob~e o qual incidirá a contribuição previdenciária:
I -llão serVIrá de base de cálculo de qualquel-\l~intagem ou pafcela remuneratória;
rr:...= servirá de·oase de cálculo das pensões
civis e militares devidas em decorrência do
rwecimento de funcionários;

"Art. 5' (omlssis)
XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato _jurídico perfeito e a coisa
julgada" (grifei).

m- no mês de dezembro de 1988, será
reajustado nos termos do artigo So do Decre__to,.Lei n• 2335, de 1987.
Art. 2~ A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta das dotações
constantes do orçamento do Distrito Federal,
de suas Autarquias e Fundações Públicas e
do Tribunal de Contas .do Distrito Federal.
Art. 39 Os sefvl:dores que, no periodo de
5 de outubro de. 1988 até a presente data,
não compareceram ao serviço. por motivo
de greve terão as respectivas faltas abonadas,

-----s:--corTfOSeVê;"tOâoS OSaCõrâós fitmados tom
as diversas categorias que estavam em greve se
constituíram em atas jurídicos perfeitos.
9. Por outro lado, apenas para exemplificar,
cumpre-me citar o acordo praticado com o Sindi~
cato dos Professores do. Distrito Federal, onde

medida administrativa de caráter punitivo.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
centrá do.

n~«:t:se:Jh_~,s··apllcanâo;

·a- respe1to,-·_quatquer

O Senado Federal resolve:
O art 39, alínea d, e o art. 62, caput,
do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 93, de 1970, com as alterações posteriores, mantidas as demais alíneas
e parágrafos respectivos, passam a vigorar com
a seguinte redação:

--c-Art 19

"'Art. 3•......................................,.•

0··--····-·---

d) a primeira reunião preparatória rea!iZãr-se;.;:á hó dia l 9 de_ fevereiro, no início da
1 ~ e dii 3~ sessão legislativa ordinária de cada
legislatura;

Art. 62. Os membros da Mesa serão eleitos para mantado de 2 (dois) anos, vedada
a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente." .
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
-Promulgada a Constituição de 1988, impõe-se
a adequação dos demais diploma,s que in~gram
o nosso ordenamento jurídico aos novos comandos COnStitUCió11ais.
Entre esses diplomas inclui-se o Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Rêsolução n9 93, de 1970 e submetido, posteriormente,
a diversas alterações.
No tocante à eleição da Mesa do S_enado Federal, matéria objeto do presente projeto de resolução, foi amenizada a vedação constitucional absoluta- de recOiiâiição de_ seus membros, prevista
na Carta de 1967, com a. Emenda Constitucional
n9 1, de 1969 (art. 30, f). Pela nova Lei Fundamental, proibe-se, apenas, "a recondução para
õ mesmo cargo na ·eleíção- imediatamente· stibs_e;;qüente" (Art. 57, § 49).
Com referência à duração do mandato dos
membros da Mesa de cada uma das Casas do
Congresso, ritantéril a nOvci Lei Fundainental a
regra da anterior: é de dois anos (CF/88, art. 5_7,
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§ 49; CF/69; art. 30, f), contados, obviçn"Qente,
a partir da data em que forem empossados, fato

que se deu, em relação aos atuais membros, em
1" de fevereiro de 1987.
Derrogada, portanto, por inconstitucional, está
a regra contida na alínea d, do art 39,_ do Regi~
mente Interno do Senado Feder~; _que manda
realizar a primeira reunião preparatória, verbJs:
"-no inído da legislatura, no dia 1"' de
fevereiro;
-na 3• sessão legislativa ordinária, no
mês de fevereiro, em data fiXada pela Presidência.''
Ora, mantida inalterável a norma; estaríamos
diante da possipilidade; inconstitucional, de ter
uma Mesa do Senado, eleita a }9 de fevereiro,
no início da legislatura, a exercer um mandato
superior a dois anos, com expressa violação da
regra constitucional, se o Presidente resolvesse
convocar, por exemplo, para 1O, 11, 12- ou i:iütradata de fevereiro, a reunião preparatória.
Eleita a 1~ de fevereiro, deve a Mesa ser sucedida, em igual data, por t~rmino do mandato de
seus membros, no prazo de dois anos, constitucionalmente estabelecido. E a regra deve_ ser reproduzida no Regimento Interno do Senado Fede:ral, o que propomos com o presente projeto de
resolução.
.
.
Sala de reuniões, 5 de dez.embro de 1988. Humberto Lucena - José Ignáclo Ferreira

-Jutahy Magalhães- Odacir Soares -Dir~
ceu Carneiro- Francisco Rollemberg- WII~
son Martins.

li-Seção de AdministraÇão;
DI- Subsecretaria de Divulgaçã-o;
IV -Subsecretaria de Relações Póblicas;
M. 43 ... Ao Gabiriete da SeCretaria de
CaniUhicação Social compete providenciar
_ ~~rE;. o. expediente, as audiências -e a representaçáo do titular; executar as tarefas de
suporte administrativo vinculadas à competência do órgão e auxiliar o seu titular no
desempenhO das a:tividades relativas às suas
-atnbuiçõeS. Art. 45. -····------------·---·-·
§ j 9 São órgãos da Subsecretaiia à e Divulgação:
1-:- Gabinete;
II- Seção de Imprensa;
In- Seção de Rádio;
lV -Seção de "A Voz do Brasil";
V --Seção de Televisão;
VI-Seção _de Controle lnformático-notic!oso.
§ 29 AD Gabinete da Subsecretaria de Divulgação compete providenciar sobre o ex-

pediente, as audiências e a representação do
titular; ~xecutar as tarefas_ de suporte administrativo vinculadas à competência do órgão
e auxiliar o seu titular no desempenho das
-= atividades relativas às suas atribuições.
§ 39 À ~ção de Imprensa compete fazer
a cobertura, para fins de divulgação em jornais, revistas e órgãos afiils de imprensa escrita, dos eventos ocorridos no âmbito e na

competência do Senado Federal, nominadamente, no plenário, nas comissões permanentes e temporárias, nos gabinetes do PresiPROJETO DE RESOLUÇÃO
dente e do Primeito Secretário e no atendiN• 187, de 1988
mento ã toda atividade senatorial que promo(Da Corhissào Diretora)
va a instit~ição e o Poder Legislativo.
§ 49 ASeçã:o de Rádio compete, utilizanAltera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Resodo meios próprios ou da estrutwa d<;ts delução n" 58, de 10 de novembro de 1972,
mais seções, efetuar a cobertura, como subnas partes referentes à Secretaria de DIsídio às estações de rá_dio, dos eventos ocorvulgação e Relações Públicas e à Subse~
ddos no â_mbito e na competência do Senado
cretarla Técnica de Operações e ManuFedera~ elaborar e distribuir boletins para o
plenário e gabinetes, s-obre as ocorrências
tenção Eletrônfca.
de vultos nacionais e internacionais do moO Senado Federal resolve:
-mente; redigir divulgar, através do se!Viço
Arl 19 O Regulamento Administrativo do Sede som interno, as notícias da Casa, do Brasil
nado Federal, aprovado pela Resolução n" 58,
e do rnundo.
de 10 de novembro de 1972, passa a vigorar,
§ 5"' A Seção-de "A Voz. do Brasil" comnas partes referentes às atuais Secretaria de Divulpete acompanhar todos os trabalhos do Segação e Relações Públicas e Subsecretaria TécmiaO Federal e resumi-los jomalisticamente
nica de Operações e Manutenção Eletrônlca, com
para inserção no _in_fo~!Yl~tivo oficial do goas seguintes alterações:
verno.
"Art. 99 .............................................................
§ 69 ÀSeçãodeTelevisãocompetefazer
lll -Secretaria de COiiiUilicaÇão Social;
- a cobertur.;3'-jomalística, para uso direto ou
...................... - ............... - ... -......~ ......... __.. ........... _ _-- SjJbisidiãríopelas emissoras de televisão, dos
Art. 42. À Secretaria de Comunicação
ocorridos no Senado Federal e no
Sodal, sob orientação da Comissão Qiretora,
Congresso -Nacional "qiiãrldo em reunião·
compete planejar, supervisionar, controlar e
coilTuntá das duas Casas, tendo como áreas
dirigir a formulação e execução de prograde -atiiaç-a(Ypreferencial e obrigatória os piemas ·concernentes à política de divulgação,
-hários do senado e do Congresso, as cernisinformando e esclarecendo a opinião pública
sões peiTrianentes e temporárias, o gabinete
sobre as atividades do Senado Federal e do
do Presidente e do Primeiro SecretáriQ; doeuCOngresso Nacional quando em reunião
meritiu a atUação Parlamentar dos senadoconjunta das duas Casas.
res, por solldtã:çãO destes, para Uso, sem
Parágrafo único. S-ão órgãOs da SecreânuS para o Senado, em iedes estaduais ou
taria de Comunicação Social:
locais--de televisão; e, ainda, documeritar
I - Gabinete;
evimtõS históricos do Senado -Federal.

e

·-eventos

Dezembro de 1988
§ 7" À Seção de Acompanhamento Infomiát1C6-n0ficio5o compete redigir m.etérias noticiosas para divulgação e distribuição,
acompanhar matérias publicadas sobre atividades parlamentares, elaborar sómula noti- dosa_ e informativos internos, prestar assis-têndajQmalística aos se_nad_ores.. sugerir con·
vên!os com órgãos de divulgação e executar
outras tarefas correlatas.

Art 161. ···························································
2arágrafo úrlico. ..................._,:.;.....:...~...~...._
V -Subsecretaria Técnica Eletrônica~

M"2'ô4:·-:rs~b~;~;_;;~i;·Tê-;;~·i·~~··Êi;
trônica compete fiscalizar e man~r em perfeito funcionamento os equipamentos eletrônicos de som e imagem do Senado federal,
elaborar estudos e projetas para atualização
de sistemas e aquisição de equipamentos.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria Técnica Eletrônica:
I - Gabinete;
!1-Seção--de Administração;-_::III-Serviço Técnico de Produções de Vídeo;
IV -Serviço Técnico de Coordenação de
Áudio.
Art. 205. Ao Gabinete da Subsecretaria
Técnica Eletrônica compete providenciar sóbre o expediente, as audiéndaS e a representação de seu titular, executar as tarefas de
suporte administrativo e técnico,. vinculadas
à competência do órgão, auxiliar' e assessorar
o seu titular no desempenho de suas atividades.
Art. 206. À Seção de AáministraçãO
compete coordenar as atividades de apoio
admiriistrativo da SubSeCretaria. bem como
reCeber, distribuir e controlar o material de
expediente; organizar dados estatísticos, preparar relatórios e a programação financeira
da Subsecretaria; estabelecer escalas de
plantão;_ encaminhar informaçõe_s a sistema
9-e processamento de dados, de acordo com
os manuais de procedímento pertinentes; e
executar outras tarefas correlata_s,
Art. 207. Ao Serviço Técnico de Produção de Vídeo compete a produção, transmissão e_distribuição das gravações de vídeo
de todas as atividades parlamentares do Senádo Federal, bem como a operação e a
manutenção, dos equipamentos constantes
do sistema de Vídeo.
§ 19 São órgãos do Serviço Técnico de
Produção de Vídeo:
1-Seçã:o de Administração;
l l - Seção_ de Almoxarifado;
Ill- Seção de Operações de Vídeo_;
IV- Seção Técnica de Produção;
V- Se_ção de Engenharia.
§ 29 À Seção de Açlminlstração compete
receber, controlar e distribuir o material de
expediente do serviço, eXecutar- os -trabalhos
datilográficos; organizar a consolidação dos
dados estatísticos; proceder ao controle interno -do pessoal do serviço e estabelecer escalas de plantões; e demais tarefas correlatas.
§ :39 ·À Sé'Çã.à de t\lrn6X8fifãd0-càmpete
atender aos serviços de produção de vídeo,

Dezembro de 1988
no que se refere a guarda, cadastramento,
distnbuiçâo e controle de material elétrlco-eletrônico de reposição e consumo; efetuar
o controle do estoque de material, realizar
o balanço anual do material estocado e utili-

zado e o levantamento ffsico-fmanceiro men, sal; preve as aquisições necessárias, fazer o

armazenamento, em condições de temperatura e umidade controladas, do material
gravado; compilar o arquivo de som e imagem dos eventos historicamente relevantes

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
II- Seção de Manutenção;
lU- Seção de OperàÇões;
IV -Se-ção de Material;
V- Seção de Projetes e Instalações EletrôniCas.
§ 2~ __ AS~q de Àdministraçao ~ompete
receber, controlar e distribuir o material e
o expediente do seiViço; executar Os -trabalhos datilográficos; organizar a consolidação
dos dados estatistlcos; proceder ao controle
intemo..do pessoal do Serviço e estabelecer
escalas_ de plantões; encaminhar informa·çõ_es ãd Sistema de Processamento de D_ados,
acordo cOm os mãnuais de PI-acedimenta pertinentes; e execUtar OUtras tarefàs
correlatas.
- § 3~' À Seção de Manutenção compete
manter em perfei·lo fuQcionamento os equipamentos eletrônico-s de áudio do Senado,
ins_:ta.lado~ ou _estocados, e proceder à sua
rn<:UJJ-Ltenç_âo preventiva; e executar outras taiefãs correlata-s.
- § -4°- -À Seção de Operações co~pete
controlar as operações e o material em serviço, arquivar aS fitas Qravadas, para fornecimento aos órgãos técnicos_ da Casa e aos
senadores; verificar a qualidade das gravações, das operações e transmissões, e executar outias tarefas correlatas.
§ 59 ÀSeção de materia]_c;ompete guardar, cadastrar e distribuir o material pennanente e de consumo do_ órgão, manter _estoque, máximo e mínimo do material, encaminhar, ao Chefe do Serviço, o balanço anual
do material estocado e_ utilizadO; prever as
aquisiçõeS necessáriaS; e executar outras tarefas correlatas.
§ 69 À Seção d_e Projetas e Instalações
_Ele_tr_ô___nitg._s_ !:Qropete desenvolver projetes,
promover _a atualização dos equipamentos
de áudio, emitir pareceres técnicos, efetuar
n1edição de circuitos eletrônicos, prestar
apoio técnico de manutenção à oficina técni-ca, elaborar normas e procedimentos para
manutenção de equipamentos, fornecer especificações técnicas para a elaboração de
editais de concorrência, atualizar plantas e
diagramas das insta1ações eletrônicas da Casa."
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Art. 39 Esta resolução ,entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se os artigos 46, 47 e 209
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n? 58, de 1O de novembro de 1972, e demais disposições_ em contrário.

Justificação_

O presente projetô de resolução destina-se a
tiiar, dentro da estrutura administratiVa do Senada Casa; e-executar outras tarefas correlatas.
do Federal, as condições indispensáveis ao tratamento, produção e disseminação de informações
§ 49 A Seção ·de Operações de Vídeo
em formato "televisão", numa Ceritr81 de Produ·
compete elaborar e controlar a escala de
ção de Vídeo.
plantão de operadores. solicitar e provídenInsere-se dentro da política de modernização
ciar transporte, credenciamento, alimentado fluxo de informaç-ões de apoio às funções do
ção e hospedagem, quando for o caso, para
Senado Federal e de divulgação dos trabalhos
o pessoal envolvido na cobertura técnica de
de$envolv:idos _por: essa O!_s~ Legislativa, pelas
evento_s externos; atender as necessidades
suas Comissões permanentes e temporárias, petécnicas de ec:Ução da área de Jornalismo;
los senª-ç:!ofes ~pelo Congresso Nacional, quando
veicular a programação fornecida pela proem atividades legislativas conjuritas. dução no sistema de distribuição de vídeo
Importa salientar que a rTrontagem de um sistedos gabinetes; executar outras tarefas correlatas.
ma de vídeo no Senado Federal, no momento
em que o Poder LegislatiVo reassúrrie suas-prerfo..
§59 ÀSeçãoTécnicadeProduçãocomgatiVas. cOm uma si9niflcativa expansão de suas
pete programar os eventos de produção, co- funções, revela--se como· um emp-reendimento de
mo mesas-redondas, entrevistas, pronunciagrande relevância, dadas as múltiplas aplicações
mentos; efetuar a produção de vídeos dos
a que se destina. Com efeito, o sistema servirá
eventos; produzir, gravar, reproduzir e forneà allmentação _das redes de TV nacionais; à elabocer cópias de programas; programar e proração de noticiários e comentários sobre os projeduzir informativo periódico, de acordo com
tas _d~ lei; á preparação de materlaf de suporte
os interesses da Casa; prover as condições
a pronunciairierifus televisionados das lideranças
técnicas e de pessoal para a produção, tais
da Cásél; à- produção de documentários para as
como a iluminação do estúdio, operação de
TV educativas e material didático e informativo
câmeras, direção de imagens, operação de
para universidades,- colégios, Assembléias Legisáudio, geração de caracteres, recorrendo às
lativas e outras entidades, sobre o Legislativo e
áreas competentes; executar outras tarefas
correlatas.
as matéric;~:s em trami~ção; à produção de material de Suporte a confêrencias de senadores e a
§ 6 9 À Seção de Engenharia compete
exibição em viagens oficiais; à elaboração de maefetuar a manutenção corretiva e preventiva
terial téc'nico -institucional a ser usado em treinados equipamentos eletrônicos,.elétricos e de
refrigeração do Serviço Técnico de Produção
mentos de servidores do órgão; à elaboração de
de \tideo, instalados ou estocados, providendocumentárfõs sobre a memória do Senado Federal, com os fatos e _ocorrências históricas preciar suporte técnico e logístico às necessidades da produção, programação e operasendadas pela Casa; além de várias outras aplicações, ·com mínimos custos adicionais.
ção em eventos gerados ao vivo, para a coEspecificamente, o projeto de resolução, que
bertura do plenário, externa de grande suora se submete ao Plenário desta Casa Legislativa,
porte e outras; manter em perfeito funciona·tem por objetivo efetuar as transformações necesmento o sistema de distribuição de vídeo dos
sárias, na estrutura administrativa intema, "relativas
gabinetes, o sjstema de recepção de satélites,
Art. 29 A tabela de distribuiçáo de funções
à Secretaria de_ Divulgação e Relações Públicas
os elos de ligação deste sistema com o Congratificaaas,-cõristalite do Anéxó ndo Regulamene à Subsecretaria Técnica de Opei-'ações e manutrole de Produção; providenciar a eventual
to Administrativo do Senado Federa~ aprovado
tenção E\etl:ôn(ca.
distribuição de sinal à Embratel ou a emispela Resolução no 58, de 1O de novembro de
-A primeira delas é transformada em Secretaria
sora de "broadcasting"; promover a atuali1972, passá" a vigorar Com- as seguintes a1terade Comunicação Social, pasando a ~r mais 3
zação de equipamentos, emitir pareceres téc-ções:
(três) seções na slia Subsecretaria de Oivuigãção.
nicos, ministrar cursos de- adestramento es"07.0!.00 SUBSECRETARIA DE DIVULA segunda, isto é, a Subsecretaria Técnica de
pecffico e estabelecer normas de procedimento operacional e de manutenção dos
Operações e Manutenção Eletrônl~. que hoje
GAÇÃO
5 Chefe de Seç~o . ..
FG-2 _conta 5 (cinco) seções, passará a estruturar-se
equipamentos; executar outras tarefas corre1 Secretário de_ Gabinete
FG-2
latas.
em 2 (dois) serviços, sendo um de áudio e outro
L." AssiStente Técnico
FG_-1
de vídeo, o primeiro deles com as seções hoje
Art. 20a Ao SeiViço TéCnico de Coorde1 AUXIliar de Controle de Informação
FG~3
existentes_e o seg1JJ_1do com_5_(cinco) novas senação de Áudio compete promover a execu1 Auxiliar de Gabinete _
FG-4
ções. voltadas para a produção, transmissão e
ção das atividades de sonorização do Senado
11.04.04 SUBSECRETARIA TÉCNICA DE
distribuição.das gravações de vídeo, e para a opeFederal e de manutenção, em perfeito funração e manutenção dos equipamentos do sisteElEIRÓNICA
cionamento, dos respectivos ·equipamentos
FG-1
2 Chefe de Serviço
ma.
eletrônicos; elaborar programas para atuali. FG-2 . _.A própósta em teia efetUa, assim, algumas alte11 Chefe de Seção
zação dos sistemas; e efetuar estudos para
FG-1
aquisição de_equipamentos.
1 Assistente Técnico
rações no Regulamento Administrativo do SenaFG-2
§ 19 São órgãos _do Serviço Técnico de
_ • 1 Secretário de gabinete
_çlo federal, ·aprov~do pela ReSolução n9 58, de
Coordenação de Áudio:
-7 auxiliar de Controle deJnformação FG-3 _ 1972. Ao insedr tais modificações, cuidou-se de
FG-4"
1 Auxiliar de Gabinete
1-Seção de Administraç:ão;
evitar a renumeração de toda a parte subseqüente

de
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do referido documento, já de uso tradid6nal dã
Casa
__ ·· ·Eni face da relevância da matéria para se estabelecer o ordenamento estrutural-administrativo
neceSsário à implanta~o da central de Vídeo no

Senado Federal, espera-se a aprovação do presente projeto de resolução pelos ilustres membros
desta Casa.
Sala das Sessões, 5 de dezembro ·de 1988. -

Humberto Lucena, José lgnádo Ferreira Jutahy Magalhães -

Odaclr Soares -

Dir-

ceu Carneiro - Francisco Rollemberg.
COMUNICAÇÃO

Em

de deZembro de 1988

Senhor Presidente,
_
Tenho a honra de comunicar_ a Vossa EXcelência que me ausentarei do__p~ nç_ perí9do de
19-12-88 a 1'~'-1-89, a fim de, devidamente autorizado pelo Senado, na forma do art.. 55, lnciso
m da Constituição e art 44_ do R~mento Interno,

integrar a Delegação do Brasil junto_ à_ 43• Sessão
da Assembléia Geral das Naçõe.s Uni9,~s!_ _ ___ _
Atenciosas saudações. -:-Senaçlor IVlarcondes

GadeUta.
COMCINICAÇÕES DA PRESID~CIA
A Presidência comunica ao Plenário que, nos

termos do art. 45, in fine, do Regimento Interno,
deferiu o Requerimento n9 209, de 1988. de autoria do Senador Marcondes Gádelha, lido em primeiro de dezembro corrente, e que solicitava autorização do Senado para integrar a Delegação
Brasileira junto à quadragésima TerCeira Sessão
da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Atendendo a indicação do Uder do PSDB, Sew
nadar Fernando Henrique Cardoso, a Presidência
designa para completar a composição da Comissão do Distrito Federal, os seguintes senadores:

lltulares
Pompeu de Sousa
Chagas Rodrigues

Suplentes
José Paulo biso!
ATO DA COMISSÁO DIRETORA
N' 55, DE 1988

A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de sua competência legal e regimental, tendo

em vis!3 o que dispõe a Resolução n9 155, de
1988, do Senado Federal, resolve:
.
Art. 1'? A Gratificação Especial de Desempenho constltuírá coni.pensação retnbutiva pelas
condições especiais e pecuHaridades de prestação de serviços necessários ao funcionamento
do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF.
Art. 2-? O Valor da gratificaçãÕ referida ne~e
ato será obtido, a partir de 1'? de outubro, do corrente ano, mediante aplicação do fator de ajuste
de 1,5000 para os servidores lotados e em efetívo
exerdcio na Divisão Industrial e do fator de ~uSte
de 1,4000 para ós servidores lotados e em efetivQ
exerdcio na Divisão administrativa e para os colócados à disposição do Senado Federal, dentfo

do limite_ plrevisto no Ato n~ _16/88, da ComissãO
ATO DA COMISSÃO DIRErORA
. . _N• 56 DE 1988
Dir~a. sobre ;::t b_e3g_ de incidêri.Oa ublizada nesta - -·-- ~
data, para cálculo da Gratificação dei Serviço Ex- Detennina a Incidência da Instrução
traordinário revogada pela Resolução n~ 155, de
Normativa da Sedap n9 209 de 15 de
1988, do Senado Federal.
julho de 1988 para os casos previstos
Arl 3 9 Ç> pagamento dã fp-atificação referida
no Ato da Comissão Dlretora n~ 30 de
'12-~~$Ç> primeiro exclui qualquer oUtro, de igual
1987.
- natureza, P9r ç-omparecif!)entO ao s~TViço em
_A ComiSsãO-Diretora do Sen~do_F&reral, no
conseqüência da realização de sessão do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, que implique uso de suas atribuições regimentais e considena convocação dos seiVidores do Centro Gráfico r_ando que os r~~ju~tes de preços contratuais relado Senado Federal - CEGRAF, fora do horário tivos à prestação de serviços de lim.Pezã., conser~ção e vigilância dos imóveis do SenadO Federal,
nonnal de expediente, inclusive aos sábados, dopor força do Ato ·da Comissão Diretora no 30 de
mingos e fefiados.
Parágrafo único. O s·ervidor que deixar de 1987, estão disciplinados _pela Instrução Nonnaw
comparecer ao serviço ficará sujeito à aplicação tiva n'? 188, de5 de março de 1987, da Secretaria
de Administração Pública da Presidência da Repúdos seguintes procedimentos relativos às faltas
justificadaS ou não, abonadas e ao não coinpare-- blica e que esta se encontra revogada pela instruw
5~fiito_}~~~nvocações para serviçOs, em decor- - ção Nonnativa n9 209, de 15 de julho de 1988,
do mesmo órgão, resolve:
réni:ia da gratifiCaçáõ de que trata este ato:
Art.. 1~ w Os contratos que tenham por objeto
ii)" -Para cada falta justificada ou abonada, superior a 5 (cinco) por mês, será descontado da Grati- a execuçao de serviços de limpeza, conservação
fica_ção EsJ)ecia! _9e Desempenho, de que trata e vigilância dos imóveis do Senado Fedeal serão
este ato, o fato-r de 0,0500 para Os_ ·servidores reajustados de acordo com a Instrução Normativa
n-? 209, de 15 de julho âe 1988, da Secretaria
lotados na Divisão Industrial, e o fator de 0,062.5"
de Administração Pública da Presidência da Repúpára os serVidoreS lotados na DiVisão AdirunistraiiVã-e Co!OCadOsà disPosição do Senado Fede- -blica, publfcãda no Diárlo Oftad da União de
18 de julho de 1988.
.
ral, dentro do limite previsto no Ato no 16388,
Art. 29 As disposições da instrução normativa
da Comissão Diretora.
mencionada no artigo anterior não se aplicam
b) Para cada falta injustificada será descontado
da Gratificação Especial de Desempenho;-de que às licitações cujos editais estejam em_ fase de ditrata este ato! o fato r de 0,1000 para os servidores vulgação ou publicidade, nem aos contratos em
vigor nesta data.
lotados na Divisão Industrial, e o fator de 0,1250
Art. 3 9 Este Ato entra em vigor na data de
pata os servidores lotados na bM.são Admirllstrativa e colocados à disposição do Senado Fede- sua publicação, mantido o-Ato n-? 30/87, da Comissão Diretora, no que não contrariar o disposto
ral, dentro do limite previsto no AtO n? 16/88, da
no presente.
Comissão Diretora.
·
Sala da Comissão Diretora, 2 de deZembro de
é)' Para cãda~Tião-Btendlmento à_ convocação
1988. - Humberto Lucena - Jutahy Magap~ra -serviço~ f?~~- do h-orário normal de _expediente, de que trata este ato, será deSCõntãdo da lhães - Dirceu Caneiro - Wilson Martins
- Francisco RoUemberg.
Gratificação EsPecial de Desempeho o fator de
0,5000 para os SerVidores lotados na DiviSão Industrial e- o fator de 0,5000 para ·os-servidores
-ATO DO PRESIDENTE
lotados na DM.são Administrativa e colocados à
!'!•-155; DE 1988
disposição_ do Senado Federal, de~tr~- d~-~;~it~
O Presidente do S_enado Federal, no uso das
9
previsto no Ato n 16/88, da Con1issão Diretora,
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
Art 4~ A Gratificação de que trata -este atO
será paga aos servidores que estejam em efetivo 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
exercício, assim cpnsiderados em face_ da legislalhe fot outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
ção vigente~
n" 2, de 1973, resolve:
Arl 59 A Gratificação Especial de DesempeDesignar José Aparecida Campos, Contador,
nho terá a incidência da contribuição prevldenClasse "C'', Referência RS-21, do Quadro Permaciária.
nente do Senado Federal, para substituir o Diretor
Arf. 6'? -os.ocupantes de cargos do Grupo
da Subsecretaria de Administração Financeira,
DAS perceberão a Gratificação Especial de Dedurante o gozo de férias do titular, no período
sempenho de que trata este ato, na forma da
de 2-12-88_a 30-1-89•.
tabela constante do- anexo à ResoluçãO n9 155,
Senado Federal, 2 de_ dezembro de i988. de 1988.
_ _ -~
Senador Humberto Lucena, Presidente do SeArt. 7o O servidor colocado à disposição do
nado Federal.
Senado Federal que estiver fora do limite previsto
no. ~to 1!:_16/88, da. Comissão Diretora fará jus
ATA DA 17• REUNIÃO ORDINÁRIA
ao fator de ajuste de 0,4000.
DA COMISSÁO DIRErORA,
-Art. s~ Este ato e-ntra em vigor na -data de
~ealizada em 2 ~e dezembro de 1988
sua publicação.
Às dez horas do dia dois de dezembro de um
Art. 99~ Revogam-se as disposições em contrário.
_
-- _
mil novecéntos e oitenta e oito, reuniu se a Comissão Diretora do Senado Federal, sob a presidência
Sala da Comissão, 29 de novembro de 1988. do Excelentíssimo Senhor SenadOr Humberto Luw
- Humberto Lucena - Jutahy Magalhães cena, Presidente, presentes os Excelentíssimo Se-Dirceu Carneiro- Wllsori Martins- Fran- nhores Senadores José lgnáriO, Primeiro Vice-Precisco RoU:emberg.
sidente; Jutahy Magalhães, Prirrieiro Secretário;
R
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Odadr Soares, Segundo Secretário; Dirceu Caoneiro, Terceiro Secretário e Francisco Rollemberg
e Wilson Martins, Suplentes. Deixam de compa-

recer, por motivos justificados, os Excelentíssimos
Senhores Senadores Lourival Baptista, Segundo
Vice-Presidentei e João Castelo, Quarto Secrtário.
Dando início aos trabalhos o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães que traz ao exame da Comissão o Processo n9 012785/88-1 no qual 28 taqufgrafos

_en-

caminham requerimento pleiteando melhores
condições salariais. O Processo é distribuído ao
Relator, Senador Odacir Soares. O Senhor Diretor-Geral traz à apreciação os Processos n9s
0!7931/87-8 e 000839/88-4 que tratam da aposentadoria dos servidores João Pínheiro Borges
e_

Gumercindo Rodrigues da Motta que retoma-

ram,- em diligência, do Tribunal de Contas da
União. Os processos são distribuídos ao Senhor
Senador Wilson Martins para relatar. Dando conti~
nuidade a reunião o Senhor Presidente concede

ã. palavra ao Senhor Senador Dirceu Carneiro que
aborda os seguintes assuntos: 1 -proposta de
projeto de resolução que "altera o regulamento
administrativo do Senado Federal, aprovado pela
Resolução n9 58, de 1O de novembro de 1972,
nas partes i'eferentes à Secretaria de DivulgaÇao
e Relações Públicas e à Subsecretaria Técnica
de Operações e Manutenção Eletrônica". O parecer do relator, favorável à apresentação do projeto,
é aprovado pêlos demais membros tendo sido
assinado o projeto que é encaminhado à Secretaria Geral da Mesa para as devidas providências.
2 - proposta de projeto de resolução "que
adapta o Regimento Interno do Senado Federal
às disposições da Constituição da República do
Brasil e dá outras providências". O parecer do
relator, favoráye:l à apresentação do projeto com
modificações é discutido. O Senador Odacir Soares pede vista, no que é atendido pelo Senhor
Presidente que detetmina a distribuição de cópias
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do projeto ~~s demais membros da comissão,
na próxima reunião.
Em seguida é passada a palavra ao Senhor
Senador José fgnácío que relata proposta de projeto de resolução que "dá nova redação aos artigos 3~ e 62 do Reg'imento Interno do Senado
Federal". A matéria é discutida sendo aprovado
o parecer oral do relator favorável ao acolhimento
da prOposta sendo assinado o projeto respectivo
que vai à Secretaria Geral da Mesa para as providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, às
doze horas, o Senhor Presidente declarou encer·
rados os trabalhos, pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora lavrei a presente ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.

Sala da_ Comissão Diretora, 2 de dezembro de
198& - Senador Humberto Lucena, Presidente.

República Federativa do Brasil

,

DIA RIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
QUARTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 1988

ANO XUII - N• 126

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
l-ATA DA 71• SESSÃO, EM 6 DE
DEZEMBRO DE 1988
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Leitura .de Projetos
-Projeto de Lei do Senado nn 101/88 de
autoria do Senador Jarbas Passarinho, ~ue·
"altera o texto da Medida Provisória no 12, de
3 de novembro de 1988, que dispõe sobre
prazo para liquidação de débitos que men~
dona".
--

-Projeto de Lei do Senado n9
102/SB~Complementar, d~ autoria do Senador
Cid Sabóia de Carvalho, ·que regulamenta o
direito de greve, previsto no art. 9? da Constituição Federal.
1.2.2 - Comunicações da Presidência
-Recebimento das Mensagens n<?S 264 e
266/88, (n~ 514 a 516/88, na origem), pelas
quais o Senhor Presidente da Repúbica, solicita autorização para que o Gõvemo da União
e a Caixa Económica Federal possam con-

tratar operações de_ crédito, para os fins que
especifica.
-Recebimento do Ofício n~ S/21/88 (n~
247/88, na odgem), do Governador do Estado
de Minas Gerais, solicitando autorização para
contratar operações de _crédito_ externo no _valor deUS$ 81,900,000.00 (oitenta e .um milhões e novecentos mil dólares), para os fins
que especifica.

;t.2.3 - Ofício
Da Liderança do PFL, de substituição de
membro em Comissão Permanente.

- - 1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR Ul1Z WANA - Prefeitura de Roma concede prêmio ao Senador Afonso Arinos.
SEJ'IADOR JUTAHY MAGAUIÃES- Contiãto entre o Senado Federal e Uma emPi-esa
_ prestadora de serviços de segurança, notícia
do Jornal do Bl'asil.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - -

Criação-da C6inissão de Estudos Tefrltorials.
SEIYADOR FER!'IAJYDO HEI'IRfQ(JE CAR-

DOSO -

Editoriãl do jornal O Globo,- de
5 do corrente, sob o titulo "Hora de coragem
e decisão".

1.2.5- Requerimento
- Nç 21 1/88, do Senador Jamil Haddad,
solicitanCio informações ao Poder Executivo
·sob fato que menciona.

1.2.6- Apreciação de Matéria

-Requerimento n9 210/88, de autoria do
SeJi. ·dor Carlos Chiatelli, solicitando a prorrogação, por mais go· (nOventa) diã:s dõ prazo
concedido à Comissão Especial destinada a
·examinar a questão da dívida externa brasileira
e avaliar as razões que levaram o governo a
suspender o pagamento dos encargos fmanSENADOR JAI1/L HADDAD - "Fuga de
ceiros dela decorrentes, nOs planos externo
d.i\'is_as_ causa perda de 10 bilhões de_ dólares'' __ e interno. Aprovado.
- arti!=JO publicado no ]ornai O Globo.
1.2.7- Comunicação da Pr-esidência
SEfiADOR CID SABOM DE CARVALHOTráfico de drogas.
Convocação de sessão conjunta a realizarse hoje, às 18 horase30 minutos, com Ordem
SENADOR fo!El.SOI'I CARI'IÉ!RO- Falecido Dia que destgna.
mento do Ministro João L:yTa Filho.
SENADOR MAUR[CIQ CORRÊA - Solicfta
a transcrição nos Anais do Senado do discurso
do Sr. Francisco das Chagas Monteiro, Presidente do Sindicato dos Servidores do -Poder
Legislativo e Tribunal de Contas da União. Atividades do [nstituto Nacional do Câncer.

SEJ'IADOR MARCO MACIEL -IX Congres-

so Brasileiro das Entidades Fechadas de Previdência Privada.

SENADOR ODACIR SOARES- Remanejamento de excedentes orçamentádos do Finam, para o Pmor.

1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo n9 12, de
1985 (n' 98/85 na Comara dos Deputados),
(rue aprova o texto do protocoio adicional entre o Governo dã República Federativa doBrasil e o Reino da Esp'anha ao acordo cultural
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AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiret:or Administrativo
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Diretor rndustrlal
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Oiretor Adjunto
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de 25 de junho de 1960, assinado em Brasília,
em 1~ de fevereiro de 1984. Aprovado.

de Lei da Câmara nn 52/88. AproVada. A Câmara dos Deputados.

Redação final do Projeto de Decreto Legis-

Projeto de Lei do Senãdo n" 74, de 1988,
de _autoria do Senador Alfreçlo Campos, que
modifica a redação dos arts. 1n e 2? da Lei
na 3.55 7, de 17 de maio de 1959, e dá outras
providências. Aprovado, após parecer proferido pelo Sr. Gerson Camata, relator designado.

lativo n~ 12/88. Aprovada, nos termos regimentais. À promulgaçãÓ.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 16, de
1985 (n" 94/85 na Câmara dós Deputados),

que aprova o texto do adenda ao acordo para

funcionamento do escritório de área da Organização Pan-americana de Saúde - OPAS/
Organização Mundial da Saúde - OMS nO
Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a repartição sanitária pan-americana, assinado em Brasília, a
21 de dezembro de 1984. Aprovado.

Redação final do Projeto de Decreto Legis_lativo n? 16/88. Aprovada, nos termos regimentais. A promulgação.
Requerimento no 206, de 1988, de autOria
do Senador Mário Maia. _solicitando, nos termos regimentais, informações ao Senhor-Governador do Estado do Acre, referentes à Mensagem n1 247, de 1988, que propõe ao Senado
Federal seja aquele governo autorizado a contratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 749.354,98 OTN.Aprovado.
Projeto de Lei da Câmara n" 60, de 1988
- Complementar (no 28!88 --Complementar, na Casa de origem), _que dá nova redação
ao § 3? do art. 91 dã -Lei n? 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Aprovado, após parecer proferi~o pelo Sr.
Jamil Haddad, relator designado. A sanção.

Redação fmal do Projeto de Lei do Senado
n" 74/88. Aprovada, nos termos regimentais.
À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senàdo_ ne 96,_ de 1988,
de autoria do SenadOr Mauricio Corrêa, que
dispõe Sobré abono de faltas ao serviço na
AdminiStrãção Pública Federal e dá outras
providências. Aprovado, após parecer proferido pelo Sr. Jamil Haddad, relator designado,
havendo o Sr. Maurício Corrêa usado da palavra na oportunidade.
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n" 96!88. Aprovada, nos termos regimentais.
ACâm_aLa_ d.Qs__D_eputado.S. -·

de adiamento-da discussão por 30 di~s. apósusarem da palavra os Srs. Jutahy Magalhães,
Jarbas Passarinho, João Menezes e QQ Sabáia
de Carvalho. Discussão encertada, após pareceres das Comissões de Constituição e Justiça sobre o projeto e o substitutivo e Diretora
sobre o -substitutivo, tendo usado da palavra
os Srs. J9rba.s Passarinho, Jamil Haddad, José
Paulo Bisoi,Jutahy Magalhães, Fernando Henrique Cardoso, Mário Maia, Áureo Mello e Edisoh Lobão, ficando a votação sobrestada por
falta de quorum para votação do Requerimento n9 214/88, de preferência para votação
do substitutivo.

1.3.1 -Designação- da Ordem do Dia
da pfóxima sessão. Encerramento
2 - DISCORSOS PRONUNCIADOS
EM SESSóES ANTERIORES
-Do Sr. Seriador Jamil Haddad, proferidÕ
-na sessão de 21-11-88 (republicação).
-Do Sr. Senador Aureo Me !lo, proferido
na sessão de 25-11-88.

-Do Sr. Sehadõr MaurO- BOrges, proferido
Mensagem n~ 263, de 1988 (n" 505/88, na
na sessão de 28-11-88.
-origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Paraná a con- bo Sr. Senador Jaml! Haddad, PrOferído
tratar operação de crédito no valor corresponna sessão de 29-11-88.
de_nte, em cruzados, a 7.000.000 Obrigações
do T escuro Nacional (OTN). Aprovada, nos
-Do Sr. Senador Aureo Mel!o, proferido
termos do _Projeto de Resolução n" 188/88, . ha sesSão de 29:.11-88.
apresentado pelo Sr. Leite Chaves, relator de-Do Sr. Senador Pompeu de S0us-~, profegjgna:dÇJ.
rido na sessão de 30-11-88.

·Reâ~_ç_ão final do Projeto de Resolução n?
Projeto de Lei da Câmara n" 52, de 1988
188/88. Aprovada, nos termos regimentais.
(n? 668/88, na Casa de orige-m), -que define
A promulgação.
os crimes resuhantes de preconceito de raça
ou de cor. Aprovado, nos termos do SubstiProjeto de Resolução n" 89, de 1988, de
tutivo oferecido pelo Relator Senador Mauricio
autoria da Comissão Diretora, que dispõe soCorrêa, após usarem da _palavra na sua discussão- os Srs. Senadores Afonso Arinos, José --bre horário e_ freqüência no Senado Federal,
e dá outras providência~. (Dependendo do paPaulo Biso], Cid Sabóia de Carvalho e Leite
recer da Comissão de ConstitUição--e Justiça
Chaves, ficando p~~judicados o Projeto e
sobre o projeto e o substitutivo apresentado
Emendas n,s 1 e 2 (substitutivos).
nos termos do art. 442, § 1°, do Regimento
Redação do vencido para o turno supleInterno, e_ da Comissão Diretora sobre o substimentar do substitutivo do Senado ao Projeto -tutivo). Rejeitado o Requerimento n~ 213/88,

3 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
DO SENADb FEDERAL
-N• 28,-de-\988.
4 -MESA DIRETORA

5 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6_- COMPOSIÇÃO DE COMJSSOES
PERMANENTES
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Ata da 71" Sessão, em 6 de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidênda dos Srs_: Humberto Lucena, Odacir Soares e Frandsco Rolfemberg_
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS_ SENADORES:

llf- comprovados os recolhimentos previstos
nos itens I e II. parcelamento, em até 12 (doze)
Mário Maia _ Aluízio Bezerra _ Nabor Júnior quotas mensais do valor da correção monetária
contada até a data do efetivo recolhimento das
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - Aureo -- contribuições vencidas, previsto no item li, sem
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão novos a~dmos:
Olavo Pires -

João Menezes -

A1mir Gabriel

(V-

recolhimento, nos prazos normais, das

- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Edison Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues -- contnbuições vincendas;
_Álvaro Pacheco_ Afonso Sãricho _ Od Sa- V- comprovado o recolhimento total do parcelamento previsto no item lli e das contribuições
b_óia_de_Carvalho- Mauro Benevides- Lavoisier vincendas conforme indicado no item lV, dispensa
dóSVãlores correspondentes à multa automática
Maia - Humberto Lucena - Raimundo Ura Marco Maciel- Ney Maranhão....:...;_ Luiz Piauhylino
e aos juros de mora contados até a data do reco- Guilherme Palmeira - Divaldo Suniéi"gy lhimento previsto no item lL
Rubens Vilar- Francisco Rollemberg- Lourival
§ 19 0 pagamento de débito ajuizàdo poderá
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães ser efelUado mediante guia expedida pelo Instituto
Ruy Bacelar -José [gnádo Ferreira -Gerson. -de Administração Financeira da Previdênda e AsCamata - João Calmon - Jamil Haddad sistênCfa ·social - lAPAS, que fará os cálculos
Afonso Arinos- Nelson Carneiro -Itamar Fran- pertirienies, sem prejuíZo do pagamento, em Juíco ....... Ronan Tito- Severo Gomes ~_Fernando _zo, .das custas e demais despesas judiciais, sob
Henrique Cardoso -Mário Covas -Mauro Bar- pena de prosseguimento da execução.
ges-IramSaraiva-GoniaQaJãime-Pompeu
__§ 29 o pagamento dos débitos de que trata
de Sousa - Maurício_ C_orrêa - _Meira Filho este artigo será feito exclusivamente em espécie
Roberto _Campos ~ Louremberg Nunes Rocha vedada a liquidação através de doação de imóveis
- Márdo Lacerda - Mendes Canale - Rachid em pagamento ou qualquer outra fonna.
Saldanha Derzi- Wils...m Martins~ Leite Chaves
--AffonSo Camargo ......._ José Richa _ Nelson
Art 2" A falta de cumprimento de qualquer
Wedekin _Carlos Chiarelli -José Paulo Biso! das condiç_ões indicadas no artigo-1° importará
-José Fogaça.
na perda das vantagens ali mencionadas, inscrevendo-se o débito automaticamente como dívida
ativa, com os acréscimos legais, parei a respectiva
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
cobrança.
- A lista de presença acusa o comparecimento
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
de
Srs. Senadores. Havendo número regipublicação.
mental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciarrioS nOSSOs traJustificação
balhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos _ Apesar das excelentes intenções contidas na
pelo Sr. Primeiro SecretáriO:
Medida Pr:ovisória n~ 12, a sua implantação é difícil
s_enão impossível na maioiia dos casos.
São lidos os seguintes
O presente· projeto de lei pretende instrumentalizar a Medida Provisória citada, sem prejufzo
PROJETO DE LEI DO SENADO
para a Previdência Social. Ao contrário, torna os
N• 101, DE 1988
débitos cobr.áveis muito mais seguramente do
que em prestação de serviços .
..Altera o texto da Medida Provisória
O projeto, pois, preserva os interesses da Previn' 12, de 3 de novembro de 1988, que
dência Social e proporciona quitação dos débitos,
dispõe sobre prazo para liquidação de
mantida a correção monetária.
débito que menciona...
Sala das Sessões, .6 de dezembro.de 1988.O Cortgressõ Nácion.araecreta:
Jarbas Passarinho.
Art. 1~ Os débitos das contrib Jições previLEGISLAÇÃO OTADA
denciãrias das entidades constantes _da Medida
Provisória n9 12, de 3 de novembro de 1988, poMENSAGEM
dem também ser pagos nas seguintes condições:
N• 145, DE 1988-CN ~
(N• 464/88, na origem)
I - comprovação do recolhimento das contribuições vencidas posteriormente a 31 de agosto
Excelentíssimos Senhores Membros do Conde 1988, _até a data do re_colhimento previsto no
greSSo Nacional:
item II, com os acréscimos legais quando for o
Nos termos dos artigos 62, e 84. inciso XXVI,
caso;
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevé!:da deliberação do Congresso Nacional,
II- recolhimento imediato do total de débito
acompanhado de Exposição de Motivos do Secorrespondente às contribuições vencidas até 31
nhor Ministro de Estado da Previdência e Assisde agosto de 1988;

tência Social, o texto da Medida Provisória n" 12,
de 3 de novembro _de 1988. publicado no Diário
Oficial da União de 4 de novembro de 1988,
que "dispõe sobre prazo para liquidação de débitos que mendona".
Brasília. 4 de novembro de 198_8. José Samey.
~ EMn•34
Em 3 de noveinbro de 1988
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
tio dia 13 de setembro do corrente_ ano foi
editado o De_creto-Lei no 2.474, de 1988, que dispõe sobre o prazo para liquidação de débitos que
menciona:
O reféôdo decreto-lei foi convertido em medida
provisória. nos termos do art. 25 do Ato das Disposiçõe_s Cohstitucionaís Transitórias, vencendo
amanhã o prazo de sUa vigência.
Tratando-se de matéria de relevante interesse
público e inegável urgência, impõe-se a sua regulamentação mediante a adoção de medida provisória, nos termos do art. 62 da Constituição, sob
pena de gerar-se graves conseqüênd_as na ordem
jurídica.
Nessas condições, tenho a honra de submeter

à alta consideração de Vossa Excelência o incluso
projeto de medida provisóríà, que reproduz o citado decreto-lei, revalidando os efeitos por ele produzidos.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Jáder Fontenelle Barbalho, Ministro da
Previdênd::i e Assistência Social.
MEDIDA PROVISÓRIA N' 12
- - DE 3 DE NOVEMBRO DE 1988

DJspõe sobre prazo para liquidação de
dêbitos que menciona.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da COnstituição, adota
a seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 19 Aplica-se o disposto nas Leis n9" 7.577
e 7.!:?78, de 23 de de~mbro de 1986,7.261 de
9 de- Outubro- de 1987, 7.636 7.637, .de 17 de
dezembro de 1987, aos débitos previdenciários
vencidos até 31 de agosto de 1988, desde que
os interessados o tenham requerido até 13 de
outubro de 1988.

e

Art. 2° Consideram-se válidos, para os fins
desta medida provisória, os atas praticados durante a vigência do Decreto-Lei n~ 2.474, de 12
de setembro de 198_8, mantidos os efeitos deles
decorrentes.
·
Art. 3ç Esta medida provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasma, 3 de novembro de 1988; 167~ da Independência e 100~ da República. -José Samey

- Jáder Fontenelle Barbalho.
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LEI N· 7.577,
DE 23 DE DEZEMElRO DE 1986

Dispõe sobre a liquidação de débitos
previdenciários de entidades filantrópiM

cas de fins não-lucrativos.
LEI N• 757B,
DE 23 DE DEZEMElRO DE 1986
Dispõe sobre a liquidação de débitos previ-

denciârios de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, estadual municipal
e suas respectivas fundações.
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lisada, a partlr da data da deflagração, extinguin- do-se com o retorno ao trabalho.
Parágrafo único. As entidades sindicais a que
pertençam os trabalhadores em greve, como também as cornlssóes referidas, poderão formar grupos de trabalho para obter adesão à paralisação,
através de melas pacíficos, sendo punida a graVe
o~ ameaça, a violência física ou qualquer meio ilícito
que vfse impedir o direito ao trabalho.
Art. 4? São essenciais as atividades e servi-

ços:
1 - de abastecimento de_ água, energia elétri-

C"-, gás e combustíveis;

deradas como faltas não justificadas ao serviço.
Art. a~ Os abusos que forem cometidos submetem os infratores às disposições da legislação
penal.
Art. 9? J:: proibido todo o ato que signifique
repressão, coação, prejuízo ou discriminação
quanto ao trabalhador por motivo de participação
na greve, sendo considerado nulo de pleno direito.
Art. 10. É proibido o Iock-out.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data da
sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

LEI N' 7.621,
DE 9 DE OUTUBRO DE 1987

2 - de esgoto, limpeza das vias públicas e contra calamidades;
3 - da área médica e farmacêutica e em todo
Dispõe sobre a liquidação de débitos
previdenciários de instituições educa- setor hospitalar;
4- de necropsias, funerários, funcionamento
cionais e culturais.
de cemitérios e cremação de cadáveres;
LEI N· 7.636,
-5- de polícia dvl1 e militar, inclusive bombeiDE 17 DE DEZEMBRO DE 1987
ros;
6 - penitenciários e em órgãos de assistência
Dispõe sobre a liquidação de débitos
a condenados;
previdendários de sindicatos, e dá ou7 - transportes;
tras providências.
8- de assistência social executada em hospitais, consultórios, delegacias de polícia, órgãos
LEI N• 7.637,
sanitários e_ presídios.
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1987
§ 1o Nas atividades e serviços abrangidos
Dispõe sobre a liquidação de débitos neste artigo, o estado de greve deverá ser declaprevfdenclários de entidades esportivas rado oito (8) dias antes da data de efetiva deflagrae recreativas.
ção, ficando os _grevistas obrigados a comunicar
o fato aos empregadores, públicos ou privados,
DECRETO-LEI N· 2.474,
~.aos_usuários e à população em geral, através dos
DE 12 DE SETEMElRO-Dlõ"I9B8-- meios de comunicação.
§ 29 Referidas comunicações serão gratuitas
Dispõe sobre prazo para liquidação de
quando inseridas através de empresas de telecodébitos que menciona.
municações, permitidas, autorizadas ou conce-_
O Presidente da República, no uso da-atribuição
d_idas pelo Poder Públic_o.
que lhe confere o art. 5!i, item ll, da Constituição.
§ 3~ Nas atividades e serviços essenciais, fide_creta:
cam os sindicatos e os trabalhadores individualArt 1º Aplica-se o disposto nas Leis n9s 7.577
mente obrigados a garantir, no decorrer da paralie 7.578, de 23 de dezembro de 1986;7.621, de sação, os serviços indispensáveis ao atendimento
9 de outubro de 1987, 7.636·e 7.637, de l"'ide da comunidade.
dezembro-de 1987, aos débitOs pfevidenciárlos
§ 41 A greve será declarada ilegal, pela Jusvencidos até 31 rle agosto-de f 988, desde que- tiça do Trabalho, na hipótese de inobseiVânda
os interessados o requeiram no prazo de trinta
pelos trabalhadores do disposto na presente lei,
dias, contado da publicação deste decreto-lei.
cabendo ao Governo, no caso de órgão público
Art. 2"" Este decieto-lei entra em vigor na data e ao titular da empresa, em caso .de empresa
de sua publicação.
privada, a convocação civil de pessoas para exeArt. 31 Revogam-se as disposições em con- -ctrção dos seiVfços.
trário.
Art.- 5? AOs sindicatos e os trabalhadores, duBraSJ1ia, 12 de setembro de 1988; f67~ da Inderante a greve, cabe zelar pela segurança e manupendência e 1 ao~ da República . -JOSÉ SARtenção dos equipamentos e do património dos
NEY- Jáder Fontenelle Barbalho.
estabelecimentos, públicos ou privados, respondendo cível e penalmente pelos danos.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Parágrafo único. A coação ou violência física
N"" 102. de 1988 -Complementar
contra trabalhador para obrigá-lo a aderir à greve,
Regulamenta o direito de greve, preserão punidas na forma da lei penal em vigor.
visto no artigo 9 da Constituição FedeArt 69 A greve termina:
a) por decisão da categoria que a decretou,
ral.
ficando impedida a interferência de autoridades,
O Congresso Nacional decieta:
força policial ou terceiros;
Art. 1" Os trabalhadores deliberarão, diretab) pela declaração de ilegalidade, através do
mente, sobre a deflagração_da greve, sua oportuPoder Judlciário, quando apurada a desobediênnidade e os interesSes defendidos através desse
cia à presente lei.
direito.
Parágrafo único. As reiVindicações dos trabaArt 29 Estabelecida a greve fica vedado, aos
lhadores grevistas serão apresentadas em negoempregadores, demitir os grevistas que só podeciação coletiva, admitida a mediação.
rão _ser substituídos mediante prévia a:tJtorização
Art. _79 A grevê realizada com Inobservância
da Justiça do Trabalho.
do disposto na presente lei determina que as auArt. 39 Os trabalhadores poderão instituir cosências ao serviço dos trabalhadores sejam consimissões de greve, para direç.§o da categoria para-

Justificação
O presente projeto de lei atetide, em grande
parte, a que foi sugerido aos parlamentares pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil. Na verdade há, como os fatos demonstram,
da necessidade de contar a legislação brasileira
com a competente regulamentação do artigo 9"
da Constituição Feder.aL
O projeto de lei em tela visa um equilíbrio entre
o direito -de fazer greve e as responsabilidades
naturais do exercício desse direito. Busca-se a
defmição dos serviços e das atividã"des essenciais.
Há, como setor irnprescindivel de urna futura
lei a esse respeito, o aspecto penal, absolutamente
necessário para puhii" abusos e inobservâncias
do futuro regulamento.

O cuidado especial ocorreu em -relação à necessidade de não se contrariar o espírito da lei
_constitucional, no reconhecimento do direito de
greve, com o zelo que a própria Constitucional
federal, de 5 de outubro de 198K estabelece.
Aproveitamos; tanto quanto possível, no ajuste
ao nosso pensamento, o que foi sugerido pela
Ordem dos Advogados do Brasil, a quem louvamos pelo magnifico sentido de sua contribuição.
Sala das Sessões, 5 de dezembro_d_e 1988.Cid Sabóla de Carvalho~ Senador.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Os projetas lidos vão à publicação. (Pausa.)
A Presfdência recebeu as Mensag':_ns n"" 264 a
266, de 1988 (n~s 514 a 516/86, na Orlgeffi},
de 5 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente
da República, nos termos do artigo 52, item V,
da ConstituiÇão, solicita autorização para que o
Governo da União e a Caixa Econômicâ Federal
possam contratar operações de crédito, para os
fins que especifica.
A PreSidência designará, oportunamente, os relatores das matérias.
-O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Minas Gerais, o Oficio _no S/21, de 1988
(no 247/88,- na origem), solicitando, nos termos
do art. 52, itein V, da Constituição, autorização
para que aquele estado possa contratar operação
de crédito externo no valor deUS$ 81 ,900,000.00
(oitenta e um milhões e novecentos mil dólares),
para os fins que especifica.
A Presidência designará, oportunamente, o relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg)
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.
)9 Secretário.

-
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É lido 0 seguinte.
OF. GLPFL-097/88
Brasma, 30 de novembro de 1988~
Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex" muito
cordialmente com o objetivo de comunicar a indicação do ilustre Senador Álvaro Pacheco, para
me substituir, como Membro Suplente, na Coinissão de Constituição e Justiça.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex" meUs
protestos de elevada consideração e apreço.Atenciosamente, Senador Marcondes Gadelha, üder do PFL.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Será feita a substituição solicitada.

mentar, o do memorialista-, em qualquer deles
vamos-encontrar a figura extraordinária de Afonso_
---Arinos.

Seu colega na Câmara, em tempos que já não
vàO-perfO, pude acompanhar o que foi, naqueles
dias tumultuosos do Brci.siJ, a -sua atuação vigoro-

sa, brilhante e corajosa, mas, concomitantemente,
sem jamais transpor os limites da educação, do

polimeilto ou da agressão pessoal. s. Ex' foi sempre o homem que lutou pelas suas idéias e pelos
se_u§_ prin_çípios, princípios esses que mudaram.
Eu o conheci presidencia!is.ta, mas a vida brasi!eira ensinou-lhe que o caminho certo devia ser
Outro, que nâo: era 0-ri.osso - o caminho de
Raul Pilla, o caminho do parlamentarismo, ao qual
ele emprestou e continua a emprestar o brilho
da sua _inteligência e o vigor da sua erudição.
OSR.PRESIDENTE(FranciscoRollember9)
É essa grande figura que Nereu_ Ramos - __ e
-Há oradores inscritos.
peÇo IICeftça para esta pequena digressão- -conConcedo a palavra ao nobre Senador Luis Vr.a- siderava o maior ....:;.. aopfnião é de Nereu Ramos
na.
- considerava o maior orador parlamentar do
Não querendo contestar, mas querendo
O SR. LWZ VIANA (PMDB -BA Pronuncia Brasil.
o seguinte discurso._Sem_revisão d6 oradOr.)- trazer à baila o_u à lembrança outros grandes oraSr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, pela manhà, -nores do Brasil, no Império e na República, Nereu
tive a surpresa que me transmitiu o eminente Co- Ramos, que presidiu esta Casa com aquele vigor,
Cõril-.f(Juela exação que todos conhecemos e de
lega Senador Afonso Arinos, de que lhe havia
que nos lembramos, dizia que, no conjunto, nesido concedido o "Prêmio Roma-Brasília", pela
Prefeitura de Roma, em retribuição aos seus servi-- nhum s_e equiparava, nenhum poderia ser comparado ou excedia a Afonso Arinos.
ços às culturas romana e brasileira.
Pai~ bem, é esse nossó eminente colega que
Confesso a V. Ex~ que o meu prfmeiro-irnpulso
foi de surpresa por já não ter sido concedido esse acaba de ser distinguido pela Prefeitura de Rol]la,
pela Prefeitura da Cidade Eterna, com o Prêmio
prêmio há muito, ao nosso·emihentecolega, tanto
Roma-Brasília,_ que tem esse título justamente
pela sua vida como pelo seu grande livro ''Amor
porque une as duas cidade_s do Mundo,_ uma, a
a Roma". Realmente um grande livro, pela sua
mais nova, e a outra, a maiS Velha.
beleza e, sobretudo, pela sua erudição. Não sei
Esse titulo acaba .de ser conferido ao nosso
mesmo se- podemos encontrar, fora -do livro de
eminente colega, motivo de júbilo para mim e,
Stendhal, outro livro que tão bem retrate Roma,
certamente, de júbilo para todo o Senado.
a eterna Roma, nas páginas da literatura mundial.
.Congratulo-me não somente com o nobre SeDe forma que, tomado dessa surpresa, grata
nador Afonso Arinos, como, mas sobretudo conpor sinal, desejei transmitir a V. EX- e aos ilustres
gratulo-me com _o Sen.ado, pela homenagem,
colegas essa boa nova.
porcjue se toca a S. Ex~ também atinge a todos
É uma honra para todos nós, para o Brasil
nós.
e para o Senado, que um colega nosso, tão emiO Sr. Leopoldo Peres - Permite-me V. Ex_a
nente, como é o Professor é .Senador Afonso Arium aparte?
nos, haja recebido esse Prêmio, que é simbolizado
talvez menos por um diploma do que por uma
OSR. LWZ VIANA- Pois não. Ouço o aparte
estatueta da loba romana. Agora, o nobre Senador
de V. Ex'
Afonso Arinos poderá fazer como Remo e- RômuO Sr. Leopoldo Peres -Apenas para dizer
lo, alimentando-se na loba romana.
que o discurso de V. Ex• foi _llluito mais bonito
S.~. entretanto, impedido de comparecer, no
do qUe o aparte que eu- desejava dar.
dia 17 próximo, -à cerimônia em que deveria receber esse prêmio - acredito - , só o fará um
O SR. LWZ VIANA -Muito grato a V. Ex'
pouco adiante, uma vez que os trabalhos parlaEra o que eu tinha a dizer, Sr._ Presidente. (Muito
mentares só se encerram no dia 15, o que não
bem! Palmas.)
lhe permitiria comparecer à Cida-de Eterna para
esse evento. Dai ter S. Ex" não somente agrade~
O SR. PRESIDENTE (Francisco_RoJJemberg)
ciclo como Solicitado ao Prefeito_ de Roma, Pieiro
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
Giubilo, que lhe transmitiu o convite para compaM
recer à solenidade - certamente deverá realiOSR.JUrAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
zar-se no Capitólio Romano - , Um adiãinimtci.
Pronuncia o -seguinte discurso. Sem revisão do
Não preciso aqui, no Senado, entre os nossos
orador.)- Sr. Presidente;-srs. -Senadores, depois
colegas, os colegas do Professor Afonso Arinos,
desta justa homenagem pr-estada ao nobre Sena~
dizer muito sobre a sua personalidade, sobre o
dor Afonso Arinos pelo meu Colega de Bancada,
que S. Ex!' é, o que representa na vida cultural
o nobre Senador Luiz Viana, trago aqui um assundo Brasil. Talvez, ou certamente, não há, na vida
to completamente diferente.
pública brasileira, hoje, ainda participando ativaEncontrava-me em Salvador, nesse final de semente dos nossos trabalhos, uma figura da tradição e da eminência de Afonso Arinos.
mana, quando li, no Jornal do Brasil de sábado,
uma notícia de que o Senado teria feito um conNo campo cultural do Brasil, seja qual for o
trato com urna empresa para iniciar, hoje, um
setor para o qual nos voltemos - o da crítica,
curso para seguranças da Casa, sem ter feito cono da poesia, o do magistério, o da vida parla-
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corrênda pública. Como o assunto não tinha sido
decidido por mim, como na o tinha sido autorizado
por mim solicitei dos meus auxiliares, por telefone,
informações e respeito _da questão. _
E como não podia deixar de ser Sr. Presidente,
houve um equívoco na notícia. Não houve autorização para que fosse feita a contratação dessa
empresa. O que existe é um processO sobre o
assunto para atender às normas constitucionais
com preparo de pessoal do Senado, para que
possãr'nos fazer esses inquéritos administrativos
e encaminhá-los à Justiça, como determina hoje
a nova ConstituíÇão. Logk:ameiite, Se o assunto
for deferido, s.e houver aquiescência dos diversos
órgãos da Casa, antes da contratação de qualquer
empresa, será feita a licitação pública para que
uma empresa possa aaministrar o curso,_ se porVentura vier a ser necessário.
Estamos solicitando a retificação da notida por
parte do Jornal do Brasil, que foi informado
certamente por alguém, infelizmente daqui da Casa, que se apressou a dar informações equivocadas. Não ê a primeira vez nem será a última.
Continuaremos tendo esse tipo de informações
apressadas por parte até de gente daqui, da Casa,
como já me foi dito por repórteres que tiveram
que dar essas notícias, por causa das informações
-recebidas de pessoal_ da Casa, informações totalmente erradas e equivocadas, com o sentido de
denegrir a imagem do Senado. Por isso, quero
trazer aos meus Colegas e à opinião pública esta
informação: que a notícia· do Jornal do Brasil
de sábado é inteiramente equivocada.
_ Acl)ei interessante, porque, na segunda-feira,
na coluna Informe JB, o Jornal do Brasil complementou a notícia, dizendo que a empresa que
teria ganho a concorrência - que não houve
- teria sido contratada - ninguém foi contratado. A empresa Wera de tal teria o melhor caderno de endereços de garotas de Brasilia_Não entendi a correlação entre as coisas, entre os fatos
e achei curioso. Até que ponto chegam essas
informações erradas que são levadas a público...
Sr. Preslderite, SfS. S~adores, eu go.Star.ia_ de
dar esta informação-ligeiramente, porque é desa-gradável para nós, no momento em que estamos
pfõêurando criar as condições, no Senaâo, para
evitar casos deste tipo, que alguém daqui de dentro mesmo procure desinformar a imprensa com
noticias falsas.
Sf. Presidente, também trago ao conhecimento
dos meus Colegas o que hoje consta da pauta,
o Projeto de Resolução n~ 89, de 1988, a respeito
da instituição do ponto no Senado" Federal. É
assunto que já está em tramitação há muito tempo. Já tive oportunidade de discutir a questão
neste plenário, mostrando o porquê da necessidade da introdução do ponto. Sei das reações
de Colegas, como sei das reações de funcionárjqs
também. Continuo- inSiStindO fta questão, que
creío ser a marieira mais fácil que temos de evitar
os absurdos que ocorrem, a maneira mais fácil
que temos de fazer com que aqueles que estejam
presentes sejam benefiêiados da ação dos próprios senadores, para que eles tenham as condições necessárias de uma melhor remuneração
como também a de punir aqueles que aqui não
aparecem. Não vo1.,1 insistir neste deQate~
Apenas quero ~azer _aos meus colegas um ape-lo: se tiverem que votar contra a proposta que
encalninhei, através do substitutivo, não aprovem
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a proposta que vem da Mesa, porque, se for apro--

vada a proposta que vem da Mesa, será o caos
admintstrativo do Senado, ninguém mais vai querer trabalhar fora de Gabinete. porque a proposta:
que vem da Mesa determina que aqueles funcionários que tiverem nos gabinetes náo estarão sujeitos a ponto, só estarão sujeitos a ponto os demais, os que não trabalharem nos gabinetes. Além
de injusto, tal medida provoca o caos dentro do
Senado. Então, se tiverem que Votar contra, votem

contra tudo.
Quero informar ta"r'nbém, -Sr. Presidente, _que
já existe um requerimento na Mesa para adia-

mento da votação. Não pedirei verificação de
quorumse houver decisão, mas para qualquer
pedido de adiamento pedirei verificação de quorum. Se votarem contra oü a favor, ótii'no; é uma
decisão do Plenário. Mas se for para ficar protelando, pedirei verficação de quorum. É a informação que trago antes do fato, para ninguém ser
surpreendido.
Ainda devo dizer, Sr. Presidente, que este não
foi o único projeto de_ que apresentei. Outros projetas foram apresentados, inclusive um de forma
adminlstrativa, reforma administrativa _que foi examinada pelos fundonários da Casa, que têm· a
vivência dos nossos trabalhos, e que mereceu
a crítica de uma representação de funcionários
da Casa, que criticaram aCerbamente essa proposta de reforma administrativa.
Devo informar a V. Ex~"' que também nunca
me preocupei, como )9 Secretário da Casa, em
criar, na Casa, focos de funciõn."ãlismo, de grupos
de funcionário_s, para atender a Chefia da Administração da Casa Nunca me introrileti niss-o. Nunca
pedi a nenhum funcionáMo p-ara ser candidato
a determinado cargo de sindicato,_ de representação de classe, do que seja, porque entendo que
isso traz grandes prejuízos, também a Casa. E
já se está na fase dessa luta. Já há quem queira
preparar-se para a substituição da Mesa, já se
esteja preparando para ser diretor da <:asa. Então,
já começa essa luta interna qUe não nos leva
a nada, mas que irifelizmente, exiSte. _
Começam eSsaS 'áítids ·entre funcionários; pã.ra se criar essa luta, essa preocupação de chefia,
de hegemonia aqui, dentro da Casa._Yemos, muitas vezes, senadores falando e, quem sabe, não
terão razão quando dizem que há quem queira
informar que somos passageiros, que os eternos,
os permanentes, são outros e, por Lsso, é que
devem comandar, quando, na realidade, quem
deve comandar são os-senadores.
Uma das críticas feitas à reforma administrativa é que não procurei, com os furlcionários
que me auxiliaram, a unlddade de comando,
criando o comando duplo na Casa, o ·côrnando
administrativo, quando há um equívoco: a unicidade de comando está sendo buscada para que
essa unlcidade seja representada pela Comissão
Diretora, que é quem comanda a Casa, é aí que
chega a unicidade do comando, pelo menos no
meu entendimento, é aí que deve_ ser buscada
essa unicidade.
Estou trazendo esSes caSOS, Sr. Presidente porque sei aqui que a nossa preocupação muitas
vezes é fazer com que esses assuntos não sejam
nunca decididos, sempre protelados. Quero dizer
a V. Ex" que a minha soltcitação é oposta, é que
haja urna decisão, favorável ou contrária, mas que
haja uma decisão da Casa ã respeito dessas ques-

tões que dizem respeito à administração do SenadO.
Ninguém aqui é dono da verdade. Ninguém!
Ninguém está certo e os outros, errados. Cada
um· de nós tem as suas idéias a respeito do que
fazer, ·como fazer, mas nenhum de nós é dorio
da verdade. O dono da verdade deverá ser a maioria, e o que ã méiioria decidir deverá ser respeitado;
Por isSo é qtle peço aos ·meus cOlegas: vamos
decidir; não vamos protelar essas questões.
Era o qúe tinha a- dizer, Sr. Piesidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Concedo a palavra ao Senador Maurício
Corrêa.
O SR. MAURíCIO COJmtA (PDT - DF.
Pronuncia o" seguinte disCurso.)- Sr. Presidente,
reQueirO à Mesa faça constar dos Anais desta Casã
o discurso pronunciado por Frãndsco das Cha:.
gas Monteiro, Técriico Legislativo do Senado Federal, que foi eleito o primeiro Presidente do SindicatO- dOs Servidores do Poder Legislativo e do
T nbunal de Contas da Uniim. Pela excelência do
se_u discurso, e cumprimeritaQdo os Cornpanbeifos e á __ Diretoria deste sindicato, requeiro a sua
transcrição dos Anais do Senado._
Desejo também registrar,-nesta oportunidade,
_o transcursO do cinqüentenário de existência do
In!ititi.Jtti tiaC:IOrial de CânCer,· órgão da estrutura
administrativa do_ Ministério-da Saúde, que vem
prestaridõ eXCelentes serviçoS médicos a toda
urna sofrida parc~la de nossa população, atacada
por umã-aó"ença que infelizmente, vem resistindo
à todos os esforços da ciência médica no sentido
de ser eficazmente combatida.
Inaugurando em 1938, após ter sido criado por
decreto-lei do então Presidente Getúlio Vargas,
o Instit1.,1to de C~nc"erologia Iniciou suas atividades
com apenas quarentã-leitos, um bloco cirúrgico
um aparelho de radiodiagnóstico e um outro de
ràdioterapi.?J, ácupando dependências do Hospital
EstácfO de Sá, hoje Hospital da Polícia Militar do
Rio de Janeiro. De lá para cá, graças à luta de
uma equipe das mais dedicadaS; os equipam"enR
tos foram se modificando a tecnologia de ponta
acabou sendo introduzida no Instituto, as instalações f'tSicas ampliadas e o corpo de profissionais
da área médica e paráiiledlca com as melhores
qualificações possíveis.
Não caberia, neste espaço d~ tempo que me
é r_eservado, fazer todo o histórico do Instituto
Nacional de Câncer nesses cinqüenta anos de
atividades.
Não desejo citar nomes nem personalidades
que auxiliaram o desenvolVimento dessa entidade.
TOdavia, por elementar questão de justiça, não
poderia deixar de citar a personalidade ímpar que
foi o batalhador incansável para a sua criação,
n'o final da década de 30: Prof. o Dr. Mário Kroeff.
E, pela notõriedade nacional que lhe emprestou
e Qelo f~_q singularíssimo de- ter atraído a atenção
de todos, tanto autoridades quanto leigos, a batalha travada pelo Dr. Napoleão Laureano que, do
leito de enfermo, conclamava a todos para que
os atingidos pelo insidioso mal pudessem dispor
de melhores condições de assistência.
Sr. Presidente, esta semana é toda ela dedicada
às comemorações, solenes e festivas, desse cinqüentéliário. E o Instituto Nacional de Câncer promove, na cidade do Rio de Janei~o, um seminário

de âmbito científico dos mais elevados e que se
destina, essencialmente, a analisar problemas enfrentados pelos doentes, pelos que se dedicam
ao seu tratamento e para análise do futuro. Existe
um empenho, que eu diria ser mundial, envolR
vendo a todos os cidadãos responsáveis do planeta para que o câncer seja melhor estudado e possa
a humanidade, talvez a médio prazo obter algum
tipo de esperança para a cura ou descoberta de
uma vacina ou de procedimentos_ médicos eficazes.
Não_ poderia deixar de registrar, nesta circunstância, um fato que reputo significativo e que bem
demonstra a alta qualidade e especialização dos
serviços prestados pelo Instituto Nacional do Câncer: graças às suas atividades, é ele intemadonalmente reconhecido como Centro de Referência em -casos ·de acidentes nucleares na América
Latina, devido ao seu Centro de Transplante de
- Medula Óssea.
Por tudo isso, Srs. Senadores é importante que
os Anais da Casa registrem esSa efeméride. O
Instituto Nacional de Câncer, nesses· cinqüenta
anos de brilhantes e frutíferas atividades, vem
prestando atendimento assistencial ao paciente
dessa patologia e divulgando conhecimentos na
área da Oncologia. É hoje certamente, uma inStiR
tuição com conceito e de renome tanto na área
nacional como na internacional. D_eixo também
assinalado o reconhecimento do PaíS a todos
aqueles que, nesse período batalharam para que
o momento atu_al pudesse existir. E faço um apelá
a to_das as autoridades da área médica e da área
econômica do GOverno Federal: dêem prioridade
absoluta às necessidades financeiras e de recursos humanos do Instituto Nacional de Câncer.
Ê obra das mais meritórias e que deve merecer
principalmente das autoridades constituídas um
tratamento priyi_legiado pois os grandes beneficiários finais s_erão, sempre, os nossos cidadãos
e cidadãs atingidos por esse que pode ser considerado o mal do século.
O Sr. Jamll Haddad - Permite-me· V. Ex~
um aparte?
osR.MAti:RiCJOCoRREA=.:C-~m~maior
prazer, nobre Senador Jamil Haddad.
O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador Maurício Co!:rê~, associo-me a esta h~menagem que
V. Ex", mui justamente, presta ao Instituto Nacional
do Câncer. Ocupàva a Prefeitura do Rio de JaneiR
ro, quando foi inaugurado o Serviç-o de arurgia
de Transplante Medular. Conheci as suas instalaçõ_es, instalações que honram qualquer pafs. E,
conhecedor da capacidade de trabalho e da comR
petência dos colegas de profissào que lá mmtam
e de abnegados que fundaram es_se Instituto -e
fiZeram COm que se tomassse respeitado mundialmente, associo-me, neste momento, a V. Ex•,
quando fé!Z uma análise muito justa do que representa, para o nosso País, o instituto Nacional do
Câncer.
O SR. MA(JRICIO c:ORRi!A :__ AgTadeço
a V. Ex~ o aparte, que enobrece o meu discurso.
Associo-me, portanto~ às solenidades dos cinqUenta anos dessa benemérita instituição e deixo
os meus louvores a todos os que a fiZeram ser
hoje uma entidade que tantos beneffcios promove
em prol do povO brasileiro.
_
___
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MUito
bem! Palmas.)
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DOCGMENTO A Q(JE SE REFERE O SR.
MAURÍOO CORRÊA EM SEI! DISCURSO,
DISCURSO DE POSSE DO PRIMEIRO
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS
SERVIDORES DO PODER LEGISLATNO E
DO TRIBUNAL DE CONTAS-DA UNIÃO,
FRANCISCO DAS CHAGASMONTERO_
TÉCNICO LEGISLATNO DO
SENADO FEDERAL

Meus Comjjãnheíros

Vencemos a primeira etapa. A mais difícil talvez..
mas vencemos. As divergências pessoais, nascidas de discussões em reuniões sucessivas que
antecederam esta Assembléia, foram todas superadas graças, principalm~nte, ao respeito mútuo
que todos da comissão organizadOra sempre cultivaram entre si. O desejo maior de- assegurar
para hoje a criação do nosso sindicato fez com
que vaidades individuais, ideologias políticas, conceitos pré-concebidos, etc., dessem lugar a um
trabalho conseqüerite, Inspirado no concenso, e
que melhor refletisse o pensamento da maioria
dos que aqui trabalham. A liberdade de pensamento e expressão foi assegurada em todos os
nossos debates e nos garantiu a possibilidade de
estarmos hoje aqui reunidos, comungando da
mesma vitória. Fundamos, enfim, o nosso sindicato_- o- Sindicatcr·dos Servidores do POder Legislativo Federal e do Tribunal de C01ltãS -da
União.
Cabe-me, neste"-ihstante, ein -meu nOine e riO
de todos os companheiros da diretoria provisória
recém-escolhida, agradecer o voto de confiança
que esta Assembléia acaba de nos conferir. A
generosidade desse gesto será entendida por nós
como um estímulo para que, diante das difiCuldades que nos aguardam, multipliquemos nossas
energias com vista a conSolidação definitiva do
nosso sindicato.
- A nova Carta ConStitUcional, Ontem plantada
no seio da sociedade brasileira, hoje acaba de
ter o seu primeiro fruto. Promulgcida ontem, assegurou aos servidores públiCos de todo o País o
direito à livre sindicalização; e vinte _e quatro horas
após, já no seu primeiro dia de viQência, nós-servidores legislativos e do Tribunal de Contas da
União, aqui reunidos damos esse exemplo de capacidade de organização e fundamos o primeiro
sindicato no serviço público brasileiro. Este movi~
menta de vanguarda, por certo, nos assegurará
urna posição de destaque na organização de um
novo modelo de sindicalismo no Brasil, que com
certeza surgirá decorrente da nova ordem constitucional ontem implantada.
Aqui no Congresso Nacional e no Tnbunal de
Contas da: União queremos um sindiCato inteiramente novo, que seja fruto de nossa própria inteligência, distanciado de modelos ultrapassados
nascidos sob _a inspirãÇão de governos autoritários que felizmente se foram e nenhuma Saudade deixaram.
O sindicalismo que imaginamos, para ser novo,
de'i.e, de fato, representar _os legítimos anseios
de cada categoria profissional, desatrelado do_estado, dos Partidos Políticos, de centrais sindicais
a serviço de interesses personalísticos... S~bemos
do nosso potencial criativo e por isso cremos em
sindicatos livres, democráticos, soberarios, nos
quais a vontade da maioria, representando as ba-
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ses, seja a mola propulsora da atuação dos seus
Clirigentes.
Este nosso sindicato, por ser o primeiro a surgir
-livremente no serviço público Federal, deve ser
encaminhado da melhor maneira possível, para
que o noss-o-exemplo, que é ousado mas também
legitimo, sirva de modelo para colegas nossos
de outros órgãos do estado.
O. nosso sindicãto será uma entidade aberta
a todq_ e qualquer tipo de negociação, desde que
desenvolvidas dentro de um Espírito de seriedade,
de respeito mútuo, de honestidade de próposito
e, principalmente, que nelas os trabalhadores desse poder da República, representados por seu sindicato, sejam vistos não como_ um aglomerado
de alienados, de imbecies de incompetentes marajás de quem a imprensa nacional tanto se ocupa
quase todos os dias, mas como dedicados traba~
lhadores que, com sua inteliQêndã, tanto Contribuem para o desenvolvimento nacional.
O B·rasil amanheceu hoje sorrindo, brindado
que foi com urna nova Constituição, talvez a mais
progressista ql,Je o País já conheceu, especialmente na parte dos direitos sociais. E indago agora de todos: seria possível à Assembléia Nacional
Constituinte chegar aonde chegou se não contasse com o nosso valioso e indispensável concurso?- Será qUe- alguém neste País parou por um
minuto sequer para imaginar o quanto foi impor-tante para- a Nação o trabalho que aqui todos
nós desenvolvemos, madrugada a dentro, nestes
últimos dezenove meses, e que propiciou a promulgação desta nova Cõilstituição, ocorrídã ontem? Os colegas da Gráfica e do Prodasem, que
em oportunidades várias, -ofereceram em tempo
recorde a cada constituinte milhares de informações sistematizadas, quer sob a forma de relatórios, quer sob a forma de enormes volumes con- tendo _emendas, pareceres, anteprojetos, projetas,
etc., serão eles reconhecidos no curso da história?
Meus amigos, o Cegraf não dorme f~ q~a_se
dois anos e, por incrível que pareça, lá todos sorriern_qtgmpo·todo-sorriem o sorriso do dever
cumprido. E terá algum brasileiro consciente deste magnífico exemplo de dedicação à coisa pública?
Não, -COinpãrili-eiros, iófeHzn1ente, não, que levam a_o conhecimento da opinião pública é que
nós nãda produzimos e que- somos, além de incorfipet"elites, oS mais bem pagos servidores da
união. No entanto sabemos Que isto não é verdade.
O Tribunal de CõntaS-da União, aqui tão bem
representado nesta Assembléia por um expressivo
número de servidores, tem desenvolvido ao longo
da história e com o testemunho do povo brasileiro,
um eficiente trabalho de fiscalização das contas
governamentais. Tradicionalmente um órgão auxiliar do Poder Legislativõ, passará, doravante,
com o advento- da f:tOvã Carta Constitucióhal, a
uma -posição de destaque no ·cenário nacioi1al.
Reconquistadas as prerrogativas do Congresso
N;:1ckm~t m_l,_lito mais atuante tornar-se--.á o Tribun.al de Contas da Uni~o na sua importante função
fiscalizadora. E, evidentemente, o êxito alcançado
pelo Tribunal de Contas .da União na sua ação
fiscáliiãdora não decorre apenas do brilhante tra-
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balho dos seus ministro mas, sobretudo, da dedicação exemplar de quase dois mil servidores espalhados por todos os Esta,dos da Federação.
Meus companheiros:
Se temos conciência do nosso-valor e importância, cabe-nos então lutar para levarmos à opinião pública a verdadeira dimensão do nosso trabalho. Cabe-nos impedir que ·ralS"oS- pregadores
-da_ moralidade_ admiriistrativa, acobertados pelo
manto da impunidade e da irrespOnsabilidade se
utJ1iZem dos meios de comunicação para desenvolver na campanha orquestrada de difamação
contra o Poder Legislativo e os seus servidores.
De nossa parte, basta de provocação.
O Sindicato dos Servidores dóPoâef U:gfslativo
e do Tribunal de Contas da União nasceu para
defender os trabalhadores deste poder e_ do seu
órgão auxiliar, e o fará com muita altivez e coragem; Este é o compromisso que assumimos perante _aqueles que nos conduziram à sua diretoria
provisória. Na presidência do sindicato tentarei
expressai, com a maior fidelidade possível, a vontade da maioria dos servidores do Legislativo e
do Tribunal de Contas da União, sem permitir
qUe ideologias políticas ou ambições pessoais
possa comprometer os princípios que inspiraram
a sua criação. Cultivarei as soluções negociadas,
sem contudo alimentar o medo, a covardia, ou
o peleguismo. Serei perSistente no encaminhamento de_ nossas reivindicações porque persistentes são todos os servidores que representamos, por-mais que tentem desmoralizá-los.
O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo
e do Tribunal de Contas da União, hoje fundado,
é fruto da perseverança de alguns companheiros,
mas nasce sem dono - é de todos nós. Muitos
são os desafios que nos aguardam, mas, tenho
cert~a. da união Jraterna de todos nós, surgirão
meios para superá-los todos. Càda luta vencida
será__o fermento para novas conqUistas.
A hora é de somar esforços, porque só assim
consequiremos um sindicato forte, independente,
demOCrático. O nosso trabalho nos próximos seis
meses à frente_ da diretoria provisória será transparente, aberto ~ todas as_ criticas que tenham por
objetivo fõrtalecê-lo. Conto ccirTI a solidariedade
de tqdos porque sinto em__todos o mesmo sentimento de elevar, cada vez mais, o nome de nossa
categoria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUernberg)
- Concedo a palavra ao- nobre Senador Jamil
Haddad.

sa.

O
JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o _seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos ouvido
e üdo, diariamente, na grande imprensa brasileira,
notícias estarrecedoras sobre corrupção.
No domingo, 4 de de~embro de 1988, O Globo
publicou um artigo de dois autores, Joel Santos
e Paulo Figueiredo, com o seguinte título: "Fuga
de divisas causa perdas de 10 bilhões de d6Iares",
do qual farei apenas a leitura inicial:

"O Brasil deverá apresentar perdas de divisas entre US$ 8 bilhões e US$ lO bilhões
(de Cz$ 5 trilhões a Cz$ 6,2 trilhões) este
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ano, devido à realização de operações cambiais fraudulentas na área de comércio exterior e pelo significativo aumento na_s remessas ilegais de dólares para o exterior. A esti-

mativa_ foi feit"-, esta semana, por fontes da
Polida Fazendária e da própria Receita Federal, que calculam que as exportações brasileiras reais são de 2.0% a 25% a mais doque os valores efetixarnen_te_registrados na
Carteira de Corriér<:io ~erior do J~anco do
Brasil (Cacex), mas são desYi.adªs mediante
operações de subfaturamento__nas exportações ou superfaturamento nas importações."
Sr. Presidente, é de estarrecer. São_ l_O bilhões
de dólares. É o que o País paga, por ano, de
juros da dívida externa.
Sr. Presidente, não quero nem acreditar. No
entanto, dizKse aqui com todªs as letras que "fon·
tes da Polícia Fazendária e d~ própria Receita Fe·
dera! foram que apuraram~·-~ E que providências
tomaram? São fatos estarrecedorel;õ.
Neste momento _ern_ que falo em corrupção,
comunico à Casa que estou dando entra<;la, junto
à Mesa, a um requerimento de informações com
o seguinte teor:

Excelentíssimo Sr.
Presidente do Senado Federal
Solicito a Vossa EXcelêricia, com -apoio no
art:. 239, I, b, do Regimento Interno desta
Casa, o envio, ao Chefe-- do Gabinete Civil
da Presidência da República, de requerimen·
to ao Senhor Ministro das Comunicações para que sejam prestadas as seg,Jintes informações_:_
a) quais as provas de corrupção contra
o Sr. Ministro PrisCo Viana, segUndo declarações prestadas pelo Ministro d_as Comunicações e publicadas no jornal O Estado de
S. Paulo, edição do dia 12-11-88, sábado,
página A.9, com o título: ''ACM volta à carga
e díz que Priscomerece cadeia"; e

b) se o Sr. Ministro das Comunicações,
levou ao conhecimento do Exrn~ Sr. Presidente_ da República as provas factuais originárias da denúncia.

Justificação
Como trata-se de denúncia_ em que um
ministro atinge outro-ministro do rnesmo Governo; esperamos que as informações sejam
apuradas, e, se forem verdadeiras, sejam levadas a sério pelo Senhor PreSidente da República. Caso contrário; na nossa opinião,
achamos que Sua Excelência deveria demitir
o ministrO-Que Usa os rrieiOs de comunicaç!o
para fazer acusações falSaS:
--Nosso intuito é _a_ preservação da moral
pública.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1988.
- Senador Jamil Haddad.
Anexo a este discurso a reportagem da Folha
de S .. Paulo, em que o Sr. Antônio Carlos Magalhães chama de ladrão e corrupto, o Ministro Pris·
co Viana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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para o exterior. A estimativa foi feita, esta semana:,
por fontes da Polícia Fazendária e_da própria Receita Federal; que calculam que as e1Cportações
brasileiras re.:iis- são de 20% a_ 25% a mais do
Folha de S. Paulo- 12 de novembro de 1988 que os valores efetivamente registrados na Carteira de Comércio Exterfor do Saneei do Brasil
Tiroteio entre os ministros
(Cacex), mas são desviadas mediante operações
ACM VOLTA À CARGA E DIZ QUE
de subfatuxaménto nas e1Cportações ou superfatuPRISCO MERECE CADEIA
ramento nas importações. Para s_e ter uma idéia
Clóvis Rossi do que isso significa, a previsã"O- da-Cacex para
1988 é que as e1Cportações de-Ve cão alcançar QS$
Da Reportagem Local 32 bilhões (Cz$ 19,8 trilhões.) "Porém, na realidaO Ministro das Comunicações, Antônlo Carlos de, as vendas no_ mercado _internacional se situam
Magalhães, voltou à carga contra seu colega da enire US$ '3.8,4 bilhões e US$ 40 bilh6es (de O:$
Habitação e Bem-Estar Soda!, Prisco Viana, acu- 23,8 trilhões a Cz$ 24,8 trilhões), de acordo com
$ando-o _de ladrão e pedincl_o que seja preso. O est.udo elaborado pela Polícia Fazendária.
ataque de ACM foi feito no_ último dia 27, em
· Essa situação é agravada com o-áes_cimento
comido na _cidade baiana de Santo Antônio de das remessas de dólares ao exterior, mediante
Jesus, a 180 km de .Salvador, em apoio à candi- abertura-de conta em agências bancârias nos Esdatura de Urcisino Pinto Queiroz, _candidato da - t<idos Unidos e Europa, ·cujo património é eStimado por cambistas e operadores da área de câmbio
coligação PFL - POS.
Primeiro, ACM acusou o atual Prefeito da cidade em torno d~. US$_2p bilhõ~.s (Cz$ .12,4 frilhões).
(Renato Machado, ligado__a Prisco Yiana) de estar _Segundo uma fonte da.Polída F~endária, ~sr~~
roubando dinheiro público e prometeu: ''Vou bo- messas têm aumentado _significativamente nos
tá-lo na cadeia, nem que seja em Minas Gerais", últimos dois anos~ em função. da explosão da taxa
em alusão ao fato de que Renato Machado é mi- de infl~ão e pela total incerteza em que se enconneiro de nascimento. Depois, o Ministro acres- :tra a economia brasileira. O núme.ro_que o órgão
centou; "O que _ele (o prefeito) saqueou, infeliz- ti""abalha para este ano é de remessas ilegais entre
mente com a cumplicidade de_ um Ministro da US$ 1,5 bllhão e US$ 2 bilhões (de Cz$ 930 biRepública, que também merece o mesmo destino _lbões a ·ez$ 1,2 trilhão ).
Todo mundo está tentando proteger o seU Pãindele ... " (ou seja, a cadeia).
Embora a acusação a Prisco já _es_tivesse nítida, mônio do processo de hiperinflação que nOs
pelas ligações entre o Ministro do Bem-Estar So- ameaça. HiStoricamente, sempre houve evasão
cial e _o_ Prefeito de Santo Antônio de Jesus, Antô- a~ divisas, mas era feit"a,_ por grandes empresas.
"flio Carlos fez questão de deixá-Ia ainda mais clara. Porém, o dima de indefinfç_ão da economia atin"O povo me pergunta quem é o Ministro e eu giu tal ponto que hoje não são apenas eles que
-digo: é_o Ministro Prisco Viana."
_
enviam, mas também pequenos empresários_e
O discurso foi feito_no dia 27, mas a fita gravada até profissicin2iis fiBerãis;·principalrliente 13:dvoga-com o seu conteúdo só chegou ontem a Salvador. àos, médicos e dentistas .....,...-_explica a fonte- da
_Prisco Viana, no entanto, já tem conhecimento Polícia Fazendária.
do teor da acusação, porque também fez comício
O representãnte de um banco eui-opeu admtte
em SantoAntôniodeJesus, na última_quarta-feira, que cresceu demais_o número de pessoas interes~
dia 9. O Ministro respcindeu indiretamente e "com ·sadas em abrir conta no exterior e considera a
classe" à oferisíva de ACM, de acordo com a ava- atitude acertada, no sentido de o investidor proteliação que se faz_ no GoVerno baiano,
_Qer o seu -património. "O BrasU lembr-a muito o
ACJII. havia aCusado Prisco em -comício anterior, Titanic e á s-~fiSâÇão- _que as pessoas têm é de
na cidade de Seabra, mas tivera o cuidado de que_ o_ _navio_ vai me.smo para o fünáo do mar:.
deixar algo no ar. Disse, nesse discurso, que o Num periodo-.em que a inOação atinge 30% ao
prefeito local era ladrão e ameaçou: "Se o Ministro ~_-_(f?s~_não~existe fOfm~_~e proteger os _seus atives;_.
for cOnivente, vou-denunCiá-lo ao Presidente".
(jã_o_adiªnta aplicar em ações e imóveis. As alterAgora a acusação é fi""Ontal. Prisco·é adversário nativas são aplicar em ouro ou em dólar"-_ afir~_
regionar de Antônio Carlos. o· Prefeíto- de Santo ma o banqueiro.
Antônio de Jesus, por exempio, teve ãpoio fillan- · De aCordo -Com a Polícia Fázendária, São inúCeii"o da Caixa EConómica FederaL subordinada meras as formas de fraude na área cambial realiao ministério de Prisco,_ para construir três lavan- zadas pielas emPresas exportadoras, que envolderias públicas, asfaltar 23 ruas e construir um vem os setoi'es de cóinmodit"les (<:afé, S()ja e
suco de laranja}, indústria ài.ltorhobilística, de aumercado _fl"'!~nicipal. ~-essa_ verb,3 que ACM alega
topeçãS- -e "eletroeletr6nica. As empresas exportaestar:·sendo "saqu_eada".
doras de café e soja Sãõ -aS-que niais se envolvem
em operações âe subfaturamento nas vendas.
EconorTiia - O Globo - 4 de dezembro de
DOCGl1EfiTOS A QUE SE REFERE O
SR..JAM/L HADDAD EM SEU PRONUNCIA_MEf!TO:_ _ _.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembetg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Od Sa.:.
bóia de Carvalho.

Joel Santos e Paulo figueiredo

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pronuncia ó seguinte discurso.)
- St: Presidente, Srs: Senadores, nós sabemos
o quanto- é trauniático para o -Bài.Sii o problema
da droga, o consumo da droga, o seu tráfico,
tudo que diz respeito a esse çrime, que tem tantas
e tanta~ ramificações capazes de causar grandes

FUGA DE DIVISAS CAUSA
PERDAS DE
Bl

usno

São Paulo- O BraSil deverá apresentar perdas
de. divisas entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões
(de Cz$ 5 tn1hões a
6.2. trilhões) este ario,
devido __à realização de operações cambiais fraudulentas na área de comércio exteriOr e pelo signifiç.;rtivo aUmento nas femeisãs ilegais de dólares

-cz$
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danos à Nação, principalmente à sua juventude.

Sr. Preside-nte, quanto a -isso há alguns fatos
que merecem reflexão. En"quantó se desdObra a
luta contra a divulgação de drogas no Brasil, o
seu consumo, enquanto a justiça procura aplicar

regularmente a lei específica na punição dos trafi~
cantes e dos consumidores de drogas, enquanto
tudo isto ocorre, Sr. Presidente, nós nos deparamos com alguns casos estranhos. Por exemplo:

todo o País soube, Srs. Senadores, da condenação
que foi imposta a um- artista de grande nome,
a um cantor de rock, a um homem que se exibe
costumeiramente nos palcos brasiJelíos, indusive
diante das câmaras de televisão, e tem os seus
discos rodados em todo o Brasil. Trata-se do can-

tor chamado Lobão, e ele, ao que parece, já teve
mais de urna condenação, exatamente pelo consumo de droga, n~o sei se de tráfico. Coincidindo
com a determinação de sua prisão para que cumpra a pena aplicada pelo juiz, nós temos, em tomo
deste artista, uma promoção inesperada, e isso
resulta num grave perigo para a juventude, porque, desde que foi condenado pela Justiça competente, se tomou um herói por causa disso. Este
terna é explorado em todo Brasil. Não sei qual
a emissora de televisão que não louvou ainda
essa figura; não sei qual a revista ainda que n~o
lhe tenha publicado os retratos e dito do seu currlculum vitae, dos mais inesperados _em matéria
de drogas; não sei que grande órgão de circulação
nacional não tenha ainda publicado matéria que
resulte na grande promoção do infrator, mais promoção do infrator do que propriamente do cantor,
pois cantores do seu tipo, na sua arte, temos centenas, mas consumidores de drogas condenados
são poucos os que são mencionados na imprensa
e punidos pelo Poder Judiciário.
Sr. Presidente, Srs. SenadOreS, minha presença
na tribuna é exatamente para fazer um apelo à
reflexão de todos sobre a droga no Brasil. Por
que os consumidores têm que se transformar em
verdadeiros heróis? Por que as revistas não destacam os grande cientistas, os grandes estudiosos?
Pm: que as revistas não cobrem suficientemente
os três Poderes? Por que se dá à imprensa a
possibilidade da cobertura e da louvação de um
toxicômano? Não entendo, Sr. Presidente, e muito
menos o destaque que se deu ao fato de esse
ddadão ser recebido por uma figura do Ministério
Público, Dr. SePúlveda Pertence. Esse fato também foi muito relatado na Imprensa brasileria com
destaque. Esse homem está invadindo os nossos
lares como herói, não é apenas como irreverente,
·· como consumidor de drogas, realmente um
,;onsumidor de drogas. Dizem-no perfeftarnente
recuperado, e basta isto para ser mais uma matéria das grandes revistas nacionais.
O perigo é que a imagem desse cantor e consumidor de drogas invade todos os lares, chega
àjunventude, chega aos nossos filhos, assalta aos
nossos netos. Corno é que a juventude, dtante
de tanta promoção, vai distinguir que o- errado
é consumir drogas, quando consumir drogas leva
a uma louvação, a uma promoção, a um destaque
que ninguém tem neste País? Este fato, Sr. Presidente, é da maior gravidade, e eu não o- traria
ao conhecimento do Senado se não fora a minha
grande preocupação ante isto.
Abrimos a revista "a", Já está o Lobão; a revista
"b", lá está o Lobão de novo; o grande jornal
de circulação nacional, Lobão na primeira págtna.
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Estamos acostumaõos com determinadas promoções, mesmo que sejam de falsos valores, mas
que não- atentem contra a moral. Este é o grande
problema.
No Brasil, o consumo de drogas é cada v_ez
mais avassa1adoi'. Uma vei; COnversando com o
Comandante da 10? Região Militar, em Fortaleza
-nesta época o Comandante era o Genera1 Alacyr Fre:derico Werner---:- , ele estava tão preocupado --com o consumo de_ drogas, inclusive no
Ceará,- eem todo o Brasil, que até admitia devesse
haver algum interesse de potêrlcia estrangeira para dizimar os valores da ·nossa juventude, e até
impedir o crescimento dela, críar obstáculos para
a naclonalidade, para o cidadão do Brasil, destruir,
no nascedouro, _as possibilidades do crescimento
do brassleiro, que vai governar este País daqui
apouco.
Essa preocupaÇão era grande por parte daquele Gencii-ral, ·comandante d~_IO~ Região Militar. E
hoje vejo que há interesses escusas nisso.- Não
é possível que Isso seja normal. Está de5a1iando
minha capacidade de observação e a minha inteligêhcia. Por que tanta promoção para um consumidor de drogas?
O Sr. Leite Chaves -

Perrnit~

V.

~

um

aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom prazer.

O Sr. Lelte Chaves - O problema fundamental do Brasil não são as drogas, mas a fome
e_ _o analfabetismo, que causam prejuízos muito
maiores. V. Ex" sabe que é muito eScusa eSsa
interferência de países estrangeiros nesse problema. Há informações até de que nesse problema
das drogas há um grande ínteresse da nossa nação vizinha, que são os Estados Unidos, em fazer
espionagem. Durante o regime militar, quando
possuíam informação a respeito de tudo, nã-o tinham maior interferência nem davam maior destaque a isso. Depois que os países da América
Latina se foram democratizando, usam a droga
como instrumento de informação, de espiona·
gem, porque sob a invocação de droga não há
segredo no país que não seja revelado. Os gastos
eStao sendo muito grandes, estão finandando·,
inclusive, a Polícia Federal no País Para essa atua·
ç~o. Hoje, somente a questão da droga é dominante. O Sencido e o Corigi'eSso devem examinar
ffiais po_nnenorizadimente essa exagerada interferência_. Por tráS -dissO hà outros interesses, posso
confessar a V. _Ex" Existem centenas de outros
problemas no País: POf -que~ etltão, esse destaque,
essa exacerbação às drogas, quando o problema
maior é dos grandes países ~onsumidores?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Eu
não sei nem a razão pela qual se_ dá tanta publicidade às punições quando estão nessa lei especial
que pune os infratores Pelo consumo e tráfico
de drogas.
Sabemos que é urna lei especial, com um pro~
cedimento especial, rápido.
Nós que advogamos, sabemos bem de corno
decorre esse processo no Poder Judiciário. A fo·
me é um-problema nacional, mas a droga é um
desafio à fome, porque a droga é caríssima. E
de onde sai esse dinheiro, para uma juventude
pobre consumir a droga? f;ssa é a grande indagação.
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ComO__ é que lião se consegue o pão, rJ1_as o
â1cool, que, de qualquer maneira, é uma droga?
E não o estou incluindo aqui na minha observação. O â1cool é facilrnerite encontrável e ofertado
e doãdõ com a maior- facilidade -a queni quer
beber. Não se mata a fome, mas mata-s_e a_ sede
alcoólica com grande facilidade. E a droga SUrge,
ninguém sabe como, _porque a cocaína é caris-:
sima. Lembro-me bem de- um_ depoimento do
cantor Nelson Gonçalves, contando a história do
seu vício. Tudo que _ele construiu na sua carreira
iniciada em 1939, até à data em que se viciou
em cocaína, tudo o que ele construiu, todo o
seu património, ele deu por dois quilos de cOcaína,
ele viveu o vício por dois quilos de cocaína, até
conseguir a cura, quase que milagrosa, _e voltar
ao cenário, reCOnstruir o seu património. Mas tudo
o que fez, em muitos anos de trabalho, ele deu
por dois quilos- de cocaína. E a juventude consome quilos e mais qw1os de cocaína diariamente.
O Sr. Jarbas Passarinho -

Permite V.

Ex~

um aparte, nobre Senador?
OsR:ÇIDSABÓIADECARVALHO-Pois
não, nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu de algum
modo, eStranho o aparte que lhe fói dado pelo
nosso eminente representante do Paraná, Senador Leite Chaves, porque V.- Ex' me!Sriio está dizen-do, agora, que a juventude consome cocaína, que
é muito cara. Sabemos que determinadas áreas
muito bem pagas do P8ls, onde o orçamento domiciliar é rnufto alto, e, portanto, não sofrem a
fome, são das mais agredidas exatamente pela
divulgação da propaganda em favor da cocaína,
em favor da droga. Quando eu era Ministro da
Educação, no Governo chamado_ militar, tomamos_a iniciativa de fazer uma legislação, _o_ Professor Alfredo Buzaid e eu. Bastou que essa legislação tivesse sidO informada pubiicilinente, Sena·
dor, para sofrermos todo o tipo de constrangimento e_ ameaças. Tive que mudar _duas_ vezes
o telefone de minha casa, Tive ameaça de seqüestro de filhos, a partir do momento em que_ apresentamos um projeto que seria uma exposição
de motivos, para que o Presidente da República
rriaridasse uma mensagem fazendO um Projeto
de lei a este respeito. Devo dizer a V. Ex~ que,
em SegUida, constituí uril Conselho Naciona1 com
representantes de todas as áreas - que, hoje,
usamos djzer os _segrnentqs da sociedade. Quando estava empenhado nisso, recebi um relatóiio
·em 40 p.iiíses erri qu"ê- esta campaitha- tinha sido
realizada; o resultado tinha sido- exatamente o
oposto do desejado, porque não conseguia eliminai' do vício aqueles que viciados_ estavam, e cha-mava a atenção para os que não tinham até então
se viciado._ O resultado mundial das campanhas
foi péssimo. ESt-e é um dado que a Gnesco- pode
propoicionar a qualquer momento e que foi dado
no início dos anos 70.1sso justamente parec-e-me
que vem em favor do que V. Ex.' acaba_ de salientar;
faz-se uma· retumbante divulgação da figura de
um --cantor popular que ele, condenado_ como foi,
exatarnent~ _pelo consumo, e V. ~ põe dúvida
até sobre o tráfiCo, esse homem se transforma
mais tarde em modelo, em exemplo que pode
ser considerado pela juventude como alguma coisa a seguir, a ser objetO, como V. EX'-_ ê;oloçóu
muito bern, de urna pergunta, de uma indagaçãO,
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de um questionamento da juventude: "Vale a pena

ser isso ou não?" Agorá, a grande 'reSposta está
exatarnente ai, a partir do .momento em .que a

China conseguiu se Jtvrar do imperialismo. Então
ela devolveu ao Mundo Ocidental aquilo que antes
fJZeram com ela. E, hoje, o que nós temos .é l,lma
penetraçélo extraordinária no país dos mais rico_s~
não é o mais rico, mas é doS_ mais ricos, que
sáo os Estados Unidos da América, para ond_e

convergem essas drogas que vêm da cocaína até
os alucinógenos e que lá são reapresentados por
bilhões ou milhões de dólares em cada tipo de
carregamento. Então, para mim, o problema nã9
está exatamente só na pobreza. E. ontem, eu rece~
bi, ainda aqui, pessoas efn audiência que me di-

ziam o seguinte: Brasilia _é_das regiões brasileiras
mais afetada, talvez seja a terceira, na ordem de
consumo de drogas. E o c.urioso é O Segllinte,
tragicamente falando, é que enquanto no Plano
Piloto, onde se situa uma das r~ndas per caplta
mais altas do Brasil, o consumo chega à cocaína
e a drogas associadas, nas áreaS paupérrimas
é a cola, o cheíro da cola que é utilizado como
forma de viciar as crjanças, e essa tentativa de
aliciar comeÇa numa idade bem menor do que
supomos, _começa ao511 ou 12 anos, no máximo,
para fazer a arregimentaçâo das crianças._ Então,
louvo o discurso de V. Ex", porque me parece
realmente um absurdo que se transforme em motivo de ptópag2mda elogiosa aquilo que deveria
ser envergonhadamente recolh~d() ao esquecimento.

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHOObrigado a V. Ex" pelo aparte, qÍJe ilustrou muito
o meu pronunciamento, trouxe não apenas um
depoimento, mas uma análise das mais interessantes. Devo dizer a V. Ex;\' que,- corno jornalista,
acompanhei sua presença nos ministérios pelos
quais passou e sei que V. _&. semPre marcou
pelo senso da mais alta responsabilidade as pastas que dirigiu. Isso é conhecido não apenas no
Ministério da E-ducação, mas também no do Trabaltro e no da Previdência.
Sr. Presidente, para fmalizar, devo dizer que é
a hóra- de pensarmos na legislação e de encontrarmos utn mefo de, sem atacar a liberdade de
imprensa, termos uma norma a ser cumprida PeJos órgãos de comunicação em matéria desta natureza. Não _sei como enCaiXar- ísso ãinda. Porque
não foi feito o devido estudo, mas é _tradicional,
na administração brasileira, o cuidado com a di·
vulgação daquilo que é liOcivo à socíedade_, _e
principalmente à juventude, Há portarias ministeriais sobre a Clivulgaç:ão de suicídios. A lei de
imprensa, até então em vigor tem determinados
cuidados, limitando a liberdade de imprensa exatamente em divulgações que são nocivas. Há um
procedimento que pode ocorrer,por--parte do
Congresso Nacional, no exa--medaquilo que possamos conceituar como a verdadeira líberdade
de -lmprensa, para que não s~zi da- liberdade o
poder de destruir os valores nacionais, para qUe
n~o seja da liberdade de imprensa a aptidão de
atacar a Nação em si, os seus principais valores.
e para que o uso das liberdades, sejam elas quais
forem, não afete o progresso naCional.
Estamos .exatamente em um momento pósConstituinte. aquele cantata de todos com os
novos direitos, com a amplitude dos novos direitos. E talvez esteja havendo um desregramento

t
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que clame pela providência maior do Congresso
Nadonal _de_ apressar a sua l~islação comple-tnentar.
.. .
Quem sabe· se, não podendo resolver na legislação. nãÇ> devess~,um_c6digo de ética dos órgãos
de comunicação banjr. das publicações, banir do
Vjdeo, banir das diVt,Jigªç_ões informes estes que
transformem em herói aqueles que precisam retrair:se do cenário, exatamente para não serem
um exemplo que invade os lares, um exemplo
que chega às escolas. Como distinguir que Lobão,
por exemplo, está errado, se ~e é hoje um herói
naclcin-.:il, se está em todas as televisões? Vira o
canal, aperta o controle remoto, ele aparece de
novo. Abrewse a revista "A", lá está_.. na "8", também, no grande jornal, em todo canto. Nos jornais
dos estados, em todo.- canto, está exatamente
- mencionado que aquele herói foi condenado, que
ele é um condenado, mas que ele é libertário,
ele é ~ liberdade, ele é uma personalidade especial, eJe,~enfim, é_:'_'ele','_. __ E isso é terrível como
exemplo para a juventud~.
Fi~m aqui estas observações, Sr. Presidente,
e creio que a partir disto, a partir desta nossa
consciê"nCia, nos seja possfvel fazer alguma coisa
numa_futura leigislação, para evitar esses prejuizos
morais do Brasil. (_f1uitq bem!)

O SR. PRESJDEN"m (Francisco Rollemberg)
- Co!ícedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Cam_elro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores,_ faleceu a semana passada, no
Rio de _Jimeiro, o Ministro João Lyra Filho. Sua
atividade de homem público, nos vários setores
em que a exerceu~ diz bem da grande perda que
seu desaparecimento representa para meu Es~
ta do.
Para que conste dos Anais, perpetuando assim
ã inefn6ria deSSe ilustre brasileiro, resumo sua
biografia, tal como- o fez O Globo, em edição
de 28 de novembro último:

"A _fifa perdeu um Conselheiro; a Academia Carfocã de Letras, um de seus rTiais destacados acadêmicos; o Tribunal de Contas
do Estado, Um criterioso mfnistro; o Bota.fogo
âe Futebol e Regatas, um fanático torcedor;
o setor educacional, um professor dedicado;
a Caixa Económica Federal, um dos mais
inovadores dirigentes; o Brasil, um grande
orador, conferencista e ensaísta, assim como
a família Lyra Tavares perdeu um de seus
membros mais ilustres. Com problemas res-piratório_.S e insl!ficiênci& na medula óssea,
morreu ná Casa de Sáúde São José, o Ministro.JoãoLyra filho, de 82 anos.
Reunidos em torno do corpo do Ministro,
velado na residência da família, na Rua Jardim Botânico, parentes, amigos e antigos colaboradores lamentavam ontem a perda. Entre eles, Carlos Alberto Pínheiro, representando João Havelange - que da Europa
mandou um telegrama de condolência à viúva Maria Isabel de La Roque Lyra Tavares;
Pierre G_odoy, @_Comissão Jurídica da Fifa;
Peralva de Miranda, representando a Univer-

sidade e a família Garria Filho; e o educador
Américo Jacobin_a Lacombe. Na varanda da
casa, coi"bélias enviadas pela Confeden~ção
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Brasileira de Futebol, pelo Botafogo de Futebol e Regatas, pelos funcionários do Tribunal
- · de Contas do Estado, pela Universidade Gama Filho, por Altair Gama Filho e famüia,
por Megan e Humberto Braga e até pela Camélia Flores.
Filho de um destacado senador pelo Rio
Grande do Norte- que por 15 anos ocupou
uma cadeira no Congresso e ficou conhecido
também como Papa da Contabilidade no
Brasil, João de Lyra Tavares Filho nasceu
em João Pessoa, no dia 24 de abril de 1906.
Em função da carreira política do pai, porém,
com nove anos veio para o Rio, entao a Capiw
tal federal. Apesar de, desde os 14 anos, ter
se dedicado às letras - escreveu cerca de
80 livros - e ao trabalho na imprensa como· crítico literário e cronista esportivo,
João Lyra Filho, como prefería ser chamado,
pelo trocadilho que seu nome podia sugerir
-"parece que eu sou um delirante", costumava brincar --aos 20 anos se formou em
Direito na antiga Universidade do Brasil.
Aplicado e brilhante em todas as atividades
a_ que se dedicou, por isso. mesmo destacou-se em diversos campos. Na literatura,
os livros que escreveu sobre os mais diversos
assuntos - de fmanças e a poesia, atê psico-·
!agia e a sociologia dos despostos -levou-o
à condição de acad~mico. No mundo das
finanças, outra paixão, teve uma fulminante
carreira na Caixa Econômica Federal, onde
chegou a diretor na década de 30; foi Secretário de Finanças do Prefeito Mendes de Moraes; nos Tribunais de Contas do Distrito Federal e, posteriormente, do Estado da Guanabara, foi um dos mais criteriosos ministros.
Na Educação, foi_ titular de várias cátedras
e chegou, no GOverno Negrão de Lima, a
Reitor da antiga Universidade _do Estado da
Guanabara, atual UERJ.
Mas o esporte parece ter sido a grande
paixão de sua vida: nele até a sua morte se
manteve atuante. Em 1939~ com apenaS33
anos, elegeu-se Presidente do Botafogo, de
bnde saiu, após uma briga com o folclórico
Carlito Rocha, para, a convite do Presidente
Getúlio Vargas, elaborar uma nova legisla-;ão
-desportiva para o Brasil e assumir o carg'o
de conselheiro no Conselho Nacional de
Desportos (CND ). onde em 1941 chegou
à Presidência.
Seu sobrinho e colaborador Carlos Augusto de La Roque Rorneiro_conta, inclusive, que
nesta viagem para Santiago do Chile João
Lyra Filho conseguiU, com Oduvaldo _Cozi,
Ari Barroso e .Mário Filho, armar uma tramã
que derrubou as pretensões. do ditador Juan
Domingo Perón e trazer para o Brasil a sede
da Copa do Mundo de 1950. Em 1954, che#
fiou tàmbém a delegação brasileira que foi
disputar a c_opa da Suiça.
De João Hãvelange, foi colaborador desde
1957, quando o atual Presidente da Fúa derrotou Rivadávia Meier na eleição para a Presidência da Confederação Brasileira de: Desporstos. Finalmente, em 1974, ajudou a articular a candidat1.1ra de Havelange _à Presidência da Fifa. sendo de sua autoria o discurso de HavelaÍlge, na sessão realizada antes
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regulado em lei complementar, a autorização e
o fun-cionamento dos estabelecimentos de previdência privada.
O reconhecimento, pela Carta Magna, da previdência complementar, é prova inequívoca de que
a ela cabe um papel destacado no combate à
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
pobreza, instituída que é para proporcionar a uma
O SR. PRESIDENTE (FrancisCo Rollernberg) parcela ponderável da população maior bem·es- Concedo a palavra ao nobre Senador Marco tar, após uma vida toda dedicada ao trabalho.
Por isso, lamentamos que_ a Constituição, que
Maciel.
entrou há pOuco em vigor, nãO tenha acolhido
OSR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun- o clamor expresso na emenda popular subscrita
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. por 320 assimitUfas. que propunha fosse expresSenadores, promovido e organizado pela Associa- samente garantid.,."TTo seu texto, a imunidade trição Brasileira -das Entidades Fechadas de Previ- butária, e que tenha sido rejeitada a Emenda do
dência Privada, realizou-se na cidade do Recife, ilustre Deputado Victor Faccioni com o mesmo
Pernambuco, de 18 a 21 de outubro deste ano, objetivo.
o IX Congresso Brasileiro das Entidades Fechadas
Hoje, não há como não se reconhecer que a
de Previdência Privada, tendo como patrocina- Previdência Complementar Fechada constitui um
dores respeitadas organizações privadas.
dos_ mais valioSos instrumentos da justiça social,
Este certame que se revestiu do maior êxito fornecendo aos aposentados os recursos que a
e cujos objetivos foram totalmente alcançados, economia estatal não pode proporcionar.
propôs-se desenvolver corno terna central de seus
- Lamentavelmente, a doutrina brasileira não tem
trabalhos: "A Previdência Complementar na Se- ertfatizadO-Cõnvenfe"ntemente, como· em alguns
guridade Social: Desafios e Alternativas".
países, os aspectos da previdência privada ou
Nas sete sessões plenárias, foram expostos e complementar, definida, com propriedade, por
amplamente debatidos, em painéis únicos e si- Dupeyroux, como um conjunto de "vantagens somultâneos, temas da maior atualidade, como "A ciais- complementares, garantidas aos assalariaPrevidência Complementar em ação integrada dos 12_qr_ instituíções", fora do esquema o~ci~_ ~()_
com os objetivos da Seguridade Socialn, "Impacto seguro social.
do Texto Coristitucíonal no PlanO de custeio das
Difundidas, no início, mais sob a forma de funEntidades Fechadas de Previdência Privada",
"Pensão: Proposta de uma metodolOgia de cálcu- dos de pensão, destinadas a complementar as
lo mais realista do que atual", "O gerenciam_ento aposentadorias do sistema previdenciário obrigatóriO, paulatinamente, em lugar de esquemas
e o- controle das EFPP", "Conjuntura Põlítica- e cOmplementares
de previdência, surgem, hoje, as
econômíca e seus reflexos no Sistema de Previentidad~s fechadas, que vêm pr~stando os mais
dência Complementar", "Planos Assistenciais:
relevantes serviços a mais de 300.000 benefiCiáTendências, Desafios, Vantagens e Dtficuldades",
"Informática: proposta para as EfPA", "Fundação rios.
Por todas essas razões, e atendendo o alto signida Terceira Idade: Estrutura, Objetivos e Projeto
ficad_p _que representou para o sistema previdenPiloto".
ciário nacional, o lX Congresso Brasileiro de EntiSenhor Presidente, já tive oportunidade de tecer
dades Fechadas de Previdência Privada, realizado
desta tribuna algumas considerações sobre a prona cidade do Recife, em outubro do _corrente ano,
teção dada nas sociedades de massa contemporequeremos, nos termos do -Regimento Interno
râneas pela seguridade social em seu tríplice asdo Senado_, a_ transcrição em seus Anais, do dispecto, hoje consagrada na nova Constituição: a
previdência soc,ial, o amparo à saúde e a assis- ~rso- inaugural pronunciado na Sessão Solene
de instalação daquele certame, pelo Dr. Paulo
tência social.
Mente, ilustre Presidente da Associação Brasileira
A seguridade social é, de tal forma, necessária
das Entidades Fechadas de Previdência Privada.
à garantia dos bens sociais, qtie ela se apresenta
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
ao lado do direito à educação como a mais importante das garantias sociais que o Estado demo- - bem!)
crático no mundo contemporâneo pode proporDOCGMENTOA QGE SE REFERE OSR.
cionar aos se_us cidadãos.
JIW?CO MACIEL EM SEG DISCXJRSO.Todavia, na viabilização de uma sociedade democrática mais justa e mais igualitária, faz-se,
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES
também, importante e necessário o reconheciFECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
mento da existência- de entidades fechadas de
SESSAO SOLENE DE INSTAlAÇÃO DO
previdência privada, as quais, como se sabe, consIX CONGRESSO BRASILEIRO
tituem, hoje, instrumentos poderosos de compleDAS ENTIDADES FECHADAS
mentação dos benefícios previdenciários dispenDE PREVIDÊNCIA PRIVADA
sados pelo Estado, mas manifestamente insuficientes para assistirem seus segurados nas emerDiscurso inaugural do
gências médicas e lhes garantirem uma velhice
Dr. Paulo Mente, Presidente
digna, depois da aposentadoria.
É para nós uma satisfação muito grande receReconhecendo esta realidade, a Constituição
ber a todos neste lX Congresso Brasileiro das
recém-promulgada, ao elencar as atribuições da
Entidades Fechadas de Previdência Privada. GosUnião, destaca a de ftScalizar as operações fmantaria de recordar inicialmente que esta realização
ceiras das instituições de previdência privada, deé tradicional desde os idos de 1978, época da
terminando, no Capftulo do Sistema Financeiro
fund,3ção de nossa Associação Brasileira das EntiNacional, que, dentro deste sistema, deverá ser
da votação, e que, para alguns, consolidou
sua candidatura. Passou, então; a exercer o
cargo de conselheiro da entidade. Em 1982,
escreveu também o discurso com que Havelange abriu a Copa da Espanha."
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dades Fechadas de Previdência Privada, e que
somente deixou de ser realizada no ano-de 1987,
quando por prioridade dada aos trabalhos da nova
Assembléia Nacional Constituinte, então em curso, decidiu-se por um trabalho inte-nSivo, voltado
aos interesses das entidades junto aos senhores
senadores e deputados constituinteS. A reformu~
lação programática para um novo tempo, ditado
pela Nova Carta Magna, fez com que o Congresso
de _1987 fosse suspenso, para que pudéssemos,
então, melhor consolídá-Jo nos anos s_eguintes.
E, posso dizer, com segurança, que esta susperisão resultou em avaliaçõ_es mtiíto positivas.
Encerramos faSe da Assembléia Nacioriãi Constituinte com a certeza de_que, se nossas reivindi·
cã:Çõe-s m.ais--diretas não puderam -ser ãft?fl.didas,
pudemos constatar, ao final dos trabalhos, vitórias
expressivas no campo politico e no campo social
de interesse das entidades de previdência. Cito,
como fatos preponderantes, durãnte o ano de
1987, e dentre as prioridades escolhidas pela Associação Brasileira das_Entidades_ Fechadas de
Previdência Privada, a união das entidades, que
puderam, com esforço pessoal de cada um de
seus dirigentes e de seus associados, firmar-se
em tomo dos _assuntos que nos diziam respeito
riã-elaboração da nova ConstituiÇão. Outro fato
muito importante-dUfaníe eSsa fase- fO(ã_Vívida
participação dos próprios associados de nos
sas entidades, chamados que foram pelos diri~
gentes para subscrever a emenda popular que
acabamos por aprese_ntar com 300.000 assinaturas à Assembléia Nacional Constituinte, após
apenas duãs semanas de coleta em todo o território bi'asileirO. - ---- - Pudemos, ainda durante toda_ essa fase, partiK
cipar de
-trabalho conjunto de conscientiR
zação do meio legislãtivo, aPresentando aOssenhores senadorés e deputadoS Constituintes o
fulcro de riossO sistema; as n6s5a5-i'efvindicações
e, principalmente, a nosSa função Sodãl-pefar'lfe
uma massa de mais de 1,5 milhão de trabalhadores.
Pudemos, através de este processo, desenvolver um sistema efid~mte de cODSdentização
também da opinião pública, porque mercê desse esforço conjunto de participação dos dirigentes
de todas as entidades deste Brasil, estivem-os presentes nas notícias sobre a Assembléia Nacional
ConStituinte e· Sobre-OS seus trabalhõS;-divulgahdo
os objetivos de nosSo- sistema. E pudemos, através dessa política, manter e aprimorar a proximidad~ _com_ o_ Poder Público, o- que julgamos
e_sse_nç_ial para_ o âesenvolvimenlo de nosso sistema de previdência privada. Com relação às conclusões objetivas da Assembléia Nacional COnStituinte, gostaria de citar as melhorias que foram
introduzidas nos benefícioS da Previdência Social.
Qeio, que a melho_ria dos benefícios,-aos- aposerita-dos e pensionistas, não só nos critérios- de
concessão, como nos critêrios de manutenção
dos beneficies, traz efetivamente uma melhor postura aos anseios dos nossos beneficiários. E nós,
como dirigentes ou como representa-ntes de um
melo que tem por objetivo a progressão social,
não podemos estar à margem de aplaudir tal conduta_ da Assembléia Nacional COristituinte. ~. efetivamente, utn ganho importante;- um gahfio cOm
o qual estaremos convivendo. Parabenizamos
àqueles que foram responsáveis por tal decisão.
Uma decisão que, claro, tem uma contrapartida,
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que vem sendo amplamente discutida a nível nacional. Efetivamente, o campo do Estado, a responsabilidade do Estado com os programas de

benefícios aos aposentados e pensionistas, tem
limites. Vivemos em um País em desenvolvimen-

to, carente de recursos, com muitas outras priotidades no campo social.
A destinação de recursos para manutenção de
uma massa crescente de inativos, convive com
novas realidades populacionais, onde requer atenção o expressivo decréscimo que tem sido registrado nas taxas de natalidade como, com júbilo,
requer atençêo o expressivo cresdmento que tem
sido visto nas expectativas de vida do povo brasi-

leiro. Em paralelo a isto, os benefícios introduzidos
pela Assembléia 'Nacional Constituinte e constantes de nossa Nova Carta, devem ser ponderados
com a carência de recursos da Previdência Social.
Sabemos, pelos dados divulgados a nível nado~
nal, que a arrecadação prevídenciária é uma arre~
cadaçáo apenas sufudente à manutenção dos
atuais benefícios.
As melhorias certamente requererão teorias
adicionais, na busca de recursos, como tambérTI
nova ponderação nos fatores de concessão e ma~
nutenção. I:: evidente que esta constatação faz
com que- a previdência privada complementar,
especialmente a de finalidades não lucrativas,
criada no âmbito das empresas, passa a ter uma
representatividade muito maior e uma função mais visível na integração e na complementação
do dev:er do Estado. Cabe ao EStado um atendimento prioritário às populações mais carentes,
às populações de rendas menos favorecidas. Cabe à previdência privada, à previdência complementar, a suplementação desse dever do Estado,
de tal forma que tenhamos uma população satisfeita e uma expectativa plenamente atendida com
relação aos benefícios pagos aos nossos trabalha~
dores na inatividade. Com isto, a Abrapp assume
compromissos c_om novos tempos, com uma nova realidade ditada pela Carta Constitucional. Temos que manter um diálogo permanente com
os poderes público; de modo a mantermos a
legislação plenamente adaptada e o nosso sistema vivo perante à sua comunidade de associados.
É preciso, pensando no futuro, que nosso sistema,
com uma imagem expressivamente positiva a nível nacional, assegure _sua manutenção ao longo
do tempo. Por isto é_ preciso estar sempre, de
forma dinâmica, adaptando os processos, descobrindo novas técnicas e incentivando a criação
de novas entidades. Temos um compromisso inadiável com a expansão do sistema de Previdência
Privada especialmente ao empresariado privado.
Novos modelos técnicos reçém desçobertos, como adaptações que deverão ser feitas em futuro
muito próximo, constituem instrumentos de expansão do sistema. É preciso que cada um de
nós, enquanto dirigentes de entidades, enquanto
responsáveis por um sistema de ímagem positiva,
trabalhe para expandi~lo a todos aqueles que ainda não o poss_uem.

Para isto é preciso divulgar o sistema nas federações de indústrias, nas associações de empregados e nos sindicatos. Te mos, efetivamente, um
compromfss_o novo a partir de agora. Encerrados
os trabalhos da Assembléia Constituinte, a Priori~
dade se volta à legislação complementar, quando
tereinos a oportunidade de tentarmos as novas
adaptações, tão ne<::essárias que acabei de citar,

e poderemos então amoldar o sistema na forma
que possa ser expandido <::cm maior facilid8d_e
a todos aqueles que ainda estão protegidos por
uma previdência complementãr eficiente. E, final~
mente, temos um compromisso muito importan~
te com o futuro, talvez o mais importante de todos,
e que até _agora não gerou atenções mais fortes.
Faço referênda aos nossos aposentados e pensionistas. Quando a previdênda <::omplementar
surgiu há cerca de onze_ anos atrás, surgiu com
a acumulação de_ reservas finan<::eiras e com a
expectativa de futuras aposentadorias. Hoje, já te·
mos em nosso sistema cerca de 300.000 beneficiários, pessoas que dependem das entidades de
previdência complementar na manutenção de
saa:!:rrendas de inatividade.
Ora, _:será somente esta a nossa responsabilidade, de manterrrlos a renda de nossos idosos,
que tem, cada vez mais, uma expectativa de vida
cresçente? Certamente, não. Temos outraS responsabilidades para com nossa massa de idosos.
Não basta simplesmente garantir renda para satis~
fazer àqueles que deixam uma fase de vida ativa:
tão longa. É preciso que nos ocupemos em darlhes outros tipos de satisfação e, dentre tais satis~
fações, preo<::upa-nos a função ocupadonal. A
Abrapp há algum tempo vem in<::entivando pro-- gramas voltados à Terceira Idade, vem in<::entivando estudos nesse campo.
Criamos, recentemente, o Centro de Estudos
de Seguridade Socíal (Cess), encarregado de propor· teses, de promoVer -estudos <::om relação ao
desenvolvimento da prevldênda ofid81, assim como criamos.. em conjunto <::om o IDORT do Rio
de Janeiro, a Fundação da Ter<::eira_ ldade, que
tem por finalidade envolver as entidades do País,
primeiramente no âmbito do_ Estado do Rio de
Janeiro~ com esta nova fllosofi8, com esta nova
responsabilidade, que é a de atender ao idoso
em todas suas necessidades não- soinente em
seu nível de renda. Enflffi, são tempos novos para
a Abrapp, são tempos novos para todos nós. Esperamos ·que este IX COngreSsO Brasileiro das
Entidades FechadaS de Previdência Privada possa
trazer à disc:ussão temas Wo interessantes como
este, para que, fruto do debate propiciado em
toaas as Plenárias que tefei"noS, possamos, todos
nóS, trabalhar pelo aperfeiçoamento de uma previdência cOmplementar que deu certo. É 2reciso
que a Abrapp mantenha a<::esa a chama d~en
volvimento deste sistema e, para Isso, contamos
com a colaboração de todos os senhores.
Muito obrigado.

e

O SR. PRESIDENTE_ (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Odadr
Soares.

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Sena(jQre;ª~ _é profundamente preocupado
<::om o futuro econômi<::o e social da Amazônia
e, conseqüe-ntemente, do Brasil, que venho a esta
tnbuna para- denunciar um ato de grande injustiça
recentemente_ perpetrado _contra nossa região.
Refiro-me ao remanejamento de supostos "excedentes otçamentários" do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) em favor de seu
congên-ererdo Nordeste, o Fmor, remanejamento
esse feito pelos ministérios da área económica.
O at9 mergulhou em perplexidade e revolta
pessoas e instituições amazôni<::as as mafs diver-
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sas, como a Se<::retaria de Indústria, Comérdo,
Ciência e Te--,cnologia de Rondônia, a Associação
dos EmRregados do Banco da Amazônia SIA e
a Fedei'áção das Indústrias do Estado de Rondônia, cujas mensagens de repúdio faço juntar a
este pronunciamento.
Representante que sou da Amazônia e, em particular, do Estado de Rondônia, não me posso
calar frente ao lamentável a<::ontecimento, cabendo-me perguntar, em nome de meus eleitores
e representados: que excesso?
É verdade, não poderia eu negar, em sã consciência, a Amazônia é uma região de excessos.
Excesso, por exemplo, de quilómetros quadrados
por habitante; excesso de área geográfi<::a a ocupar e preservar; excesso de arrojo humano e em·
presarial de parte de tantos brasileiros lá mesmo
nascidos ou que para lá se dirigiram, no saudável
impulso de cristalizar o quanto possam do imenso
potencial de riquezas que a região oferece. Excesso de otimismo e de esperança, artigos tão escassos hoje em- dia no Brasil <::orno um todo, mas
que lá na Amazôniã, apesar de todos os pesares,
ainda se encontram em abundânda. Ex<::esso de
fé nas promessas de tantoS governos, federais
e regionais indistintamente, de que haveria recursos, incentivos, infra-estrutura sufidentes para
consolidar o novo mapa brasileiro que <::omeçou
a desenhar-se .com a ocupação da Amazónia e
o início de sua tão ansiada integração ao sistema
económko -hadonal. Excesso de obstiriação, teimosia mesmo, ao <::ontinuarmos esperando, nu~
ma fase em que tudo e todos, à nossa volta, pregam a desesperança.
Extremamente vulnerável é a economia da região amazónica, baseada ainda em grande parte
no extrativismo vegetal, com recentes incursões
no setor da agropecuária e no da rninerafãO. A
indústria de transformação, essencialmente ma-deirelra, requer investimentos e planejamento de
grande vulto, requer ações de grandes espectro
para poder diversificar-se antes que ocorrei a desertificaÇão que se torna, cada vez mais, um
ameaça do Brasil e a todo o planeta. O pólo mon~
tador de Manaus dama por sedimentação, çarecendo de esforços com vista ao desenvolvimento
madço de tecnologia nacional, para que passe
a criar produtos nossos e ·Jnsumos próprios, adquirindo, enfini, a feição vêfâadeiramente nacio_nal que ainda lhe faJta. Tudo isso, Senhores Senadores, requer recursos de grande monta.
A Amazônia não dispõe, <::orno se sabe, de mer·
cado consomidor próprio para seus p-rodutos. Isso
nos faz depender de eficientes meios de transporte, que lhe venham a assegurar escoamento
a custos razoáveis, sob pena de essa mesma pro·
duçã,o tornar-senão~competitiva. Isso, igualmente, demanda grandes _somas de recursos.
É imensa a lista de nossas carências económicas - e aí reside, por <::erto, o nosso maior
e mais gritante excesso. Remanejar r_ecursos orçamentários para qué"'lquer outro programa seria
raspar o fundo de nosso pobre e já tão agredido
Fundo. Seria, mais que insensatez, um Verdadeiro
crime contra a Amazónia e, <::onseqüentemente,
<::entra o Brasil.
Quer seja pelo seu potencial económico, quer
pela sua importância estratégica, a Amazónia merece, do Governo Federal, melhor tratamento, E
é em nome desses_ meredmentos que apelo com
to_da a ênfase ao Sr. Ministro do Interior e ao~
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Srs. ministros da área econômtca: reforcem- eles
a saúde do Finãm, catreãndo para ele até o último
centavo de recursos excedentes de todos _os _demais programas. Não retirem do Finam um toStão

sequer, pois que eventuais saldos rotulados como
recursos excedentes serão, na verdade, mera
prestidigitação - efetuada, quem sabe, por alguém interessado em esbulhar uma região que
tem primado por ser, ao longo da História, uma
das primeiras na lista dos cortes e das omissões
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sacrifício de suas já escassas benesses do quadro
federal.
_ Ale.nclo_s-ª-m_ente, Erecterlco Simon Camelo,
Presidente da Federaçâi::i das Indústrias do Estado
de RQIJ.dônia. Cordiais saudações, Frederico Simon Camelo, Presidente da FIERO.
Da: Associação dos Empregados do Banco da
Amazônia SA (AEBA)
Ao

Exmo. Sr.
Odadr Soares
DD. Senador da República
não merece isso!
Bancada .de Rondônia
Era o que tinha a diZer, Sr. Pr€sidente.
Supreendidos pela postura antiamazônica do
Governo Federal que, autoritariamente, retirou
DOCGME!'iTOS A QGE SE REFERE O
parte dos recursos do Finam para aplicação no
SR. ODACIR SOARES EM SEG DISCGRSO:
Nordeste, nossa associação levou ao conheciPortovelho/RO
mentO do público seu mais veemente protesto
Urgente
e a disposição de participar ativamente de um
Senador Odacir Soares Rogrigues~mplo movimento que congregue todos setores
Senado Federal GAB-32 AnexoJ2 Edifício prin~
de nossa região, no sentido de exigir a revogação
cipal
- deste ato. Conquanto façamos sérias restrições
Brasília/DF
a forma como esses Incentivos têm sido aplicados
Telex circular 0015/SlCCT~BB. O empresa-riado
desd~ a:: _sua criação, tanto na _Amazônia como
da _Amazônia foi surpreendido com a dec:issão
no Nordeste, por se saber que parte deles alimen~
dos Ministros da Fazenda, Planejamento e Interior
tam a ciranda financeira em beneficio de emprede repassar Cz$ 22 bilhões do Fundo do Investi~
sários do Centro-Sul e por termos consciência
mento da Amazônia (Finam) para o- Fundo de
do papel dos mesmos no processo_ de devastação
Investimento do nordeste (Finar), sendo assim
da floresta Amazónica, não aceitamos que ao in~
prejudicados todos os projetes Sudam, dos em~
vês de se corrigir os erros se queira prejudicar
presários de nosso Estado como toda a Amazônia
ainda mais a nossa região, desviando recursos
legal. Solicitamos ao nobre Deputado unir~se _a
---:-para-outras áre_as __ com conivência e ou -omissão
nos enviando telex ao Exm? Sr. Ministro do Interior
de autoridades que representam a região. Assim
e ao Extn.~ Sr. Presidente da República para recon~
sendo conclamamos vossência a se engajar nesta
siderar esta medida para termos igualdade de de»
luta exigindo não só a revogação do ato de transfesenvolvimento conforme nossos direitos.
rência dos recurs_os, como· também a reformu~
Atenciosamente. - Marllda Costa Teixeira,
lação dos critérios e a total transparência da apltSecretaria de Estado da Indústria, Comércio,
cação_dos mesmos. Saudações, Alberto FerCiência e T ecnoiogia de- Rondõnia.
reira Puty- Presidente da Associação dos EmPorto Velho
pregados do Banco aa Amazônia S/A.
Telegrama
_-_- Dul'ãflte O discurso do Sr. Odacfr SoEVes,
Exrn9 Sr. Odacir Soares_
o Sr. FttmC!SC6 Rollemberg deixa a cadeira
Senador Federal
da presidência, que é ocupada pelo Sr. HUm~
Brasília/DF
berto Lucena.
Retransmitimos teor telex _enviado Presidente da
- - República e Ministro do Interior.
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) TLX. 158/88-PRES.
Concedo. a palavra ao nobre Senador Francisco
Excelentissimo_Senhor
Rollemberg.
Doutor José Samey
O SR. FRANCisc·o ROLLEMBERG
DD.- Presidente da República
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discUrso.)
Brasília -DF
Tomando conhecimento não ·oficial da inten- - Sr. Presidente, SrS. Senadores, o dia 5 de dezembro-segunda-feira próxima passada assinalou
ção do Governo de transferir" excedentes" orçao segundo mês de existência da nova Constimentários do Finam pãra o Finar invocando -distuição~ Havíamos, portanto, concluído, sessenta
posto parágrafo primeiro do artigo quarto do dedias antes, a árdua tarefa que nos foi delegada
creto~lei N~ 1.376, vimos presença Vossa Excepelo povo brasileiro.
lência extemar total repúdio c:lasse produtoras de
Não a elaboramos de' afogadilho. Não! OuviRondônia a esta possível medida. Empresarios
mos o povo por meio de suas lideranças e instituiamazônidas ainda aguardam resgate da divida
ções. Analisamos o grande número de sugestões
nação com esta ainda não devidamente_comque nos enviaram milhares cidadãos. TemOs em
preendida região brasileira. A urgencia da necesmãos as diretrizeS básicas que constituem a bús~
sidade de medidas adequdas para o reflorestasola dos destinos deste País.
mento, a agricultura e a pecuária, por exemplo,
Sabemos, porém, e·· a Nação também o sabe,
para que ela possa produzir mais desmatando
que muitas dessas determinações constitucionais
menos, preservando o parque industrial madeicarecem a~da ele leis que transformem em norreiro e toda a agroindustria já instalada, decerto
podera ser um ótimo destino aos supostos exce- -- mas operacionais, em benefício do povo e do
Pais
dentes orçamentários do Finam.
Por maiores que sejam as necessidades no NorConhecemos, outrossim- pois os aprovamos
deste, certamente não haverá caber à região Noros dispositivos que estabelecem prazos para a
te, dadas as circunstâncias, o ônus de qualquer
elaboração dessas normas regUlamentadoras sefederais de toda ordem~

A Amazônia, Sr. PreSidente e Srs. Senadores,
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rem executadas. Dentre esses, Senhor Presidente,
quero destacar o caput do art. 12 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o_ qual
peço vênía para ler:
"Art 12. será criada, dentro de noventa
dias da promulgação da Constituição, Comissão de Estudos Territoriais, é:-om dez
membros ·indicados pelo Congresso Nacio~
na! e cinco; pelo Poder Executivo, com a
finalidade_de apresentar estudos sobre o território nacional e anteProjetos relativOS ã. nOvas
unidades territoriais, notadamente na AmaZônia Legal e em áreas pendentes de solução."
~

Sr. Presidente, mals de sessenta dias são passados desde _a promulgação da nova Carta. O Congresso Nacional se defronta com a gigantesca _
tarefa de, até o dia 15 de dezembro vindouro,
examinar e votar _matérias_ de grande importância
para a vida do País. A partir dessa data transcorrerá
o período do recesso legislativo.
Pois bem, Srs. Senadores! Em 3 de janeiro findará o prazo_ de noventa dias para a criação da
referida Comissão de Estudos Territoriais. Sere~
mos nós, os primeiros a descumprir a Constituição que nós mesmos elaboramos?
Desejo esclarecer, Sr. Presidente, que lhes falo
não somente por haver sido um dos autores da
emenda que originou essa norma constitucional.
Manifesto-me, principalmente, por representar o
Estado de Sergipe, em cujas fronteiras sul e o"este
_existem uma extensa faixa litigiosa, pendente de
solução.
Recuso~me a crer que o Legislativo nacional,
após recuperar com tanta luta as .suas prerrogativas, deixer _de executar as próprias atribuições
que a si arrogou, relegando as prescrições constitucionais, como se fossem "letra morta".
~ero ressaltar, portanto, Senhor Presidente e
Senhores Senadores, que o objetivo deste breve
pronum:iarrlento é fazer constar nos Anais desta
Casa do Congresso o meu veeinente apelo para
que sejam imediatamente tomadas as medidas
necessárias pelo Poder Executivo e pelo Poder
Legislativo à criação da Comissão de Estudos
Territoriais, conforme o estabelecido no caput
do art. 12 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitóriais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.

<? SR. PRESIDENTE (Ijumberto _Luc~_n_a) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Sengdores, considerando
a importância para o momento político nacional
do _editorial de O Globo, de ontem, dia 5, peço
sua transcriÇão no.s Anais do Senado.
Com efeito, a análise feita pelo jornal - na
pessoa de seu Diretor Roberto Marinho - sobre
a entrevista do Presidente_ Samey é correta. Mais
ainda, o reconhecimento cristalin_o de que o País
vive nova época depois de promulgada a Coristi~
tuição no dia 5 de outubro passado, bem como
as ilações que deste fato tirou O Globo, são dignas de registro no Senado.
____ _
Devo dizer também que as considerações económicas expendidas pelo editorial alertam o Brasil
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para a necessidade de uma retomada da questão
das dívidas interna e ~ema e para a necessidade
de o Governo atuar cortr dedsD:ó
c:omplementar os esforços que a sociedade já vem fazendo para controlar a inflação através do Pacto So-

·para_

cial.

Essas razões mais do que suficiente para a
aprovação do requerimento que _ora faço pedindo

a transcrição em nossos Anais do referido editorial.

DOCGMENTO A QUE SE REFERÊ O SR. FERfW'IDO HEIYR!QGE CARDOSO..
HORA OE CORAGEM E DECISÃO

Roberto Marinho

crático d_e__s_e conduzir o País. Mas que corre o
ri5:co _de r_~dundar numa- frust~ação, .se empresários e trabalhadores se deixarem reduzir a ouvin~
teS privilegiados de- decisões da bllrocra-c_iã gOver~
na-mental.
- --DeSPOntam indicias de que o Governo mano~
bra no sentido de que o combate à inflação tenda
a derivar para a mera aceitação da recessão, com
suas conseqüências de-desemprego, sucateamento dos núdeos de produção e desmoronamento da infra-estrutura_ econômica que nos custou anos de trabalho, de sacrifício e de endividamento para implantar.
- Essa perspectiva não é admissível. Baseia-se
num diagnóstico que pretende. fixar as causas
do déficit público, apenas nos níveis de custeio
e investimentos, quando de fato há um estoque
__acumulado de dívida da União, nos âmbitos externo e interno, que ainda não recebeu um tratamento adequado_ para a sua solução. Sem uma
- revisão-nas negociações para o atendimento desses compromiss"OS, estaremos ·noS iludindo em
tentativas inócuas de saneamento das contas públicas.
·
Em tais condiçàes, não é cabíveT que ·o:s representantes do trabalho e do capital se c-onformem
em ser apenas testemunhas dessa _alienação.lsso
poderá noS reconduzir ao risco da hiperinflação
de que nos livramos neste final de_ ano -=repetimos -, não por obra do Governo, cuja atuaç:ão ISolada se vinha refletindo nO$ índices crescentes
"custo de vida, mas da sociedade que se dispôs
a colaborar na condução dos rumos da economia.
Em face-dessas conslderZIÇ.ôes, n~o se_justifica _J:Jue se permaneça numa atitqde de queixa a respeito de_ ambigüidade ou vacilaçôes de governantes. Tampouco, de receio ante levianas ameaças de invasões _ou_ usurpações. Na derrla·cra.Cia,
todo o poder emana do povo e só em seu nome
s.erá exercido.
A Nação dispõe de instituições jurídicas e de
força a serviço da defesa doS- direitos e-do cuinprimento d9s devetes estaQe:lr;:c!dos pela Constitui~
"çâo. Admitir a possibilidade de soiuÇõés· extremistas, seja por parte de agitadqr~s inilltrados nos
dissídios de trabalho ou nos movimerltos de greve, seja por saudosistas do regime de arbítrio,
é - voltamos a dizer - iludir-se.
. - A democracia br:_asileira não é mais uma experiência. É Um estágio de desenvolvimento politico
do qual não haverá retomo~
_
___
__ Não cabe à Nação, pai conseguinte, ficar
aguardando palavras de ordem ou de tranqüilização. Cumpre falar, definiti\rãmenté ãs Iírihas- de
ação que se afigurem compatíveis com _as nossa
.~gências de desenvolvimento económico e social. E nos- empenhamos no sentido de pô-las
.. em prática.
, A hora não é de susto, nem de fuga. É_ de
, trabalho e investimento, de coragem e decisão.

Sob o impacto einocional da violência urbana
que atingiu mortalmente um membro de sua família, o Presidente Samey fez ·dedaraÇões ao Estado de S. Paulo, que não traduzem a realidade
política e econômica do País.
Afuma quer o Brasil ''camiriha para a tOtalitarismo" e "para a revolução socialiStã". é sintoma
de um trágico -equívoco-por parte dC> 'Presidente
da República, na interpretação dO i-ecente pronun~
ciamentQ das umas.
A verdade insofismáyel é qUe-a população brasi~
leira expressou o seu ]5totesto contra uma politica
que nos vinha conduzindo a uma escalada inflacionária jamais ocorrida em nossa História. E que
só foi detida quando os empresários - que o
Presidente acusa de "omissos, fazendo concessões. a modismos" e a imprensa que também
acusa de "estar contaminada pelo modismo de
e$querda"- se uniram com as mais expresSivas
lideranças sindicais, para
esfóri;::o conjunto
no sentido- de se enfrentar a crise.
Não há dúvida ele que a atual sitUação econômica, social e política é grave. PõrétTI, mais grave
é esquecermos que está em nossas mãos corrlgi~la. Sem panico; sem temor, Sêm mesino esperar que o Governo- se unifique pãra dar cumprimento à plenitude de suas responsabilidades.
Devemos estar conscientes de qUe empresários, trabalhadores, donas-de~casà, estudantes,
enfim, todos os segmentos do povo assumiram
a direção da vida brasileira, desde .o instante em
que eleger'!!~_ a ~onstituinte q~e _ptciinulgou a
nova Carta.
A ConstitUiÇão. em vigor não_ representa um
formulação perfeita. Deverá ser emendada em
muitos dos seus preceitos.
Entretanto, a verdade é que consubstancia a
implantação sem retrocesso do regime democrático. Ficaram estabelecidos os limites para a
atuação dos governantes, dentro da divisão harmônica dos Três Poderes.
Isso significa qUe, a partir-de agora, a sociedadenão mais ficará aguardando pãssivamente que
o seu destino seja traçado por suCessivos "pacotes" de burocratas improvisados em estadistas.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Ou por demagógicos projetas de lei.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
A responsabilidade pela solução dos problemas
19 Secretário.
nacionais é de todos nós. O comando deixou
.f lido o seguinte
de ser apenas do GOverno. Acha-se dividido com
REQ(JERIMENTO
os representantes dos váriOs setores da põpuN• 211, de 1988
lação.
O exemplo do novo estadO de coisas está ·rene-EXCelentíssimo Senhor Presidente do Senado
tido precisamente na instauração do chamado
Federal,
Pacto Social. Que poderá constitUir um pasSo à . Solicita· Vossa EX.Celgn_Cla, coffi apoio no art.
frente na adoção de um método realmente demo·
239, [, b, do Regimento Interno desta Casa, o

ao

-um-

a

Dezembro de 1988
envio, ao Chefe do Gabinete CiVJ1 da Presidência
da RePública, de requerimento a_o S_enhor Min(stro
das Con11.1nicªções para que sejam Prestadas as
seguintes'informaçõ_e:;o-:_ _ _
__
__
a) quais as provas de corrupção- contra o Sr.
.Ministro_Prisco Viana, segundo declarações prestadas pelo Ministro das Comunicações e publicadas, no jornal Folha de S. Paulo, edição do
dia 12-11-88, sábado, página A.9; Com 6 título:
"ACM volta à cafga e diz que Prisco merece cadeia";·e_
b) se ·o $_r. Ministro daS Comunicações ievou
ao conheciniento do ExmQ Sr. Presidente da República as provaS fa~tUals· a'rt9ináriaS-dã denúncia.
Justificação
Como_trata-se de denúnCia_em -que um ministro
atinge outro miniStro do mesmOOoverno~ esperamos que as informações sejam àp_uradas e se
forem verdadeiras,_sejam·levadas a sério_ pelo Sr.
Presidente da República~ Càso ctll'ltrário; nà nossa
opinião, achamos que Sua Ex&elência deveriá demitir o ministro qUe usa oS meios dê comunicação
para fazer acusações falsas.
Nosso intuito é- a preSetvação da mo_raJ pública.
Sala das· Sessões, 6 de dezembro-de 19SS.Jamil Haddad.
Folha de S. Paulo- 12 de novembro de 1988

Tiroteio entre os núnistros
ACM VOLTA À CARGA E OIZ"QGE
PRISCO MERECE CADEIA

Clóvis Rossi

Da Reportagem Local
O miriistrO das Comunicações, Antônio Cãrlos
Magalhães, voltou à carga contra seu ·colega da
Habitação e Bem-Estar Social, PrisCO Viana. acuw
sande-o de ladrão e pedindo que seja preso. O
ataque de_ ACM foi feito no último tlia 27, em
comíciÕ na cidade baiana de Santo AntôriiÕ de
Jesus, a 180km de Salvador, em apoio à candiw
âatura de Urcisinõ Pinto Queiróz, candidato da
coligação PFL - PDS.
_ .
-Primeiro, ACJI\ acusou o atual prefeito da cidade
(Renato Machado, ligado a Prisco Viana) de estar
roubando dinheiro público e_ prometeu: 'Vou botá-lo na cadeia, nem que seja em Minas Gerais",
( n alusão ao fato de que Renato Machado é mineiro de nascimento. Depois, o ministro acrescentou: "O que ele (o prefeito) saqueou, infeliz·
mente com a cumplicidade de um ministro da
República, que também merece o mesmo destino
dei~ ..:" (ou seja, a cadeia).
Embora a acusação a Prisco já estivesse nítida,
pelas ligações entre o ministro do Bem-Estar Social e o prefeito de Santo Antônio de Jesus, Antôw
nio Carlos fez questão-de deixá-la ainda mais clara.
"O povo me pergunta quem é o ministro e eu
digo: é o ministro Prisco V'~ana".
O discurso foi fEiíto no dia 27, ln aS a-fità gáivada
com o seu conteúdo só chegou ontem a SalVador.
Prisco Vi'ana, no entantO, Já- tem COnhecimento
do teor da acusação, porque também fez comício
em Santo Antônio de Jesus, na última (p.iarta~felra,
dia 9.0 ministro ·respondeu indiretamentee''com
classe'' à ofensiva de ACJI\, de acordo com a avaliação que se faz no govefno baiano.
AéM -havia acusadO Prisco em CõfuídCI anterior;
na cidade de Seabra. mas tivera -º cuidacfo _de

--

deixar algo no _ar.. Qiss~.

n~Sse -discurso, .que o
prefeito local era ladr_ã_Q e ameaçou·: "Se·o ·miniStro _,

for conivente, vou denunç:iá·lo ao pi"esidente".
Ag(.lra a acusação é frontal. Prisco é adversário
regional de Ant6nio Carlos. O prefeito de Santo
Antônio de Je-sus, por exemplo, teve apoio financeiro da Caixa Econõniica federal, subordinada
ao ministériO 'cte Prisco, para conStruir três lavanderias púbUCas, asfaltar 23 ruas e construir um
mercado municipal. É essa verba que ACJol\.. alega

estar sendo "saqueada".
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O requerimento será levado ao exame da Comissão Diretora.

· ·

O Sr. Humberto Lucena deixJ a ·cadeira
da presidência, que ~ oCupiida pelo Sr. FraiJcisco Roflemberg

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Na s~ssão de primeiro do corrente foi lido
o Requerimento n~ 21 O, _cte 1988, de autoria do
Senador Carlos Chiarefli, solicitando a prorrogaw
ção, por mais 90 (noventa) dias, do prazo concew
dido à Comissão Especial destiriada a examinar
a questão da dívida externa brasileira e_ avaliar
as razões que levaram o Governo a suspender
o pagamento dos encargos financeiros-dela decorrentes, nos planos externo e interno.
Passa-se, agora, à_ vota_ção do requerimento.
Erri Votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam .Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será'ci.rrnprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A presidência convoca .sessão conjunta a realizarwse hoje, às 18 horas e 30 ininutos, no plenário
da Câmara dos Deputados, destinada à discussão
do Projeto de Decreto_ Legislativo n? 2, de
1988-CN, e à apreciação'de mensagens presidenciais referentes a decretoswJeis.
0--SR~-P--RES!DEl''tTE. (Francisco Rol!e.rnberg)

-

Pass~-se
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único,- do Projeto de
Dec:reto Legislativo n~ 12, de 1985 (n? 98/85
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do protocolo adidorial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o-Reino
da Espanha, Acordo Cultural de 25 ·de junho
de 1960, assinado em Brasilia, em 1? de fevereiro de 1984, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'l, de !988,

da comissão

-de Relações Exteriores.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária do dia 3 de ju1ho último, tendo sido
sua votação adiada por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Si's. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Fraricisco Rollemberg)
- Sobre a mesa, redação final da matéria que
será lida pelo Sr. }9 Secretário.

I:: lida a seguinte
·= RedaçãO linal do Projet.o de DeCreto

Legislativo n~ 12, de 1985 (n9 98/85? na
- Câmara dos Deputados).
-D Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 12, de 1985 (n9_98/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do ProtocolO-Adicional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino
da Espanha, ao Acordo Cultural de 25 de junho
de 1960, assinado em BraSma, em 1? de fevereiro
de 1985.

Sala das sessões, 6 de dezembro de 1988. Nabor Júnior, Relator. ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Decreto
-legislativo n~ 12, de 1985 (n9 98/85, na
Câmara dos Deputados).

FàÇO Saber que o Congresso Nacional aprovou,
nOS termos--do art. 49, it~iTI J, da "ConstihJição,
e -eu~ -, Presiderite do Senado
F~deral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1988
Aprova o texto do Protocolo Adlcio~
nal, celebrado entre o Governo da Repúw
bUca Federativa do Brasil e o Reino da
Espanha, ao Acordo Cultura] de 25 de
=~-J•mho de 1960, assinado em Brasru~; em
.1" de fçverelrct de 1985.
·

O Congresso Nacional decreta:
Arl }9 É- aprovado o texto-do Protocolo Adi"cional, celebrado entre o GovernO ·da República
Federativa do- BraSil e o Reino da Espanha~ ao
Acordo Cultural de 25 de junho de 1960, assinãdo
em Brasílià, em·1~ de fevereírode 1985. - -

Art. 2 9 Este_ decretO legislativo entra em vigor
na. data d.e _SJ.I<;I publicação.
O SR. PRESID~-(Francisco Rollemberg)
- Errt disc'-!~ão B; redaçãç> final. (Pausa.)
Nã_o havendo quem peça a palawa, ene_erfô
a discussáO. - -

-----------

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer" sentados. (Paus.a.)
Aprovado.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 1~ Secretário.

J:: lida a seguinte
Redação final do Projeto de_ Decreto
Legislativo 0°16, de 1985 \_n<> 94/85? na
Câmara dos Deputados).
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n9 16, de 1985 (n<> 94/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Adenda ao ACordo para funcionamento do
Escritório de Área da Oi"garliiaÇã6 Pail~Ari:iEiricana
da Saúde.(OPAS), Organização Mundial da Saúde
(OMS), no Brasil, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a RepartiÇão Sanitária Pan·Americana, assinado em Brasília, a 21
- âe deiêmbro de 1984.
Sala das Sessões, 6- de ·aezerribiõ de 1988.Jamll H:addad, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 16, de 1985 (n' 94185, na

Câmara dos Deputados).
Faço saber que o CongressQ Nacional aprovou,
nos termos do art. 49, itein· I, da Constituição,
e eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVÓ N; .
-. DE 19S8
Aprova o texto do Adendo ao Acordo
para funcionamento do Escritório de
Area da Organização Pan-Amerlcana da
·Saúde (OPAS), Organb:açãoMundial da

Saúde(OMS),noBrasil,celebradoentre
o Governo da Repúbllca Federativa do
BrnsJI e a Repartição Séinitária Pan-Amerlcana, assinado em Brasília, a 21 de de- zembro de 1984-.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 ·-É apfovado õ texto do Adendo ao
Acordo para funcionamento do EsCritório de Área
da Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS), Organização- Mundial da Saúde (OMS),
no Bras_ij, celebra_çlo entre o Governo da República
__ Federativ.:t.do Brasil e a Repartição Sanitária PanO SR. PRESIDENn:: (Francisco Rollemberg) Americana, assinadç em Brasília, a 21 de dezem-

A matéria é_ dada como definitivamente adotada, sendo dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à Promulgação.

-Item2:

bro de 1984.

--

Votação, em- turno· único, do Projeto de
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor
Decreto Legislativo no 16, de 1985 (no 94/85
ilã -dãfa q~_sua publicação.
na Câmara dos Deputados), que aprova o
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rdlemberg)
texto do_ aderJ,do ao acordo para f~.mdonaw - Em discussão a redação final. (Pausa.).
mei"lto do escritório _de área da Organização
Não havendo quem peça a palavra, enc_erro
Panwamericana de Sãúde (OPAS) I Orgc!ni·
a discussão.
-iação Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, ____ A matéria é dada como definltivament~_adota
celebrado entre o Governo da República Feda, dispensada a votação, nos termos regimentais.
derativa do Brasil e a Repartição Sanitária
O proJeto vai à promulgação; _
Pan-Americana, assinado em Brasília, a 21
de dezembro de 1984, tendo_
O SR. PRESIDENTE (Francisco Roilemberg)
---PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple- -ltem3:
nário.
Votação, em turno único, do Requerimento
-n? 200. de 1988, de autoria do Senador Mário
A matéria consta da Ordem do Dia da sessão
Maia, solicitando, nos termos r~gimentais, in·
extraordinária do dia 3 de julho último, tendo sido
formações ao Senhor Governador do Est_ado
sua votação adiada por_ falta de quorum.
do A.c(e_._ «:ferentes à Mensager:n_ n" 247, de
Passa-se à votação do projeto, em turno (mico.
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19_88, que propõe ao Senado -FederãJ seja

jeções. evidentemente contraria a lei que regula

fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte

aquele governo autorizado a contratar opera-

a matéria. Exatamente por isso é que ao longo

redação:

ção de crédito no vaJor correspondente, em
cruzados, a 7 49354,98 OTN.

-da história do Fundo de Participação este assunto
_jamais foi emendado. Conforme seja a p<jpulação
-do município-matriz, pode este vir a sotrer perda
. _, consideráveL Pode até ocorrer rebaixamento do

Em votação o requenme-nto:=-----.-Os ·srs. SenadOres que OãpÍ'ovarn qÚeiram per-

manecer sentados (Pausa.)_
Aprovado.

A Presidência fará cumprir a deliberação do
Planário.
0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Item 4:
Discussão, _em turno _único, dO PrOjeto de
Lei da Câmara no 60;-ae 1988.....:... Comj)Jementar (n~ 28/88 -'COmplementar, na Casa
de_ origem), que dá nova redação ao § 3"'
do art~91 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tdbütárío Nacional). (Dependendo de parecer.)
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação- das Uderanças nos termos regimentais.
Nos termos_ do_ art. 6~ da _Resolução no 1, de
1987,·a PreSiâêncJa desigitã 0 el}l.tneitte Senador
Jamil Haddad para proferir-parecer sobre a matéria
- -O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
proferir parecer.) -Sr. Presldente,__$rs. Senadores, o presente projeto de lei complementar, oriundo da Câmara dos Deputados, visa alterar a redação do § 3 9 do art. 91 da Lei n~ 5.172, de 25
de outubro de 1966_- Código Tributário Nacional, a fim de proporcionar aos municípios, inde-pendentemente do ano e mês de sua regular instalação, participação direta no Fundo de Partici·
pação dos Municípios (FPM), fazendo~se a revisão
dos quotas anualmente, a partir de 1989, combase em dados oficiais de população produzidos
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
- e Estatística (IBGE).
Na justificação do projeto,Q·seu ilustre autor
assinala que "a atual sistemática, ao atribuir ao
município ins~lado uma parcela da quota do município-matriz, calculada proporcionalmente ao
número de habitantes da área a ele incorporada,
priva o município recém-Iilstalado dos indispensáveis recursos financeirOs, na _oportunidade _em
que deles mais necessita, em face dos significativos gastos_decorrentes_ de sua. instalação... ".
Salienta, ainda, que a Ínedida benefiCiará Qrartdemente tais municípios, pouco afetando a particiw
pação dos demais_ munidpios brasileiros no FPM.
Objetiva, portanto, o projeto, mod_ificar o critério
de participação dos municípios desmembrados,
a fim de que, uma vez regularmente instalados,
recebam sua quota do FPM nas mesmas condições dos demais municípios; extinguindo-se, assim, a exigência de que a instalação regular, para
efeito de participarem plenamente do FPM, seja
aquela que ocorra até 31 de julho dos anos milésimos (O) e 5 (cinCo).. Como-estabelece o § 3? do
art. 91 da Lei n~ 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Haverá, certamente, dificuldades operacionais
que desaconselhariam a alteração proposta, sendo de ressaltar, especialmente, a ausência de esta~
tistlcas oficiais do IBGE, para as-áreas- deSmembradas, assim como para a nova- popu1ação do
município-matriz. A determinação, mediante pro-

índice_ de participação anterior, com 0 que podem

sair perdendo tanto a matri~ _corno o desmembrado.- - ~
.Cabe poilderar, ainda, que nSo obstante atenda
a medida aos inter~ss~s dos ml,.lnicípios desmembrados, que passam a ser contemplados logo
após sua instal_<;~.çáo, constili.Ji ela_um ato isolado
que deixa de levªr em__ç_o~qs dir.etdzes e fundamentes _que orl~tarão a lei complementar, mais
geral, prevista no art 161, inciso II da Constituição
- ~tuª-_1. _tlél.um ponto que, também, não pode deixar
de ser ressaltado; _é que sendo limitado o total
dos re.::ursos a serem partilhados entre os munidpios, é evidente que o aumento da quantidade
dos participantes implicará redução na quota dos
demais.
Tudo isto, porem,-não anula a questão básica
focaliwda no projeto, que é cuidar, apenas, de
melhor_aquinhoar os municípios que se instalarem ou que, já existentes, ainda não estejam sendo considerados autonomamente.
Dentro deste enfoque, nâo resta dúvidas que
a medida realmente carreará maiores recursos
para os munidpios desmembrados, pois em lugar
de receberem parte da quota no município-matriz,
passarão a perceber quota integral
_ Assim, rião obstante as ressalvas apontadas,
somos pela aprovação do projeto_.
É 0 pare~er, ;;r., Presiden_~
O SR. P~u:!~_(Francisco_ Rollemberg)
-O parecer é favorável. Em discussão o projeto
em turno único. (Pausa.) .
. Não havendo quem peça a palavra, encerro
. a discussão,
. _Passa-se à vota!;ãO da matéria que, nos termos

do inciso U da letra a do art. 322 do Regimento
Interno, depende, para sua aprovação, de voto
favorável da maioria da composição da Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.
TEii"ldo havido, entretanto, acordo de Lideran_ças, a matéria será submetida ao Plenário simboli·
camente.
Em votação 0 projeto, em turno único. OsSrs. Senadores_ que OaProvam qUeiram permanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
o pfqfeto irá à sanção.
- E 0 seguinte 0 projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 60, de 1988 (Complementar)
· ~N? -~-~88~ ~a._!=~s~ ~-e ori_~~m)
Dá nova redação ao § 3" do art. 91
da LeJ n"' 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional).

O Congresso Naciorial-decreta:
Art. 1" O § 3" do art. 91 da Lei n" 5:172, de
25 de outubro de 1966, com a redação estabelecida pelo Ato Complementar n" 35, de 28 de

""Art. 91.

§ 31 Para os efeitos deste artigo, consi~
deram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das quotas anualmente, a. partir de 1989, Com base em dados
oficiais de popu1açâo produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de_ Geografia _e ~ta
tistica (IBGE)."'

Art. 2" Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
3° Revogam-se as disposições em contrário.

Art:

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 5:
Discussão, em :umo único, do Projeto de

Lei da Câmara c• 52, de !988 (n' 668/88,
na Casa de orig rn), que define os crimes
resultantes de prr-;- ·onceito_ de raça ou de cor,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A matéria constou da Ofd.em do Dia: da Se"Ssâo
Ordinária do dia 29 de novembro último; tendo
sido sua discussão adiada a requerimento do Senador Leite Chaves.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1o Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDAS DE (PLENÁRIO)
OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N• 52, DE 1988

(N? 668188, na Casa de origem)
EMENDA N~ l_(Substitutivo)
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
O CongressO f"1acioilai decreta:
. Art. 1o Será punida como crime, ria forma
desta lei, a prática de atos resultantes de preconceito de raça ou de cor.
Art. 2" Os crimes definidoS -nesta lei são inafiançâveis e imprescritíveis.
Art. 3? Impedir ou recusar, por motivo de preconceito de raça ou de cor, o ingresso ou promoçã-o no serviço público civil ou militar, a admissão
ou continuidade no emprego em autarquia, sociedade de econom~IZi mista, empresa concessionária
ou permissionária de serviço público, QL! empresa
privada, ou, aírida-, O exercido de profiSsão, ofício
ou atividade licita:
Pena: reclusão de 1 a 3 anos.
Art. 4? Proibir, impedir ou recusar, por motivo
de preconceito de raça ou de cor:
1- a matrícula ou freqüência a estabelecimen~
to de ensino, de qualquer curso ou grau, _da rede
pública oU pfivada;
11- o acesso ou atendimento, nos horárlos
abertos ao p-úblico, em estabele_cimento comercial de qualquer natureza, ou de prestação de
serviços, bem como em locais de diversões ou
de espetáculos públicos;
III-:- a utilização de meios de transporte público
em geral, terrestres, aéreos, marttimos, fluviais ou
lacustres;
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IV- a admissão noS quadros associativos de
clubes recreativos, sociedãdes beneficentes, enti~
dades desportivas e similares;

V- o uso de locais de entrada ou de saída
de edifícios públicos oU p-rivados, comerciais ou
residenciais:

Pena: reclusão de 1 a 2 anos.
Art. 5? Propagar ou difundir, por qualquer

meio- de comunicação, te_orias, conceitos ou
idéias com- o fim de ·eStimulai ou de justificar
a discriminação por motivo de raça ou de cor.
Pena: rec:Iusão _de I a 2 anos.
Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 7~ RevogamMse as disposições em con-

trário.
Justificação
A Emenda Substitutiva ao ProjetO de Lei n~
52188,- da Câmara dos Deputados, é orientada
por propósitos de símplificação legislativa, de atenuação do rigor das penas e de preservação da
unidade sistemática da legislação penal brasileira.
1. A descrição legal de condutas proibidas deve se pautar por critérios de precísão conceituai
e de simplicidade terminológica - corolários do
princípio--da legalidade e pressupostos de polltica
criminal conseqüente-, porque a função de prevenção geral da lei penal implica ã possibilidade
de conhecimento da matéria proibida por seus
destinatárioS sociais. Critérios_ casuísticos ou referências meramente tópicas são incompatíveis
com a técnica legislativa em matéria penal: fragmentam o significado do modelo conceituai de
crime, prejudicam a assimilação social do sentido
da lei e, freqi.íefilemente, excluem do âmbito da
proibição situações específicas não previstas, mas
evidentemente criminosas.
Assim, o teor do projeto original foi disciplinado
em 7 (sete) artigos, e as condutas incriminadas
foram conCentradas, naS SU"as dimensões objetivas e subjetiVaS,- erii apenas3-\[fêST"ãrtigos, incluindo, também, hipóteses criminosas não previstas, como uma leitura comparativa demonstra.
Foram excluídas, pela natureza da matéria, 2
(duas) incriminações: aâiscrimiriação por razões
económicas, sociais políticas ou religioSaS (art.
15), por constituir matéria estránha ao preconceito_de raça ou de cor; e a discriminação no
âmbito do casamento e da convivência faniiliar
(art. 14), por incidir em área da afetividade pessoal, refratária à regulação penal.
2- O rigor repressivo 'do projeto foi reduzída
porque (a) não é o rigor das penas, mas a certeza
da punição, que desencoraja a prática do crime,
(b) repugna à consciência jurídiça- dOs -juíies a
aplicação de_ penas desproporcionalmente graves, (c) a ação reconhecidamente criminógena
do cárcere desaconselha reclusões institucionais
prolongadas, (d) a sanção penal não é instrumento de retaliação estigmatizante ou vingativa,
mas complemento excepcional do processo de
socialização, (e) enfim, o excesSivO rigor· repressivo do projeto introduz grave desequilíbrio na
correlação geral das penas do sistema punitivo
brasileiro, radicadas no valor do bem jurídico e
no desvalor da atitude do autor.
Argumentos semelhantes justificam a concessão da suspensão condicional âa pena (vedada
no art. 29, do projeto),- preSentes _os requisitos legais: além de direito do condenado, é imperativo
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de política criminal para evitar os efeitos negativos
dã prisão e seUs reflexos na reincidência criminal,
ihéxistiifdoreSffíÇOOconsfifUOonal.
3- Finalmente, não parece justificável a ruptura sisteriiátiCá- proposta para os efeitos da condenação (art. 19). Os efeitoS da condenação e a
-reincidência estão adequadamente disCiplinadas
-n-a legislação penal comum, não subsistindo razões· p21ra tratamento legal diferenciado. O rito
Surfláiio-dãs cOntravençõeS é aplicável em ci'ifnes
de menor gravidãde não punidos com redusão:
-o-procedimento c-omum, imposto Pela n-atureza
da pena, é- igualmente indicado pelo princípio
constitucional _da amplitude de defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
Sàlà: das SeSSOes,-25 de novembro de 1988.
-Senador Lêite Chaves.
EMENDA N• 2 (SUBSTITUTIVO)

Dispõe sobre crime de discriminação
de raça, de cor, ecQnômica, política e religiosa.
Art. 1e Os crimes resultantes de discriminações por preconceito de raça oU de- cor ou por
causas económicas; politicas e religiosas, são impresCi'itíveís e inafiançáveis, punindo-se, na fonna
da presente lei, os responsáveis pelas ordens irregulares e seus êxec_utores, com as mesmas penas
-e garantidos os mesmos meios de ampla defesa
dos réus.
-Art: 2'' Constitui crime discriminar alguém
em_face de raça ou de cor.
§ lo Deixar de nomear, estando em sua vez,
candidato ç;oncursado para cargo da Administração Direta, de fundações, autarquiaS, emPresas
públicas ou de quaisquer entes ligados ao Poder
Público.
Pena: de seis meses a dois anos de reclusão.
§ 2 9 Coagir empregado de empresa privada,
inclusive através de despedida imotivada.
Pena: de seis meses a dois anos de reclusão.
§ "J9 Negar atendimento a cliente, _comprador
- ou mero consulente de estabelecimento comercial.
Pena: de seis meses a dois anos de reclusão.
§ 4o Omitir-se na prestação de serviço médico_,, odontológico, juridico, hospitalar, farmacêutico ou relativo a qualquer profissão libera[
Pena: de um a dois anos de redusão.
§ ?9 _Ex~~E;!"-~ti_vidade pre<:of!ceituo~?J ~nl es-eabelecimento de ensino, seja público ou privado,
de qualquer nível, inclusive superior.
Pena:- de" Uin ano e seis- meses a- dois anos
de redusão.
Incisos:
"I- sendo a vítima menor a pena será acresCida
em um terço;
II - Sendo a vítima pessoa carente, assistida
por órgão público ou entidade particular do mesmo gênero, a pena será acrescida em dois terços.
§ 6? Negar atendimento em hospedarias, ho_téis, pensões, estalagens ou estabelecimentos similares.
Pena: de seis meses a _um ano e_ seis meses
de reclusão.
----§ 79 Impedir o ingresso ou permanência em
locais de acesso ao público, incluSive estádios,
ginásiOs esportivos, bares, cãs8s de pasto, salões
de beleza, manicures, cabeleireiroS, &aibearias- ou
semelhantes.
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:.:Pena: de um a dois anos de reclusão.
§ s~ Tmpedir, por qualquer meio, a uti!izi:tção
de áreas reseJVadas ao público, em quaisquer edificios ou a utilização de quaisquer áreas de ·condomínios, sejá ã propriedade horizontal ou não.
Pena: de seis meses a um ano e seis meses
de reclusão.
§ 97 Impedir a utilização de transporte público NL~stre, aéreo, marítimo ou fluvial.
Pena: de um a dois anos de reclusão.
§ 10. Negar ingresso nas Forças Arniadas de
quem atenda aos critériOs ·de-seleÇão:- -Pena: de seis meses a d_ojs anos de redusão.
§ 11. Impedir o trãnsita em locais de utilização pública ou a permanência pacífica em locais
permitidos aO povo;
' Pena: de seis meses a _um ano de reclusão.
M. 3~ -St:!.rá punido com a pena de seis meses
a dois anos de reclusão o Juiz ou autoridade equivalente encãrregados da celebração de Casamento civil que; por preconceito de raça ou de cor,
deixar de presidir a cerimônia prevista no Código
Civil.
§ 1 o Incorrerá na mesma pena o ofiCial dE>
registro ou funcionário de cartório que, de modo
direto ou indireto, impossibilitar a preparação do
processo de habilitação, impedindo a celebração.
§ 29 Não ocorre crime na oposição de inipedimentos matrimoniais, nas oPOrturiidades pre-- - - ---- vistas na lei civil.
§ 3~- Incorrerá na mesma pena quem, por
coação ou por violéncia-dífeta, iinpedir OU tehtar
impedir o casamento ou, celebrado este, a coabitação dos cônjuges e a vida social do casal.
1
Art 49 A discriminação, a qualquer título, por .
razões econôrnicas. sociais, políticas ou religiosas,
em qualquer local, será punida com aplicaÇão
ao ínfrator' de pena de seis meses a dois anos
de reclusão.
§ 1 Incorre na mesma pena quem por qualquer meio produzir propaganda de preconceito
de raça ou de cor.
§ 2º Sendo a discriminação praticada através
da imprensa, rádio, televisão, murais, cartazes,
gravações de som ou de imagem e som, impressos diversos, espetáculos públicos, teatro ou comício, a pena será agravada em um terço, sem
prejuízo de direito de defesa prevísto em lei,
§ 3ç Se para" discriminar Usou o agente- Cargo
ou função pública, responderá penalmente e,
comproVado o delito, resultará na determinação
da perda do cargo ou destituição da função que
iridevidãmente usou.
§ 4? Se na discriminação for usado ºrgão ou
qualquer tipo de empresa dependente de permissão, autorização ou conces_são do Poder Público,
haverá suspensão dos _direitos c_on_cedido_s por
seis meses e, em caso de reincidência, haverá
cassação deflnitiva.
§ s~ No caso do parágrafo anterior, sendo
a sentença transitada em julgado, o órgão público
cumprirá automaticamente o- que for determinado pelo Poder Judiciário, a quem caberá a comu~
nicação do decisório.
Art so As ações criminais, com bas_e na presente lei, terão rito sumário e serão propostas
pelo ofendido e sendo este pobre a ação será
pública, devendo a sentença_ ser prol atada em
prazo rião superiora cento e_ oitenta dias, contados
a partir da peça inicial.
Q
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Art. 6<~_

Es_ta leientrª ero_yigor na data de sua

dos, e el<J. _me disse: "Senador, o.,Sr. não se preo-

public_ação.
. .. çupe muito com os livros de _doutrin~. P_rocure
Art. 7<~ Revogam.se as disposições em conas revista? que tratam de ·as_suptqs especializados,

trário.

__ _

_

que _em geral têm uma ç:qntribuição _muito mais

Sala das Sessões,.25 d.e __ oov~mbro de 1988. . _importante": E essa Senhora me forneceu um
-Cid Sabóia de Carvalho, Senador. __ _
pacote de revistas, que levei para o meu hotel,
o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) e fiquei durante alguns dias trabalhando na reda- Em discussão 0 projeto e as emendas, em ção du texto, e este foi, então, ainda pelos Deputurno único.
taçlos Ruy Santos e Nilo Co~lhq, JevaÇo ao Presidente, que viajava nesse dia para o Nordeste de
O Sr. Afonso Arinos - Sr. Presidente, peço
avião - não foi na viagem fatal, m~ uns dois
a palavra para discutir.
meses antes, mais ou menos, não me lembro.
O SR. PRESIDENTE (FrancisCo RO!lemberg)
O Preside_nte e~aminou mãndou -introduzir
-Concedo_ a palavra, p'ara discutir, ao nobre Seno texto da Constituiçãq, que o Cong~esso acabou
nadar Afon!iP AririOs: - - aprovando aquele Capítulo.
· Estou dizendo isto pata, aqui do Senado, contestar uma afirmativa do brasilianista Skidmore,
O SR. AFONSO ARINOS (PSDB- R.l. Para
que acaba de publiCar o liVTo chamado "De catediscutir. Sem revisão doQf~d_gJ,) -Sr. Presidente,
lia a TancredO';; -no -qUal diz que o Projeto de
Srs. Senadores, é para mim uma grande satisfação poder discutir no plenário do Senado, eviden-. castello passou inteiram~nte sem mpa alteração,
_
pelo Congresso Naclqn_al. _
temente _a _favor, o documento que temos em
_ Estou contestandO O que diz o brasilianista
vistas e que tenho nas mãos.
arTtericano, 'que _tem· Uma- g'iaride aceitação no
O problema da 5liscrimina_ção racial no Brasil
começa em 1951 a ser _objeto de cuidados no ·Brasil, aliás mereêidâ. -Ele é um estudioso das
coisas bra~fleiraS, .mas, il.esi:e
está inteiraCongresso Naciona1. O projeto foi apresentado
mente errado. Houve ui-na -emenda total de todo
por mim. e, na época, dadas- as êonc\ições_em
que o_assunto era colocado, ainda, tia sociedade - um CapítUlo,. dete'rminaCiã Pélo Presidente Castelio _Branco, e do-cjüal tive apenas a honra de
brasileira, optou-se por defini-lo Cbrho contraven$-er o redator'
ção. Entrou_ entre as definições Qe contravenção.
.. Muito ~brig~do aos m~us quéridos colegas.
Posteriormente a matéria foi sendo divulgada,
apreciada, combatida em certos terrenQS - eu,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
pessoalmente, fui alvo de muitas 'agreSsões pos--:- Coilcedo a palavra- ao nobre Senador Maurício
tais e telefônicas, pelo fato de ter apresentado
Corrêa, pài'a erilitlf parecer: ·
aquele projeto ..-, mas pasSoU aó domínio da
lei. Passaram, então, a ser considerados delitos
. O SR. MAuRÍCIO. CORRtA (PDT - DF.
os atas praticados em virtud~ Qe preconceito de
Para emitir parecer.)- Sr._P~sidente, Srs. Senaraça e de cor. Posteriormente,_ por acasião da
dores, fui designado Relator. Quando estávamos
discussão, pelo Congresso Naciona1_e pela As~inando o projeto originário_ da_ Cãm"ara dos
sembléia Constituinte de 1967, d~ Emenda ConsDeputados, inclusive com parecer faVorável meu,
titudonal apresentada pelo Presidente Castello
surgiram algumas observações que me deixaram
Branco, qu_e_foi pelo Congresso apreciada e, por
preocupado.
fim, votada, lrripugnei a redação _que tinha sido
Primeira, a do Senador Leite Chaves; segunda,
dada a este assunto na Deçla(aç~o de Direitos
a do Sena.d_o_r _Cid Sabói_a.d~ _CqrvaJho; e, terç;~ira,
e -Garantias~ Na re~lidade, no_ projeto que vinha
U!Tla conversa particular com o Senador José
do Presidente- Castello Bran~._o. 5:e_1,1 ,autor definia
Paulo Bisol Com issO, completou-se um ciclo
os delitos, mas não mendonavp. C\$ garantias, o
-de maturação a respeito de reexame dà questão.
que é uma contradição absurd~.na tradição do
~Verifiquei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
Direito Constitucional. Importante que a garantia
realmente, embora a atual Constituição determine
conste do texto constitucionq] jl,mtamente com
-=que ·a- pena -é de reclusão, não deveria deixãr que
a definição do delito. Então, impugnei, com uma
houvesse a _suspensão condicional da pena. Por
discurso bastante Yivo, essa coloca!;_® do probleoutro lado, imaginei, d~ acordo com essas sugesma, e depois da s_essão do Senado ti\'e a satisfação
tões, que a dos_agem da pena estava exagerada
de receber a visita de dois amigos- estou relatane se justificaya, portanto, uma mediação, um meio
do este fato não por qualquer motivo pessoal,
termo entre o máximo que o projeto origina1 do
mas para que conste_dos Anais .a evoluçãq deste -Deputado Carlos Alberto Caó determina e as suproblema no nosso País: os Deputados Nilo Coê~
gestões aqui apresentadas.
lho de Pernambuco, e Ruy Santos, da Bahia, estiRapidamente vou ler as observações que fiz,
veram no hotel em que então eu residia, e que . que são esclarecedoras a este respeito.
é o mesmo onde estou .h.oje,_ e lá disser_çpn-me
O projeto original, de auto"riã âo Deputado Carque o Presidente Castello B_i"anCci -tinha ficado
los Alberto Ca6, e os substitutivos apresentados
preocupado com as noticias referentes ao fato
pelos Senadores Od Sabóia de Carvalho e Leite
· que estQu narrando e mandava-me solicitar que
Chaves, são ricos de dispositivos que bem se coaescrevesse todo o texto do Capítulo dos Direitos
dunam com a modema ciência penal, no que
e Garantias. Perguntei aos meus queridos amigos
tange à discriminação atentatória dos direitos das
Ruy Santos e Nilo Coêlho corpo ê que eu estava
liberdades fundamentais definidos na Constituiinvestido dessa situação. como é que eu poderia_ çao.
fazer. Desseram-me:_ :--- ''Você f~ como quiser,
Por isso, creio que da fusão dos três eruditos
mas o Presídente mandqu pedir-lhe isso".
trabalhos o Congresso Naciohal poderá oferecer
Tive- ocasião. de conversar çohl uma Senhora,
sociedade um diploma legal à altura dos seus
~entirnentos, e:specialmente no que concerne ao
cujo nome infelizmente nãO._ me ocorre mais, que
Odioso precOnceito de raça ou de cor.
era Diretora da Bibliotec;a çl.;:~. Ornara dos. Deputa-

e

caso,

.ª
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Este é o propósitO do Relator, para cuja canse- çuç.3o ádotqu"CritériOs Que enteride éoffio b.asilar~. a saber:
·
"1-limitação_da disciplina ao âinbito dos
crimes resultantes de preconceito de raça
ou de cor, não se_ tratando~ nesta oportunidade, dos atas discriminatório_s por razões
econômicas, sociais, políticas ou i"eligiosas;
2-- inafiançabilidade e_ imprescritibilidade
dos crimes de preconceito de raça nu de
cor, os quais, todavia, devem ser_ suscetíveis
de suspensão condicional da pena;"
Devo obser:'ar- a§tii, Sr. ~tesf~erite, c{ue essa
lei traz exatamente o esboço da primeira que surgiu no Brasil, conhecida como a Lei Afonso Arinos. Naquela ocasi~9, como S. Erinesino observou ainda hâ pouco, tratãva-se de urna coritravenção. Hoje, a Çonstitulçãci determina que é crim_e punível com pena de reclusão. Portanto, há
ne_cessidade de urri novO ~o pa:ra i"e9UJafneiltar
o dispositivo da Constituição. Daí a preOcupação
do Deputaao-Carlos Alberto Caó, Que se touva,
neste momento, em querer já precipitar a regulamentação desse dispoSitivo que, lá na Constituição, teve como peltrol16 desse preceitO o próprio
Deputado Carlos Alberto Caó.
- - -.
..3 - fLXação das. sanções periais Sem excessivo rigor:
4 - moderação dos efeitO$ da cond~a
ção, inclusive quanto à aplicação das· pe-nas
acessórias;
5 - presdndibilidade do rito sumârrO Para
os processos judiciais referentes aos ~crimes
de discrimina__ção." _
Dentro desses parâmetros, o projE:tO em exame,
sem comprometirOento da sua essêi"\cia.; assumiria nova feição, frtltó da fusão com.o~ ref~ridos
substitutivos.
Quanto à limlta.Ç.ão· ao âTn]:litO do- preCOnceito
de raça ou de cor, fico com o StJI:!Stit.U~\.'0 do
Senãdor Leite Chaves, pelas razões expostas na
sua juStificação, até Porque, para reprimir os agentes dos crimes de di.scriminação por razões econômicas, sociais, políticas ou religiosa_s~ tanto o
projeto original quãnto o Substitutivo -do Senador
Cid Sabóia de Carvãlho não atendem plenamPnte.
Ei'n virtude da forma-~;ão étnica do poVo brasileiro e do seu nível sócioculturai, a repulsa ao
preconceito de cor e de raça supera as demais
cfiScriminações. ·
·-Assim, não me parece de b~ téc_ni,c~ legislativa
que as tipificaçõeS dos delitos e resp~givas san·
ções sejam destinadas, p()fjgy~l, aQ_ imé('JS_o leque
dás discriminações p'or mOtivos econômlcos, sociais, politicas e- religiosos, cuja complexidade e
peculiaridade fazem por merecer diplomas específicos. Esta, inclusive, a suf;Jestão q:ue__ aproveito
do Senador Leite Chaves.
- No que diz respeito à suspensão condicional
da pena, na moderna política penal brasileira, entendo que o projeto não deve_ excepcioná-la, mas
sim mantê-la diante do silêncio, tal como nos
Substitutivos dos Senadores Qd Sabóia de Carvalho e Leite Chaves~
-Para a: fixaçãO daS sanções, optei pelaS de índole
mais branda, aprOvando, quase_ que na tOtalidade,
as etenca~ pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho nas diversas classes po~ ele apresentadas,
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adotando, assim, o ponto de vista jurídiçq-_dpu- §~rviços, bem _corno em locais de diversão ou _projeto de substitutivo__que apresento neste mode es_petácul9 público;
· - - - ·
trinárlo do Senador Leite Chaves.
mento, pedindo sua aprovação, evidentemente.
Pena: reclusão de seis meses a dois anos.
É o parecer, Sr. Pi'esid_ente.
, , , -No que concerne aos efeitos da condenação
V- neQar hospedagem erri -hOtéis, pensões,
e as penas acessórias, prefiro fiCar cOm a penali0 Sr. José Paulo Bisol - Sr. Presidente,
_estalagens o~ estabelecimentos similares;
zação administrativa limitada; ao servidor público,
- Pena: reclusão de seis meses a um ano e seis _ peço a palavra para discutir.
sem atingir empresas privadas nem concessiomeses.
nárias -de serviços públicos, para não castigar, pela
Ó SR~ PRESIDENTE (Frárlcisco Roliemberg)
VI- o uso _de elevadores, escadas, locais de - Concedo a palavra ao nobre Senador José
via indireta da condenação, pessoas inocentes,
entrada ou de saída de edifícios públicos ou priva- Paulo Biso!, para discutir.
tais como- sócios e acionistas, além de empregados que por certo iriam ampliar as estatísticas dos, comerciais ou- residenciais, e __de áreas coO SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB- RS.
do desemprego. Ademais, as conseqüências da
muns_ de cqndomínio, seja a propriedade horiPara discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presisuspensão das atividades de certas empresas zontal ou não;
dente, Srs. Senadores, tomo a palavra, neste moPena: _recluSão de. seis rç.eses a um ano e seis
concessionárias ou permissionárias de serviços
mento, apenas para registrar alguns detalhes que
meses.
públicos seriam altamente desastrosas. Neste parpoderiam comprometer o nosso trabalho e que,
vn- o trânsito em locais de utilização pública na
ticular, a leí que se projeta deve silenciar, como
verdade, não resultam de nossa responsabiou a permanência pacífica em locais permitidos
o fez o_ Senador Leite Chaves em seu Substitutivo;
lidade.
_
já no que permite ao rito sumário, acolho as razões . a9 povo;
Emergiram da nova ConstituiÇão alguns proPena: reclusão de seis lneses a um ano.
expostas pelo Senador Leite Chaves, também en__ Art. 5ç_ -Propagar ou difundir teorias, conceitos blemas com relação à punição de delitos oriundos
tendendo que não_subsfstem motivos plausíveis
para adotá-lo nos proc.:?ssos judiciais que envol- ou idéias com o fim de estimular ou de justificar de pre-conceitos de raça e cor. A Constituição
exige que a pena que se aplica a esses artigos
a discrim~ção p-or ~ot:iyqs de raça ou de cor.
vam crimes ·de discriminação.
seja de reclusão. Compreendemos, tendo _em visPena: reclusão de s~is mes_es a. dois anos.
Diante de todo _o exp-osto, sou de parecer que
ta a significação social dos delitos praticados com
Parágrafo único. -Sendo a discriminação pratipara a fusão dos três estudos deve ser dada a
relação à raça ou cor, que haja esse impulso emocada através da imprensa, rádio, televisão, murais,
seguint~ redação:
cional para tomar a punição exasperada.
cartazes, gravações de sonl ou de imagem, iroTratã:.se de um delito cuja explicação psicosEMENDA N1 3 (SUBSTITUTIVO)
pressciS- diversos, espetáculos públicos, ou por
social está vinculada a uma afetividade, ou seja,
Dispõe sobre os crimes de discriminaqualquer outro meio de comunicação, a pena_será
à afetivid~de social. Significa qué, subjetivamente,
ção por preconceitos de raça ou de cor.
agravada em um terço.
Art. 69 Impedir ou tentar impedir, mediante as práticas nem sempre são de_ grave responsaO CóngrésSo Nacional__de.cr.e_t_a._;
.coação ou violência direta, por motivo_ de preconbilidade moral dos agentes.
Art. 1~ Será punido como crlme, na forma
ceito _de raça ou de cor, o casamento ou, ceieComo a Constituição nos Impunha esse defeito,
brado este, _a coabitação dos cônjuges e a vida
desta lei, discriminar alguém por preconceito de
não poderíamos colocar a pena de detenção, que
raça ou de cor, incorrendo nas mesmas penas
social do casal.
- -- - é aquela que permite ao magistrado_ a suSpensão
seus r:nandantes e executores.
Pena: reclusão de seis meses a dois anos.
condicional da _pena quando a_ execução..de_:uma
9
Art. 2 Os crimes de discriminação atentatóArL 79 Será punido -com a pena-de seis meses
punição não é pedagogicamente conve~ente.
ria dos direitos e liberdades fundamentais, definia dois__.~nos de reclusão_ojuiz ou autoridade equi9
Colocan_do a pena de reclusão, nós, automatidos nos arts. 3~ a 7 desta lei, são inafiançáveis
valente encarregado da celebração de casamento
ca'mertte, tendo em vista o nosso Direito Penal
e imprescritíveis.
- cM! que, por preconceito de raça ou de cor, deixar
e o nosso Direito Processual Penal, estamos obsArt. 3o Impedir ou recusar, pormotivo_de prede presidir a cerimônia prevista no Código Civil.
truindo a possibilid<)de de con~;;;sã._o d~ suspenconceito de raça ou de cor, o ingresso no· serviço
§ 11 [ncorrerá na mesma pena o oficial de
são Coridicional da pena.
público civil ou militar, a admis_são ou continuiregistro ou funcionário de cartório que, de modo
dade no emprego em autarquia, sociedade de
direto ou indireto, imposSibilitar a preparaÇão do
_J;::ntão,.o projeto que ·veio' da Câmara, com (õdo
economia mlsta, fundação, empresa concessiotlrcicesso de habilitação, impedindo a celebração.
o respeito, era infqu6, porque as punições -eram
§ 29 Não ocorre crime na oposição de impenária ou permissionária de serviço público, empesadas demais. Além disso, o juiz não teria nepresa pública ou privada, inclusive através de desdimentos matrimoniais, nas opOrtunidades- prenhuma alt~mativa de compor a punição através
pedida imotivada, ou, ainda, o exercício de profisvistas na lei civil.
de uma suspensão condicional da pena. Discusão, ofício ou atividade l(dta, _
Art. ao Se para discriminar por motivo de pretimos a que?tão ·com_ o eminente Relator e com
outros_ colegas, e sugerimos que se utilizasse o
Pena: reclusão seis meses a dois anos.
.concei~o de raça ou de cor usou o agente cargo
abrandainento do máximó da cominação em absArt. 4o Proibir,impedirourecusar,pormotivo ou.. função_ pública, responderá penalmente e,
trato de cada pena, porque havia penas superiores
de preconceito de raça ou de cor:
comprovado _o delito, resultará na determinação
a quatro anoS. Se colocáss_emos ?IS penas abaixo
I - a matrícula ou freqüência em estabeleci- da perda do cargo ou destituição da função que
de quatro anos, ainda sendo penas de reclusão,
menta _de ensino, de qualquer curso ou grau, da indevidamente usou.
o juiz teria, segundo o Direito Penal hiOdemo,
rede pública ou privada;
Art go Esta lei entra em vigor na data de sua
a alternativa de punir e, ao mesmo tempo, de
Pena: reclusão de um ano a dois anos.
publicação.
se preocupar na defmição da natureza da pena,
a) Se o crime for praticãdo contra menor de
Art 1O. Revogam-se as disposições em concolocaria pena de albergue, o que permitiria ao
trário.
dezoito_ anos, a pena será agravada de um terço;
Saliento cjue: no artigo 39 incluí fundação, tenréu trab8lhador e passaria os fins de_ sem_an;, no
b) sendo a vítima peSsoã carente, assistida por d
presídio.
.
órgão público ou entidade particular do mesmo
o em vista que sua natureza jurídica; segundo
algu!"ls a_drfiinistrativista"s, é sul generls, e no art.
Com essa soluçã9, conseguimos superar o progênero, a pena será acrescida de dois terços.
4~. inciso VI, incluí áreas comuns de conaomínio,
blema da impossibilidade de aplicação da susp.enn-a utilização de meios de transportes públicos em geral, aéreos, marítimos, fluviais ou lacus- para distinguí-las das áreas privativas.
são condicional da pena, que é tecnicamente um
tres;
Por outro lado, excluí de alguns dispositivos
absrJrdo, porque _em Direito Penal as regras funda---as referêil.ciaS que conferein àos acusados o direimentais são as_ que regem a proporção entre as
Pena: reclusão-de um a dois anos.
to à ampla defesa, por se tratar de explicita garanpenas e a proporção entre os crimes._ Quer dizer,
m- a admissão _nos quadros associativos de tia constitudóhal.
a pena de um crime maior deve s_er maior do
Para_ a _definição__dos delitos foram aproveitadas
clubes recreativos, sociedades beneficentes, entique a pena de um crime menor. Se começarmos
dades desportivas e similares;
as tipificações-Constantes -do projetO original e
por pequenos delitos como aquele do elevador,
Pena: reclusão de um a._ dois_ ruJ.QS. ~dos dois substitutivos, com a redêição adequada
por exemplo, a obstrução no elevador, chega a
IV-o acesso ou atendimento, nos horários ---"ãfusão.
ser delito por definição da lei, mas, na verdade,
s_eria uma s_imples coritravenção. A Verdade é que
abertos ao público, em estabelecimento comerPortanto,_ Si. Presidente, acolho grandE:: parte
a pena é. grande, nem suspensão condiciônal da
cial de qualquer natureza, ou. de prestação de
d_él,? s1.1gestões dos eminentes senadores Para esse
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pena se dá ao juiz, para que ele tenha uma solução
para pequenos eventos de_ caráter delituoso.
Então, os defeitos que sobreviveram no Projeto
substitutivo são d~feitos _insuperáveis, porque
marcados pela obrigatorledade oriunda da definição constitucional, que foi um erro de CQO_ssa

Constituição, colocar a pena de reclusão como
exigência desses delitos. Agora virão delitos mais
graves e delitos menoS graves qUe- colocarão o
legislador penal em dificuldade para o problema
da reclusão e da detenção.
. ·---·
De qualquer forma, o pior dos problem-as reSultou solucionado, porque, reduzindo as penas, estamos permitindo ao magistrado, ao aplicá-las,
escolha a pena de albergue ao inv_és_ daquela de
reclusão absoluta, e com isso encontramos uma
solução satisfatória.
CumprimentO o nobre Relator do projeto por
ter apreciado com inteligência e lucidez. e_s.W questão, e falo em nome dos magistrados, Porque,
de repente, O$ magistrados não aplicam-a lei
quando ela é iníqua. E vOu, à vol d'oiseau, mencionar um caso que está na. tradição jurisprudencial brasileira.
Quando surgiu a primeira lei em-cima do Código Penal sobr_e _os crimes ligados a tóxiC<?§, essa
foi uma lei duríssima; o simples pOrte dé uma
quantia mínima de tóxico importava uma punição
brutal. Os juízes brasil~iros aplicaram a lei- porque eles sã_Q__apltcadores da lei-, os juízes aplicaram a lei com serenidade; enquanto os réus de
crimes relacionados com tóxlcoseyam marginais,
ou pertenciam às-dasses b~ixa_s.. da. so_çiedade;
de repente, no banco dos réus, por crimes relacionados com tóxicos, apareceram Q.s filhos dos juízes; e se tNéss~mos universidade, ~sse lato teria
sido examinado cOm profundida~e. porque ele
é histórico e JJm dia vai ser e~_aminado. A partir
daí, a magistratura, em cada caso de crime de
t6xíco, entrava em perplexidade; e quem quiser
examinar a questão pode verificar que, a partir
dal, quando os filhos dos juízes, dos senadores,
dos deputados, dos médicos, -erlfi[n, ·das pesSoas
bem aquinhoadas pela fortuna começara~ a aparecer no banco dos _réus, os juízes tiveram que
modificar a sua posturã. riQOro-Sa, porque a· lei
era iníqua, aí eles percebiam que éra irúqua. QUando se trata'-":a de réu_s_ marginais, eles não percebiam. Ein segundo lugar, pOrque nãõ~ convem
punir barbaramente pessoas que estão mais ou
menos orientadas e cuja oriéntação é: -ªddental,
ê casual.
A verdade é que começ~rar;:l-a 'âparecer, !iãs
decisões Q_Qs juízes _4os tribunais, frases como
estas: "Tendo em vista as partiéularidades da
questão; tendo em vista as pecUliaridãde$ do assunto ..." Que diabo de "peculiaridades"! O no_sso
Direito Penal é tipológico. Seja quem ror, se Q
caso se enfeixa com o tipo, tem de ser aplicada
a pena. Então, era uma solução de eqüidade
quando não podia ser aplicada a eqUidade.
Nós aqui evitamos es__ses desastres jurisprudenciais com o aprimoramento do projeto oriundo
da Câmara, reduzindo as penas e permitindo ao
juiz uma solução equânime e humanizada, quando for o caso, e uma solução dura e pesada,
quando for o caso de apenar mais duramente.
Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi~
dente, peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo _a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de CarVãiJ1o, para discutir.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
-(PMDB - CE. Para discutir.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores, é evidente que a letra constitucional não haveria de permitir, como não permitiu,
· muitas divagações no exame desse assunto. Estamos diante dáquilo que era meramerlte uma contravenção, agora um crime, e ainda mais punido
com a reclusão, exclus[v~mente com a reclusão.
O Sena_dor Maurício Corrêa conseguiu muito
bem unir tudo que lhe chegou às mão§! quer
com ·a procedência da Câmara federal, quer com
-a procedência do Senado da República, conseguiu trabalhar muito bem sobre isso, e não podenM
do fugir da Constituição re~liz.ou l.lfl1 trabalho que
nos parece plenamente satisfatório, capaz de regulamentar a Constituição tal qual ela se nos apre-senta, já que corrigi-la não é possível.
Cotnó" SalientoU _o' Seoador JÇlsé Paulo Biso!,
a redução das penas foi, por exeri-tplo,· unla das
minhas preocupações, exatamente para que fosse
pentlitido a_o julgador, do âmbito do Poder Judiciáffo; ã flexibilidade para aplicação humana des-Sa futura lei. Porque a grande dificuldade que encontra o legislador brasileiro é ex.atamehte a proM
dução daquilo que é-maior do que a reâlidade
social, aquilo que excede a realidade no País. E
"·--assím encontramos não apenas na Lei Penal mas
·encontfarri,os, tambén:t, na l~Q:islação do setor cíM
vel, um sem-número de princípios que Jamais
foram observados, regras e riormas que nunca
foram aplicadas, e algumas, de profunda indagação, que s6 pennitem mesmo ·uma existência no
- t::arrtpCf da doutrina.
próprio e extraordinário
--jurista Clóvis BevHacqua conseguiu, do ~eu Projeto de Código Civil, levar aquele diploma fegal
rnaJs para um caráter didático_ do que propriamente para propiciar a execUção da lei pelo Poder
Judiciário. Há muitas indagações em várias leis
-braSileiras. E hoje, por que--não dizer o Código
Civil Brasileiro em vigor é talvez muito mais moral
do que propriamente jurídico. E esta lei que estamos votarido, agora, este projeto de lei que estamos examinando e discutindo, neste exato momento, tende também a ser um vei'dadeiro estatuto moral antes -de ser uma legislação penal,
antes de ser uma _lei de âmbito puramente penal.
Daqui sairá um cãráter didático, que mostra por
que nª-o deve existir o preconceito de raça ou
"'~-de cor, e outros preconceitos dentro da mesma
natureza

-o

-

"Müit.O lffipértante·este caráter didátic__o da lei,
que é u_m dos pontos maiS- positivos que j:)od.e
alç_ançar o l~islador_. E cremos que nesta tarde
n6s álcaOÇéifnos~ também, o aspecto didático deste projeto, o que é realmerlte estimulante para
que o aprovemos, agora, a seguir, Jogo depois
destes debates.
A fusão que foi feita dos dois subst!tutivos propiciando um terceiro, essa fusão nao desc<;~.ra_çte
rizou - e isto ràÇo questão de del)<.ar bem claro
- , não descaracterizou o trabalho d9 Deputado
CariO$ ~erto Ca6, pois sabemos que este parlamentar teve o máxlmo empenho-para que esta
· regulamentação logo surgi~e e logo ~ aprontasse. Aqui está o que S.~ sente muito d~ perto
pOr suas próprias condições. Na Constituínte foi
um -dos que lutaram contra esses preconceitos

tão s:omt,ms no ~rasil. Essa lei traz,_ portanto, a
sua marca e respeita ainda o Seu nascedoUro,
que é a famosa Lei Afonso Arin6s, uma lei muito
falada e comentacja no País, mas que se torna
revogada principalmente por tratar de uma 'éon-_
.travenção, quando estamos diante de um _crime,
e de tratar
inaíStiraildas, quando estaM
mos dianie da- inéxorável reclusão que ê tratada
constituciOilãlmente.
Por isto, sou pela aprovaçã'o dO-súbStiü.itiVó- do
Relator Mauricio Corrêa, a quem louvo pela inteligência e brilhantismo com que se houve dentro
do pouco espaço _cOncedido pela letra co_i1stito.ciona1.
Era o que titi.ha a -dizer, Sr. Presidente. (Muíto
bemrPalmas.)
·
·

de penas·

O Sr. Leite Cbaves - Sr. Presidente, peço
a· palavra para discutir.

-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, para discutir.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Paia
discutir.) -Sr. Prt;::sidente, Srs. Senadores, fui a uM
tor do projeto substitutivo. Nós nos ativemos mais
à Constituição e -ao seu intento. D<! forma como
veio da Câmara o projeto poderia causar perpleXídade, sobretudo porque ele__c_omeç;~'{a a i_ncur-~ siona.r por situações ecçmõmicas fora daquelas
determinações constitudonais, que era o preconceito de raÇ_ã e de ~6~-;~
· -'
Tivemos a preocupação de eliminar a determinação que suprimiu o sursis. A suspensão condicional da pena é_instituída em favor da socied~de
e, sobretudo, do prisioneiro. Quer dizer, ela é indisponível. Também aquelas particularidades muito
subjetivas que podiam ensejar a perplexidade do
juiz na aplicação da oena.

Sendo imprescri~l o crime, as penas eram
muito altas, muito E!_~Cefba~~. _!!:npl!~ando _em
que-não viessem a ser aplicadas corrEitameilte.
Então, como dissemos, o fundainental, na lei, é
que era seja aplicada. E o que iõtimida, ;o- que
leva o agente ao receio do çOJ'netimento é acerwza de que ele possa Ser punido. Quando as"pei1as
se tomam exageradamente exacerbadas às vezes
os juízes terminam, -por questão -de Consci_ência, nqo as aplicando e deixando de punir quem deve
St..:r punido.
Sr. Presidente, em razão dê.SSa preOêujJciÇãb
do relator el)'"l preservar alguma coisa da origem,
creio que, embora não tenhamos dado a solução
adequada - e houve parte de solução politica
-,- achá que estamos em condições de votar
·
o projeto.
Congratulo~me com o relator pelo seu esforço,
acho que teremos uma lei que poderá ser áplicada
adequadamente, sem _aquela -precisão té~ino-'
lógica de política criminal técnico~juildica qüe desejei dar. Mas somos, também, uma Casa política
e não apenaS de juristas e advogados._ (Muito
~bem!)

O SR. PRESIDENTE (Francisc_o Roll~mbe_rg)
Continua__gm discussão. (Pausa.)
Não havertdo Quem peça a palavra, declaro enc-errada a discussão.
Em VotaçãO -o--sUbstitutivo do relator. que tem
preferênéia regimental.

-
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m~a admissão nos quadros associativos de
Art. 10. Revogam~se as disposiÇões em conduj:t~9 recreativos, sociedades beneficentes, enti~
trário.
_dades desportivas e similares; _
9_ SR. PRJ;SIDENTE (Fráncisco Rollemberg)
Peitã:: iedusão de ;f(um) a 2 (dois) anos.
Ficam prejudicados o projeto e os Substitutivos
-DisCussão"- do substitutivo· em turno suplemenN-o acesso ou atendimento, nos horêrios
n~ 1 e 2 apresentados em plenário.
tar. (Pausa)
abertos ao público;- em estabelecimento comerNão havendo quem queira discuti~lo, encerro
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg}
cial de qualquer natureza, ou de prestação de
·
a discussão, sem emendas.
- Sobre a mesa, redaç:ào final do vencido para
serviços, bem como em locais de diversão ou
A matéria é dada como difinitivamente adotada,
o turno suplementar, apresentado pelo nobre Se-_ -de espetáculo público;
sem votação, nos termos regimentais.
nadar Mauricio Corrêa, _e que vai ser lida pelo
Pena: recll!.são de 6 (seis) meses a 2 (dois)
O projeto volta à Câniara dos Qeputados.
Sr. ]9 Secretário.
anos.
_
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
v::....... a hospedage-m em hotéis, pensões, estala~ lida a seguinte
gens ou estabelecimentos similares;
-Item 6:
Redação do vencido para o turno suPena: reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um)
Discussão, em turno único, do Projeto de
plementar do Substitutivo do Senado ao ano e-6 (seis) meses.
Resolução n~ 89, de I 988, de autoria da CoProjeto de Lei da Câmara 11" 52, de 1988
Vi- o uso de elevadores, escadas, locais de
missão Diretora, que dispõe sobre horário
(n9 668/88, na Casa de origem).
entrada ou de saída de edifícioS-públicos ou privae freqüência no Senado Federal, e dá outras
O Relator apresenta a redação-do vencido para dos, comerciais ou residenciais, e de áreas coprovidências. (Dependendo de -parecer da
mun·s de condomínio, seja a propriedade horio turno suplementar do Substitutivo do Senado
Comissão de Constituição e -Justiça sobre
ao Projeto de Léi da Câmara n_9 52, de 1988 (n_9 zon_talou_nào;
o" projeto e o s_ubstitutivo apresentado nos
Pena:- reclusão de 6 (seis) meses a 1 {um)
668/88, na Casa de origem), que dispõe sobre
termos do art 442, § 1~, do Regimento Jnter~
os crimes de discriminação-por pre-conceitOs de
ano e 6 (seis) meses.
no, e da Comissao Diretora sobre o substi~
raça ou de cor.
__ YI!c-_o trânsito ern locais de utilização pública
tutivo.)
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1988. - - ou a permanência pacífica em locais permitidos
O SrN Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
Senador Mauricio CoiTêa, Relator.
ao povo;
peço a palavra pela ordem.
Pena: reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um)
ANEXO AO PARECER
-ano.
O SR:. PRESIDENTE (Francisc-o Rolleníberg)
Redação do vencido para o turno su~
Parágrafo único:· Se·o crime previsto no inciso - Concedo a palavra pela ordem, ao eminente
plementardo Substitutivo do Senado ao I for praticado contra menor de IS_(dezoito) anos, Senador Jutahy Magalhães.
Projeto de Lei da Câmara n~>_52, de 1988 a pena será agravada de 1/3 (um terço); sendo
OSR. JufAHY MAGALHÃES (PMDB- BA
(n9 668/88, na Casa de origem).
a vítima pessoa carente, assistida por órgão públi~
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiDispõe sobre os crimes de discrimina- co ou entidade particular do_ mesmo gênero, a
dente, Srs. Senadores. _estou -imbUído dq tispírito
ção por preconceitos de raça ou de cor.
pena será acrescida de 213 (dois terços).
-__ Art. 59 PfópàQái'-OUâifundkt~orias,conceitos da paz. Tenho aqui a bandeirinha Fight for PeaO COngresso Nacional decreta:
ce, da dNU. Então, est~u com o espírito da paz.
--oU-idéiBs com o_fiin de estimul~ ou de justificar
Gostaria de solicitar a V. Ex<' a inversão da Or~
a discriminação por motivos de raça ou de cor.
TíTULO I
dem do Dia, colocando _o Item 6 como o ú1timo
Pena; reclusão de 6 (seis) mese~ a ~ (dois)
Da DJscrlmlnaçào
da paUtã, para" nao pegar de surpresa a Caia -cOm
anos.
o meu p-edido de verificação e rião atrapalhar o
Parágrafo único.- Sendo _a discriminação pratiArt. 19 Será punido como crime, na forma
andamento da Ordem do Dia e os itens que nela
cacf_a__ªtravés da imprensa, rádio, télevisão, inurais,
desta lei, discrimíriar "ãlguém por preconceito de
estão induídos.
cartazes. gravações de som ou de imagem, imraça ou de cor, incorrendo nas mesmas penas
Devo avisar que, a partir de amanhã, no caso
pressos diversos, espetácuios públicos, ou por
os seus mandantes e executores.
de qualquer pedido de ipversão de pauta, ou qualqualquer outro meio de comunicação, a pena será
Art 29 Os crimes de discriminação atentatóquer pedido de adiamento de votação, irei pedir
agravada em 1/3 (um terço).
ria dos direitos e liberdades fundamentais, definiArt. 6" Impedir ou tentar impedir, mediante a verificaçãO- de quorum onde estiver o item da
dos nos arts. 3,. a 7' desta lei, são !nafiançáveis
pauta
-- coação ou violência direta, por motivo de precon·
e imprescritíveis.
Apenas para não pegar V. Ex" de surpresa, Seceito de_ raça ou de cor, o casamento __ou, ceie·
nador Jarbas Passarinho, que, como bom militar,
brado este, a coabitaçãO dos cônjuges e a vida
TirULO n
sabe V. Ex- que, quando existe a ética, temos
social do _casal.
Dos Crimes e Penalidades
que permitir que o oponente se prep_are para o
Pena: reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois)
--'combate.
anos. ~
Art 3,. Impedir ou recusar .ã aJguém, por mo~
Então, gos"taria de solicitar a V. _Ex>, Sr. PresiArt 7~ oeixar o juiz, ou autoridade equivativo de preconceito de raça ou de cor, o ingresso,
dente, a inversão da pauta, colocando o Item 6
lente encarregada da celebração de casamento
no serviço público civil ou militar, a admissão
coino último da pauta de hoje. V. Ex' aceita esta
civil, por preconceito de raça ou de cor, de presidir
ou continuidade no emprego, em autarquia, sosolicitação?
cerimônia prevista no Código Civil.
ciedade de economia mista, fundação, empresa
Pena: reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois)
concessionária ou permissionáriade serviço púO SR. PRESIDENTE (Francisco RqUemberg)
anos. __
blico, empresa públíca ou privada, inclusive atra~
- -:-V~ Ex" poderá-fazê-lo, atravé._s do requerimento
§ }9 Incorrerá na mesma pena o oficial de
vés de despedida imotivada, ou, ainda, o exercício
de preferência, e será atendido.
·
registro ou funcioriário de cartório que, de rrlodo
de profissão, oficio ou atividade lfcita.
O
SR.
JGTAHY
MAGALHÃESASsinarei
direto ou indireto, impossibnitar a preparação do
Pena: reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois)
o requerimento agora n1esmo, Sr. Presiq.ente.
processo de habilitação, impedindo a celebração.
anos.
§ 29 Não ocorre crime na oposição de impe·
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Art. 49 Proibir, impedir ou recusar a alguém,
dlmentos matrimoniais, nas oportunidades __pre~ -Sobre a mesa, requerimento que será lldo pelo
por moUvo de preconceito de raça ou de cor:
vistas na-lei civil.
Sr. J9 Secretário.
I- a matrícula ou freqüência em estabeleciArt. 89_ Aquele que, para discriminar por mo-mento de ensino, de qualquer curso ou grau, da
É ilci_o -~-aPr~vado o seguinte
tivo de preconceito de raça ou d~ cor, usar ç:argo
rede pública ou privada;
ou fu_nção pública, responderá penalmente e,
Pena: reclusão de 1 (um) a 2 (dois) anos.
REQUERIMENTO
comprovado o_ delito, perderá o cargo ou será
U- a utilização de meios de transporte público
N• 212, de 1988
destituído da função que, indevidamente, usou.
em geral, terrestres, aéreos, marltimos, fluviais ou
Art. 9? Esta lei entra em vigor -n-a _data de sua
Nos termos do ãrt. -346, item I, do Regimento
lacustres;
publicação.
Interno, requeiro preferência para que as matérias
Pena: redusão de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Os Srs. Senadores_ queO aprovam queiram perw
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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constantes dos itens 7 a 9 sejam votadas antes
da matéria constante do item
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6 da .Ordem da

Dia.
Sa1a das__Sessões, 6 de dezembro de 1988. -~
Jutahy Magalhães.

"O Sistema E®cacional Cenedsta se as-

senta o uma estrutura simPies,~altament.e de_s-

tiva que, na origem e na essência, -não só visa
ao bem público, mas também funciona como
coisa pública; sem qualquer conotação privatista.
Por todas essas razões, o Projeto de Lei no 74,
de 1988, mereC::e a melhor ~acólhtda do Plenário
desta Casa, pelo que somos de parecer favorável.
à sua aprovação,
É o parecer.

centraliz.ada, privilegíando as unidades de
ponta com as decisões que digam respeito
à sua economia interna. As administraç:ões
estaduais, contudo, mantém órgãos de
OSR. PRESIDENTE (Francfsco Rollemberg)
acompanhamento, avaliação e orientação
-Aprovado o requerimento, será feita a inversão.
pedagógica pãra _garantif:_a-harmonia do sistema. O .ÇQnjunto_ _de setores locais, _sob cuja
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rcillembe-r-Q)
O SR. PRESIDEN'IE (Francisco Rolleiilberg)
jurisdição se encontram as unidades escola- - Discussão e votação do_ j)rojeto, em prirrieii"o
-Item 7:
res, admini_str_açôes estaduats e admirústraturno. (Pausa.)
ÇãQ_O-ª---cional tem, apenas, 30.000 funcionáNão havendo quem peça a palavra, está encerDiscussão, em primeiro turno, do Projeto
rios,--dos
quais
23.00_0
profeSsores
e
7.000
rada discussão.'
de Lei do Senado no 74, de 1988, de autoria
da área técnico~administrativa. Dessa massa
Em votação.
do Senador Alfredo_ Campos, que modifica
de funcionários, somente 372 atuam nas adOs Srs. Senadores qó.e O aprovam queiram pera redação dos arts. J9 e 29_ da Lei n9 3.557,
ministrações
estadual
e
nacional,
responsámanecer sentados. (Pausa.)
de 17 de maio de _1959, e dá outras providênveis,
portanto,
pela
gestão
do
sistema
numa
Aprovado.
cias. (Dependendo de pa1-ecer.)
razão de aproxidamente 1% (um por cento)
Nos termos do art._8", da Respi!Jção, no 01,
A matéria foi induída na Ordem do Dia, por
do total de servidores.
___ .
de 1987, passa-se, imedi_atarnente, à apreciação
soUcitação das lideranças, nos termos regimenO projeto propõe uma _ajuda à CNEC de .. da matéria, em segundo turno.
tais.
_
250.000,00 (duZentoS ·e-dnqüenta mil cruzaEm dtscussãq, (Pausa.)
Conforniê dispõe--o- arf. 6""-da Resolução no 1,
dos) por turma do ensino básico, de 35 (trinta
Não havendo quem peça a palavra, encerro
de 1987, a Presidência designa o eminente Sena_ e_cinco) alunos e equivale a US$_ 45,97 (qua- a discussão.
. _
. ·- __
dor Gerson Camata para proferir pare~er sobre
renta e cinco dólares e noventa_ e SElt.~ centa_ Encérada a discusSãO, e sem emendas, a mao Projeto de Lei do Senado n9 7 4, de 1988.
vos), correspondentes, portanto a cerca de
téria é considerada definitivam~nte aproVada, dis59% do custo aluno/ano da CNEC. Vale, des- pensada a VOtação, noS termos regimentais.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES.
sa forrn:a, 46% (quafentã e··seis por cénto)
Para proferir parecer.) -Sr. Pres_idente,__Srs. SenaO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
do custo de um aluno/ano da escola estadual
dores, o Projeto de Lei n~ 74, de 1988, de autoria
~Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
urbana. É, pois, sem dúvida. urna subvenção
do eminente Senador Alfred,o CJ~mpos, tem por
- Sr. 19 Secretárlo.
com Catáter de auxa1io.
objetivo modificar a redação dos_artigos lo e 29
A CNEC tem sido rigorosa na manutenção
É lida a seguint~
da Lei n9 3.557, de 17 de maio de 1959, cujo
da sua fUo_S:oJi_a b___ásica, de forma a_ preservar
teor principal se limita ao amparo financeiro, com
Redação final do Projeto de Lel do Sea tríplice dimensão da sua natureza: _
recursos do Te_so_l!fQ, ct_a ÇNEC_ """':': Çamp-ahha
nado nj> 74, de 1988.
- é a comunidade organízada para a conNacional de: Escola..s da ComiJnidade.
O Reiator apresenta a- reaaÇão fmal do Projeto
--secuÇão dos seus propósitos;
Para justificar a proposição; ressaltam-se, antes
de lei do Senado nç 74, de 1988, de autoria do
- é um movimento de transformação sode tudo, as bases coostitucion~ls do proj_eto, com
Senhor Senaç[_or _Alfrecfo CampOs, qué _dá nova
ciaL pois educa enquanto acumula conquis~
respaldo nos arts. 205, caput, 213, caput (Título
re:dação aos ~ 19 e 2ç da Lei n9 3.557, de -11
tas, duramente c:onseguidas através do assoVUI, Capítulo m, Se~o I-da Educação), bem como
ciativismo comunitário;
de maio de 1959, e dá o!itras providênciaS. nos arts. 60, caput; e 61 do ato das Disposições
Sala das Sessões, 6 de dezembro de-1988. ~é uma instituição de Caráter nacional
Constitucionais J r~Ii.sitórias.
que harmontz.a ªção comunitária das suas
Gerson Cama~: Relcitor.
O ilustre proponente, de modo enfático, afirma
bases, em todo o te.rritório brasileiro.
ipsis verbis:
ANEXO AO PARECER
Em
função da sua filosofia, as comunidades
"Nos calorosos debates que acompanhaRedação
final do Projeto de Lei do Seassumem a responsabilidade pela manutenção
ram a decisão do disposto no art. 213 da
nado n" 74, de 1988.
das unidades educativo-_ç_omunitárias tenecístas,
nova Constituição, desde as comissões teDá nova redação aos arts. 1" e 29 da
máticas até à votação final, os anais da As- -s-endo desoneradas de parte do seu custo,"atravéS
Lei n<> 3.557, de 17 de maio de 1959,
de subvenções públicas. Porém, com o aumento
sembléia Nacional Constituinte registraram
e dá outras provldêndas.
desmesurado dos preços dos seus insumos, inmuitas vez.es o testemunho de inúmeros parclusive, e principalmente salários, tem sido insuO CoriQfessõ _NaCiOnal decreta:
lamentares fundamentando sua:;__ posições
portável, para as comunidades cenecistas, arcar
Art. 1ç Os arts. 1~ e 2° d;;s Lei no 3.557, de
no trabalho que a CNEC - Campanha Na17 de. ffiaiO de 1959; pasSam a vigorar com a
com o peso desses aumentos.
cional de Escolas_ da Comunidade -:-:- vem
segUinte·
redaç:ão:
··-Embora- a definição legal das escolas comurealizando há mais de 45anos em todOs os
-fiitStias merecedoras, nos termos do art213, caw
estados da Federação.
_- "Art. 1 o Será consignada, anualmente,
put, da Lei Maior, da amparo financeiro dos coTomando o legislador a CNEC como mono Orçamento do Ministério da Educação,
delo e como exemplo para justificar o seu - fres públicos, esteja ainda por vir, é inegável e
em favor da Campanha Nacional de Escolas
irretorquível
a
justeza
da
argumentação
do
nobre
_
voto, correto está que ela, melhor do que
da Comunidade (CNEC), sod~dade civil de
Senador Alfredo Campos, quando afinna terem
qualquer outra instituição, preenche o dispofins educacionais, considerada de utilidade
servido,
as
escolas
da
CNEC,
de
parâmetro
exemsitivo constitucion~ condicionante.
pública pelO Decreto no 36.505, de 3d- de
---pJificador
para
aquele
princípio,
no
calor
dos
deVitorioso o princípio em nossa Cârta MagnoVembro de 1954, subvenção relativa ao
bates da Assembléia Nacional Constituinte.
na, é chegado o momento de tomá-(o aplicánúmero de turmas das unidades escolares
_A proPõSição, de fato, nada mais é do que a
vel a essa organização, que possui hoje em
por ela man!idas em todo o território natodo o Pais 1.160 unidades, em- 944 rniJili~ _ --tradução prática das normas constitucionais "que,
dona!.
em boa hora:, atualiza diploma legal editado há
cípios, beneficiando mats de 442.000 brasiParágrafo úníco. A subvenção a que se
cef-ca de 30 anOs ou seja a lei n9 3.557, de 17
leiros, indiscutivelmente é o maior J'['JQvimenrefere es\e artigo será ftXada à base de Cz.$
de
maiO.
de"T959.
to educaciona1 organizado e gerendado pela
250,000,00_(duzentos e cinqüenta CIJÜ cruzasociedade civil em nossó _ continente para
: dos), reajustável anua1mente, de acordo com
Além disso, no ~píiito dã novã Constituição
educar o seu próprio povo."
os índices oficiais da inflação."
- que dá prioridade ao ensino fundamental, em vista
- "Art. 2°-- Para a consignação da subvenE. adiante, no que diz respeito aos custos reais da universalização de sua oferta, ~ proposição
ção de que trata o artigo anterior, a Campaerri eXame nada maiS faZ dO que incentivar, com
das escolas e à filosofi!'l_que fundamenta o Sistenha Nacioi1al de EsColas da Comunidade
a colaboração dos recursos públicos, uma iniciama Cenecista, assim-se expressa, verbls:

a
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(CNEO, enviará, até o dia 30 de junho, de
cada ano, ao órgão competente do Minístério

da Educação, a relação das unid_ades em
funcionamento, com os respe<:tivos números
de turma."

der-se qu_e o exercício da greve guarde qualquer _conotação cbrh a prática de delito e
sim, com manifestação da vontade dos trabalhadores.
- Em que pese notiCiar-se que o GQv_erno
propiciará aos servidores grevistas o desconto dos dias de_ falta ao serviço em dez parcelas
mensais, ainda assim não nos parece justo
que-,-a-·esse pretexto, venham a sofrer novas.
sangrias pecuniárias.

Art. 29 ESta lei entra em vigor na data d_e sua
publicação.
Art. 3~ RevogamKse as disposições .em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
~si~ _a proposição tem por objetivo conceder
Não havendo quem peça a palavra, encerro
abono de faltas aos grevistas i10 período assinaa discussão.
~_
. lado no projeto de lei-.
Encerrada a discussiio, a matéria é dada como ----Ainda como ob]eúvo da Proposição está a proidefinitivamente aprovada, independente de vota- . bição de aplicar àqueles servidores "qualquer meção, nos termos regimentais.
dida administrativa de caráter punitivo.
O projeto vai à Cârilara aos Deputados.
Considerando que a Proposição não encontra
óbices juridico-constitucional e nem regimental
O SR. PRESIDENTE (Franc!sco Rollemberg)
e-está vazada em observância à boa técnica legis-Item8:
lativa, somos pela aprovação do projeto em exaDiscussão, em primeiro turnO, dO -Projeto
me.
de Lei do Senado ri:9 :96, de J988, de autoria
É o parecer, Sr. Presidente.
do Senador Maurício Corrêa, que dispõe soO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
bre abono de faltas ao serviço na Adminis- Passa-se à discussão do projeto, em primeiro
traÇão Pública Federal e__dá_outr:éls providênturno.cias. (Dependendo de parecer)
O SR. MAURICIO CORRtA - Sr. PresiA matéria foi incluída na Ordem do Dia por
dente, peço a palavra.
solicitação das lideranças, nos termos regimen-

tais.
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1 de
1987, designo- o nobre Senador Jam_il Haddad
para proferir parecer sobre o Projeto de Le_i _do
Senado n9 96, de 1988.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, SrS. SenadOres,
de iniciativa do ilustre_ Sen;;~dor __ Maurfçiq Coriea,
vem a exame e deliber~ção deste Plenário o projeto de lei que "dispõe sobre o abono de falta.s
ao serviço na administração pública federal e dá
outras providências"',
Justificando sua proposição o ilustre Autor esclarece;
"É fato público e notório que os__ movimentos grevistas recentemente ocorridos na
administração pública decorreram do não
atendimento às justas reinvindicações pela
reposição das perdas da expressão salarial
corroída pela galopante inflação que assola
o País.
Registre-:se que a greve dos servidores públicos transcorreu de modo absolutamente
pacífico, limitando-se à manifestação em
tom de justos reclamo~ sem qualquer dano
ao patrimônio e sem choques com a opinião
dos demais seguimentos da sOciedade.
Por isso, e em reconhecimento explícito
à procedência das reinvindicações, o G_overno Federal as atendeu, em parte, fazendo-o
através da edição da Medida Provisória n~
20, de 11/11/88, concedendo nos salários,
vencimentos, soldos, proventos, pensões e
demais remunerações correspondentes ao
mês de novembro de 1988, e do reajuste
a título de antecipação, com abono mensal
de Cz$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados)
nos meses de novembro e dezembro do corrente ano.
Como é sabido, o dogma juridlco ·em que
se_ inspirou o legiSladOr constituinte, dentro
da modema concepção, não admite enten-

-_9 SR.PRESiDENTE (Francisco Rollemb-e-íg)
-Para discutir, concedo a palavra ao nobre Sena-o::
dor Mauficio Corrêa
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respondeu que não os_retiraria, porque não fora
ele quem os afiXara no elevador.
_Em virtude disso, esse fUncionário perdeu o
cargo que ocupava com função QiatifiCada e, mais
do que isso, foi removido pãra o Acre. Esse fundonário tem 53 anos de idade. Sua esposa é cardíaca
e terá que se desligâr do Serviço Pú_blicci, porque
não tem COndições de se mudar de Brasma.
Por estas razões, Sr. Presidente, entendo, nada
mais justo; já que OmOViffiento foi reconheCido
pelo próprio Governo, que se abonem aS faltas
referentes a esse período de greve.

o·sR:. PRESIDENTE (FrancisCo Rollemberg)
-Continua ã discussão. (Pausa.) _ .
J:'1~o _havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, está encerrada a discussão.
Er_n _v9tação o projeto.
·os·srs:senãdores__que o aprovam qüeiiam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Nos termClS dO art. a~ da Resolução n~ 1, de
1987, paSsa-Se, imédiatarriente, à apreciação da
matéria ein segundo turno.
--Em díscllssáo. (Pausa,)
_
Nã9 havendo quem peça a palavra, encerro
a- discussão.
Encerrada a discussão sem emendas, a matéria
é considerada definitivamente- aprovada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O SB:.,_fRESIOE_I"{'Jl::,(Franci~ço Rollemberg}
- ~obre_ a ~Jlesa:, re:dação final d~ matéria, que
-será lida pelo Sr. 1~Secretário._ -~-'

---O SR. MAURICIO CORRiiA (PDT - DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. PresiÉ lida a seguinte
dente, Srs. _-Senador_es, apresentei este projeto ten- Redação finai do Projeto de
do Sedo em vista a última greve,_ em âmbito nacional,
nado no 96, de 1988.
doª_ servidores públicos.
- O Reiator apresetlta a redação fmal do Projeto
Como todos -sãbem,_ a Constituição que votamos pernlite que os funcionários j:>úblici:is se sin- de Lei do Senado n" 96, de 1988, de autoria do
dicalizem. E tanto tinha procedência a greve que Senhor Senador Maurício C:orrêa, que dispõe soo Gõ\ietnõ te_$olveu conc::eder o abono de 25 mil _ bre abono das faltas ao serviço na Administração
cruzados, ainda qüe pequeno, até iníquo, para Pública Fedêral e dá outras providências.
Sala das Sessões, 6 de dezembro çle 1988. novembro e dezembro. Em face disso, os funcio--ná-iioSvohãram ao trabalho. Jnobstante, há diYer- ~a_niil f:l!~~a~. -~!Iat"o!,
gência com relação a alguns ministérios. Alguns
ANEXO AO PARECER
estão descontando em dez pagamentos outros,
Redação final do projetoo de Lei do Senão.
nado n? 96;- de 1988.
Por iniciativa minha, o Senado Federal aproVou
Dlspóe sobre abono das faltas ao seruma lei, no-sentido de abonar as faltas dos (uncioviço na Administração Pública Federal
nários públicos do complexo do Governo do Dise dá outras pi'ovidêndas.
trito Federal, e o que ln e motivou, essencialmente,
a apresentação deste projeto foi a perseguição
O Congresso Naciona decreta:
que ainda exiSte, uma seqüela do regime paSsado,
_ Art. 1~ Os s_erviçlores c_ivis da Administração
mas que exlste_ainda.
Pública direta, indireta_ ou fund&éfonal, de qualOprojeto fala em abono das faltas daqueles
quer dos Poderes da União, que faltaram ao servique não compareceram ao expediente, para que
ço por -motivo de greve, no período de 23 de
também não sofram nenhuma punição adminis- s~tembro de 1988 a 14 __de_novernbro de 198_8,
trativa.
terão as respectivas faltas abonadas, _não _S!! lhes
- Os Srs. Senadores devem estar lembrados .de aplicando, a respeito, -qualquer medida adminisque o Sr. Derivai Arruda, que há poyco tempo trativa de c_aráfer p1,1nitivo:.
· ·,
compareceu às páginas dos jornais, era as!:enArt. 29 Esta lei entra .em vigor na data .de sua
sorista do Ministério da$_ Comunicações~ E Q as- publicação.
sessor do Ministério das Comunicações, Sr._Oale-0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
rani, informou ao Sr. Ministro das ComunicaçQfi'!s,
Aniônio Carlos Magalhães, ~que rio e[e~ador priva- ~Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
tivo estavam cartazes afiXados que proclamavam,
alertavam, conclamavam a classe nó sentido de a discussão.
- Encefra:Qa a discussão, a matéria é dada como ,.
ql!_e aquelas reinvindicações deveriãiri ser atendi-das. ü__a_ssessor, em nome do Ministro das Conlll- adotada, diSpensada a votação, nos termos reginicações, determinou ão-functonáriO público Do- -mentais.
rival Arruda que retirasse os cartaze~; esse serVidor
O Projeto vai à Câmara doS Deputados.

t.ei
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(n~

505/88,

na origem), relativa à propOsta para- que-seja

autorizado o GovernO do ~Estado do Paraná
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.000.000 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

Nos_ tennos do art. 6" da Resoluçãu n" 1, de
1987, designo o nobre Senador Leite Chaves para
proferir pare<:er sobre a mensagem, oferecendo

dito no valor cOrrespondente, em cruzados, a
7.000.000.QQ ___Qbrigaç6es do__ Tesouro Nacional
(OTN), junto ao Banco do Estado do Paraná S/A,
este __ na__ _qualidade de agente financeiro da Caixa
Econômica Federal. A opei'açãõ de crédito destina-se a Programa de Abastecimento de Agua e
Programa Estadual de Esgotos &mitários com
vistas ao controle da poluição das águas.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação,
_
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENtE (Francisco Rollemberg)
-Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem PeÇa a palavra", encerro
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
a discussão.
proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoEncerrada a discussão, passa-se à votação do
res, com a Mensagem n" 263, de 1988, o Senhor projeto.
Presidente da República submete à deliberação
Em-votação.
do Senado Federal a autorízação para qlfeO_Gcr" -Os SrS. senadores que o aprOvam queiram pervemo do Estado do Paraná contrate, junto ao
manecer s.entados. _(Pausa.)
Banco-do Estado do Paraná SIA, este mi qualidade
__-Aprovado.
de_ agente financeiro da Caixa ECOnômfta Federal,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro\lemberg)
a seguinte operação de crédito:
-:Sobre a mesa, redação final da matéria que
Características da Operação:
seTá lida pelO Sr. 1? Secretário.
A - Valor: Cz$ 2.011.830.000,00 (corresponÉ lida a seguinte
dente a 7.000.000,00 O TI'!, de Cz $
Redação final do Projeto de Resolução
401,69 em setembro;

o respectivo prOjeto de resolução.

8-Prazos:
l-de carência: 12 e 18 meses;
2 -de amortização: 120 e- 2 l6 meses;

C- Encargos:
1 -juros: 6,5% a.a.;
2 - outros encargos~ 1% de taxa de repasse
ao agente fmanceiro.
_ _____ __ __ _
D- Garantia: Quotas Partes do Fundo de Participação dos Estados (FPE);
E - Destinação de recursos: Programa de
Abastecimento de Água e Programa Estadual de Esgotos Sanitários com vistas ao controle
da poluição das águas.
Consultada sobre a matéria, a Caixa Econômica
Federal, por intermédio do Departamento Central
de Des_envolvimento Urbano, informou ser viável
a operação_em pauta.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo _em vista a alta relevância socta1 do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 188, de 1988
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a

7.000.000 OTN.
O Senado Federal resolve: _ _
__
Art. 19 É o Governo· do__ Es_~d_Q_gQ__paraná,
nos termos do. art. 2~ da Resolução n"' 93(76, a1terado pela Resolução no 140/85, ambas do Senado
Federal, autorizado a contratar operação de crê-

n"188, de 1988.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de -ReS'olução n" 188, de_ 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Paranâ a contratar operação..de Crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.000.000,00 OTN.
~ Sala das Sessões, 6 de dezembro. de 1988. Leite ChaVeS, Relator.

ANEXO AO PARECER
-Redac;ão final do Projeto de Resolução

n• 188, de 1988.
Faço saber que o Senado Fede_ral aprovou, nos
termos do art. 52, inciso Vil, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo
a Seguinte

RESOLUÇÃO N'
, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no
valor _correspondente, em crUzados, a
7.000.000,00 Obrlgãc;ões do Tesouro
Nacional (011'1).
O SenAdo Federal r~olye:
É o Governo do Estado do Paraná,
nOS termos do art. 29 da Resolução n·) 93, de
11 de outubro de 1976,_alterada pela Resolução
n~ 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Seriado Federal, autorizado a contra~r operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 7.000.000,00 Obrigações do Tescuro Nacional
(OTN), junto ao Banco do Estado do Paraná S/A,
este na qualidade de agente fmanceiro da Caixa
Económk:ã Federal, destinada a Programa de
Abastecimento de Água e Programa Estadual de
Esgotos Sanitários com vistas ao controle da po·
luição- das águas, no Estado.
Arl 2c _Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 1"

OSR. PRESIDENTE- (Fr&ncisco RoÍiemberg)
-:Em

disc~~ão

aredação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rol\emberg)
--Volta-se ao item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução no 89, de 1988, de autoria da Comissão Diretora, -que dispõe sobre horário
e freqüência no Senado Federal, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre
o projeto e o substitutivo apresentado nos
termos do art. 442, § ] do Regimento Interno, e da Comissão Diretora sobre o substitutivo.}
0

,

O SR. PRESIDENTE (Francisco ROI!erriberg)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1o-Secretário.
É lido _o-seguinte

REQOERJMEI'ITO
l'i' 213, de 1988
Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento
Interno, requemos adiamento da discussão do
Projeto de Resolução n" 89,-de 1988, por 30 dias.
Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1988. ~oão Menezes --:_ Ra~hl~ Sal~_~nha Derzl.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoÚ~mberg)
_._ Em votação o requerimento.
"0 Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente,
peço a palavra para enc:aminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Tem _a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães, para encaminhar a votação.
OSR.JQTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerimento visa exclusivamente evitar a votação d"'l
matéria. Requerer-se o adiamento da apreciação
da matéria por 30 dias é jogar esta questão para
março do próximo ano.
-Minha solicitaÇão é justamente em sentido
oposto, não importa se a favor ou contra, não
importa.
·
Solicito que o Senado vote a questão. Se for
a favor. vote a faVor; se for contra, vofe tontra.
Se for a favor da proposta da Mesa Diretora, que
propõe que todos os funcionários que estiverem
à disposição ou trabalham nos gabinetes, nas lideranças e em vários órgãos do Senado, não assinem ponto e só assinem ponto os outros fundonários, votem assim. Se for a favor da proposta
do substitutivo, que determina que Só estarão
isentos funcionários que estão nomeados de
acordo com aquelas disposições do Regulamento
Interno, que são os três secretários parlamentares
e o assessor _técnico, vo_te com o substitutiyo.
O que peço, e me colocarei contra, é, se for
aprovado o regueriment9 de <ldiamento, se requererem o adiamentd, ac~ito o pedido de requerimento e pedirei verific_?lção de quorum.
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Quanto ao__mérito, fica na <:onsdência de cada
um.
Por isso, Sr. Presidente, o meu pedido é no
sentido_ de que as lideranças não aprovem o requerimento, votem o mérito.

-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Em votação o requerimento. - ___
_
Os SfS. senadores, que o aprovam queiram

permanecer sentados. (P"-L!Sil)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- O
meu voto é contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Aprovado, c:om os votos contrários dos Senadores Fernando Henrique Cardoso, Jutahy Maga-

lhães...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Como Lí·
der do PMDB, Senador Leíte

v. Ex'?

Chaves,

como vota

.

O Sr. Leite Chaves- Voto contra, Sr. Presider~e.

O SR. PRESIDENTE (FranciscO Rollemberg)

-Contra.
Rejeitado o requerimento, em face da votação
da matéria.
Sendo evidente a falta de número para deliberaçã-o, a Presidência suspenderá a sessão po-r 1O
minutos, fazendo soar as campainhas, em obediência ao disposto no inciso VI do art. 327 do
Regimento Interno.
O SR. J{ITAHY MAGALHÃES -Si'. Presidente, V. Ex" está fazendo a verificação a priori.
A votação é feita pelo voto simbólico. V. Ex" não
fez a votação do mérito pelo voto simbólico.

O SR. JCITAHY MAGALHÃES_-_Ninguém
requereu verificação de quorum.

O Sr: Jarbas Passarinho - O Presidente
: :Ç~S_Iãrou que faria soar as campainhas.
. O SR. JuTAHV MAGALHÃES _esta _a inten_ção, O Presidente _não foi...

Ql!arta-feira

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-V. Ex' me permita faZer Uma explicaç-ão e, em
seguida, passo para V. Ex"
O art. 3ZJ, inciso D<:

Não foi

---O Sr. Jirbas P3Ssarinho - Prefiro ouvir a
versão do Presidente por ele mesmo.

, .o SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex" me
permita, porque ele próprio já declarou isto;- que
tinha feito antecipação a respeito da votação do
mérito.

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas como o
Sr. Presidente antecipou a verificação de requerimento"; não -deu _oportunidade para aqueles que
-quisessem pedir verificação do resultado. Houve
aqui indiscutível confusão._
Por exemplo, quando o Presidente declarou que
[l"_!_ha sid~ aprovado o requerimento, o Senador
- âo Partido dos Tucanos dedaroü gue tinha votado
contra; __depois outro declarou que tinha votado
-eontra, parecendo que havia três votos contra e
-o resto- tinha sido favoráVel. Ai o Senador Leite
Chaves declarou - diante da ínterpelação de V.
Ex', SenJ'l.dor Jutahy M~galhães- que, como o
PMDB, votou contra, então, V. Ex' interpretou ...
Q_SR_,_JufAHY MAGALHÃES- Não interpretei nada, Senador ...
O Sr. Jarbas Passarinho- Então, eu quero
ter o direito de pedir verificação.
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"Considerar-se-á como requerida verificação, qualquer dúvida levantada, durante_ a votação. Sobre a_ ~stênda de quorum, ressa(M
vado o disposto no art. 180, § -3~"

Foi baseado neste inciso que decidi_rnos f~er
a verificação. Vamos fazer-soar as campainhas
e Vamos realizar a verificação.
·
OSR. JUTAHY MAGAUIÃES- Verificação
sobre o quê?
·

-

O SR. PREsiDENTE (Frandsco Rollemberg)
Da votação do requerimento.

OSR.JUTAHYMAGALHÃES-Davotação
do requerimento? V. & me perdoe, Sr. presidente, aí eu me socorr~ria do Senador José Paulo
Bisai para fazer a citação em latim, que não sei.
S;:; Ex• fala a citação em latim, que a lei não é
para ajudar os dorminhocos. A verific_aç~o de
quorum do requerimento deve ser feita no momento próprio. Já estávamos discutindo a questão do mê-rito. V. Ex". como Pres·idente dfl Mesa,
pode decidir como bem desejar, mas V. Ex· não
-está decidindo dentro das normas regimentais.
Já tinhamos votado o requerimento. Essa questão de saber ... Porque V. Ex" declarou que estava
aprovado quando o Líder do PMDB tinha-se levantado para· votar contra. Por isso perguntei. Porque,
se o Uder do PMDB, que, numa votação simbólica, representa a m-aiOr Bãncada da Casa, tinha
vo_@@ contra, não entendi como V. EX' tinha declarado que o requerimento estava _aprovado. Por
issO fiz a Pergunta clara ao Líder dq PMDB: "Como
votou o Líder do_PMDB"? S._Ex• ar çfeclarou: "Vote;i
contra". Cõino votO sfmbólico, logicamente o requerimento tinha que ser dado como recusado.
Depois, já entramos na qUestão do mérito
quando V. Ex~ antecipou o pedido de verificação
de _quoru_m, _dizendo que estava faltando quorum, eviderlteffierite, na casa. E petgUhtei a V.
Ex" cqmo V:Ex• Se antecipava para o mérito se
ninguém tihhà pedido verificàção de quorum.
Então, está certo, Sr. Presidente! _é:-nos inipossível
votar a qúe"stão ·do ponto. Eu compreendo que
estâ havendo o propósito de não se -votar esta
questão. Muito bem! Mas não vamos violentar
o Regimento, Sr. Presidente.
__O Sr. João Mc;:n~z_es -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

OSR. JUTAHY .MAGAUiÃES- Verificação
a esta altura já não é mais possfvel; aí estamos
fugin99 a toâas as normas regimentais_. O _PresiM
dente -é quem decide; mas pedir verificação a
esta altura, _depois de já estarmos discütindo a
O SR. JOTAHY MAGALHÃES-Muito mais
questão de mérito, V. Ex~ me perdoe, aí é fugir
senadores do que o normal dos nossos trabalhos
temos aqui hoje presentes. V. Ex' está:-se-anteci-- --a toda norma regimentaL
panda ao pedido de verificação.
O Sr. Jarb3.s Passarinho- Bom, o SenadOr
Jutahy está fazendo um diálogo comigO, Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
dente, e éu acho Que isto af não está lá muito
- Não foi feitO o pedido -de verificação.
correto. S. Ex• fala tanto em Regimento e, desde
O SR. J{ITAHY MAGALHÃES - Então, V.
que começou a falar~ S. Ex" cómeçoü a faZer dialoEx" não fez a votação pelo voto simbô\ico-. V. EX•
-gação. Eu quero apenas rememorar os fatos. VeM
não deu o prazer de alguém solicitar verificação
tado õ requerimento, em que o senador pela Ba·
de quorum. V. Ex" se antecipou.
hia tinha dito que faria pedido de verificaÇâo, caSo
fosse aprOvado. é claro, então, votado o requeriO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
mento, foi dado como aprovado com votos contra
-Então, em votação. (Pausa.)
do Senador Fernando Henrique e mafs dois ou
O SR. PRESlDENTE (Francisco Rollemberg)
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Em votat_rês. Senadores, incluslve um $eriador à r'rresa !eM
· ""-'-Senador Jutahy Magalhães foi posto em votação o substitutivo ou o projeto? ..•
vantou o braço. Nisso, o Senador Jutahy pergunta
ção e o Requerimento de adiamento pOr 30 diãS
como votou o Líder do PMDB, para poder caracteO SR. JARRAS PASSARiNHO - Perdão,
e votaram contra os Senadores Jutahy Magalhães,
Presidente, V. Ex• tinha dito que faria adonamento
rizar_º- seu Partido, e __o _Líder do PMDB rapidaJosé Paulo Biso\ e Fernando Henrique Cardoso.
das campanhias por dez minutos. Então, V. Ex•
mente declara que votou contra. NóS todos somos
O SR. JirrAHY MAGALHÃES- E o Senaacaba de ser objeto de uma. observaç-ão feita pelo
tornados aqui de total surpreSa pelos votos. Os
VotOs foram dados <;_orno -aprovados; depois como
-dor Leite Chaves já votou.
Senador Jutahy Magalhães de que não deu oportunidade a que houvesse _o pedido de verificação
rejeitados. e, em Seguida, o Presidente dedara
-0 SR. PRESIDEN'fF (Francisco Rollemberg)
que lr!a acíónar a campainha o Senador -pela
do resultado do requerimento. Ouando V. Ex-Foi aprovado. V. Ex" se dirga ao Senador Leite
anunciou que o requerimento tinha sido apro- -~ahiá reclama contra isto. Ora, não houve oportuChaves e lhe pergunte como votou, dePois devado ...
nidade, inclusive de, caso fosse rejeitado o reQUe- -t<:!r sido anunciado "aprovado".
·
rimento, de pedir verificaç-ão. Portanto, deve voltar
OSR.JUTAHY MAGALHÃES~ Não, Sena·
O
Sr.
Cid
Sabóia
de
CarvalhoSr. Presitudo à _origem.
dor Jarbas Passé]_rinho, nãó foi isso o que ocorreu.
dente, pe_ço a palavra para uma questão dé ordem.
l'{ão -foi -sobreO requerimento. Este foi rejeitado.
O SR. PREsiDENTE (Franci~co Rollemberg)
--O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Sr. PresiO Sr. Jarbas Passarinho -Antes de haver dente~ V. Ex" permitaMme colocar os pontos nos
- Conced9_ a palavra ~o nobre S~nado_r O.d. SaM
..is".
bóia de Carvalho,_para uma questão de ordem.
rejeição, caberia pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Não foi pedida a verificação.

e
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O Sr. João Menezes -Eu já havia solicitado
uma questão de ordem anteriormente, Sr. Presi~
dente._

O SR. PRESIDENTE (F randsco Roltemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, para urna questão de ordem.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
questão de ordem.)- Sr. Presidente, veja V. E:xa

esta questão num copo d'águã.l COf!Jeçou quando

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para uma questão de _ordem.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que se estabeleceu um estado de dubiedade aqui, no Senado. Eu estava presente e confesso a V. EX' que
estot~ necessitando de alguns esclarecimentos.
Por exemplo;v. Ex• decretou a verificação de quo~
11.1m ex officlo? É uma pergunta que faço, porque tudo que eu possa fazer aqui embaixo, V.
~pode fazer, de oüdo, aí em dma.
Então, eu gostãria de saber de V. Ex~ se, de
oficiO, mandou verificar o quorum, após qual votação, se da votaçáo do requerimento de adiamento, ou _da votação do projeto de resoluçáo,
ou se da votação do substitutivo ao projeto de
resolução.
Tenho dúvida sobre verificação a respeito de
·quê? EntãO, levanto esta questão de ordem para
que V. Ex• esclareça primeiro, se decretou ex offido, portanto, a verificação de quorum, tendo
decretado após---º- quê? Se a votação do requerimento de adiamento, se a votação do projeto
de resolução, se a votação do substitutivo, para
que nos possamos Orientar.

o eminente Senador Jutahy Magalhães pediu a
inversão da pauta, começou aí a confusão, porque
V. & abriu mão de algo que já estava julgado,
voltou atrás e aceitou a inversão de pauta, quando
não podia mais aceitá-la, e devia ser naquela oportunidade votado.
V. &, c.om o seu espírito democrátJco, e para
atender ao seu colega de Mesa aceitou, houve
até um pequeno entrevera, mas se resolveu ficar
e passar para o último lugar da votaçáo. Agora
vem a votação do requerimento, que assinei, em
virtude de não estar presente o Wder Rachid Sal~
danha Derzi. Parece uma questãO sem questão.
Foi vOtado -o reqUe-rímento de adiamento, sendo
rejeitado, porque_ dois ou três líderes votaram conO SR. PRESIDENTE (Francls<c Rollemberg)
tra. Quando o Senador Leite Chaves votou, V.
Ex" já hayja anunciado a decisão sobre o requeri~ -O Senador Leite Chaves teve o seu voto computado, porque está prevísto no art. 327, inciso
menta. Então, depois V. Ex" volta atrás e _aceita
V:
o pedido de verificação daí, essa confusão tqda~
~··antes de ai1undado o resultado, será lícito
Se queremos faZer a veríflcação do requerimento,
--vamos- fazê-la,_ .p_ois ainda estamos apreciando o
-computar-se o voto do Senador que penetrar
requerimento, não se fez outra coisa ainda, porno re_tinto após a votação."
que, quando o nobre Senador Jutahy Magalhães
Há o fato de que já tinham os anunciado o resulinterpelou o líder do PMD6, S. EX~ ainda não havia - tado quando fof interpelado pelo Senador Jutahy
votado.
Magalhães como votaria o PMDB. (Pausa.)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - S.- ~Passa-se à discussão do projeto.
Ex'i' havia-se levantado para votar contra. _
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,
O SR. JOÃO MENEZES -Não, apenas V.
-··---------

& votou contra.

0 Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não,
tanto assim que eu disse qüe o líder do PMDB
mais o líder do PSDB são maioria. Foi rejeitado.
O SR. JOÃO MENEZES- Não, depois que
o Senador Jutahy Magalhães perguntou como
votava o líder do PMDB.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Votou
contra.
O SR. JOÃO MENEZES -Foi, então, que
ele votou.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não,
S. Ex" já havia votado.
O SR. JOÃO MENEZES- Não, não havia

votado. Não.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso-AmeJhor pessoa para esclarecer eSté ponto é o Senador Leite Chaves, "que foi quem votou, e, por sorte,
S. Ex' fala
O SR. JOÃO MENEZES -Sr. Présidente,

então, dá no mesmo: ou vota~se a iledficaçao
no requerimento de adiamento ou na Votação
do projeto. Dá no mesmo:
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho -Sr. Presi~
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa·
bóia de Carvalho, para uma questão de ordem.
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peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Passarinhá, pela ordem.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA
Pela ordem, sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, _Srs. Senadores, depois de toda esta confusão geral, aqui, não estou citando Machado, eu
gostaria de saber o que vamos votar. Temos um
projeto, que é da Mesa, e temos um substitutivo,
que é apresentado, se não me engano, pelo Senador JutaJ 1y Magalhães.
· Pergunto o que V. Ex~ está colocando em dis·
cUsSão~ Qual a inatéria que está sendo posta em
discussão, para depois ser votada?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Projeto de Resolução n<:> 89, de 1988, apresenta!=)o pela Comissão Diretora.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Apresentado pela Comissão Diretora. É este que está em
dlscossão tfo momento e em seguida será votado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Roiiemberg)

- Exato.

-

-

·-

0 SR. JARBAS PASSARINHO óbi-igado.

Muito

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
quer dizer que será colocado em votação o projeto, em primeiro lugar?

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Em discussão o projeto.

O Sr. Jutahy Magalhães -Mas em votação
será colocado, em primeiro lugar, o projeto ou

o substitutivo?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembefg)
-O projeto apresentado. O substitutivo tem preferência regimenta] sobre Q projeto.
O Sr. Jutahy Magalhães - Isto o que eu
desejava saber. O substitutivo teria preferência sobre o projeto. Em primeiro lugar, será votado o
substitutivo.
Quero lembrar apenas aos Srs. Senadores que
o substitutivo está assinado por 40- Srs. Senado·
res, e não o assinaram mais porqu-e, já tendo
a maioria assinado, não foi preciso colher mais
assinaturas.
O Sr. Jamfi Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESil>ENTE (Francisco Rollemberg)
-Para discutir, concedo a palavra -aõ nobre Sena~
dor Jamil Haddad.

O SR. JAMIL_HADDAD (PSB - RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
não é bem para discutir. Volto a questionar a p-osi~
ção tomada pela Mesa. Houve um recuo. A Mesa
-havia decidido. A Mesa deliberou e retroagiu. A
Mesa revogou a decisão anterior. Di_ante disto,
Sr. Presidente, p~n$0 que _se deveria colocar nova~
mente em votação, porque houve a primeira deliberação após colocações no plenário e V. Ex~
tomou uma posição contrária à que havia tomado
anteriormente. E agora prevaleceu a segunda. Pgr
que-não -prevaleceu a primeira?
Então, por uma questão de_bom senso, V. Ex"
deveria colocar novamente em votação o requerimento. Parece~me que esta seria uma decisão
mais justa e mais equânime.
O Sr. José Paulo Bisol -

Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José
Paulo Biso], pela ordem.
O SR. JOSÉ PA()LO BISOL (PMDB- RS.

Pela ordem. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presiden·e, Srs. Senadores, oponho-me inteiramente
à possibilidade de se voltar a votar este assunto,
porque, pelo que conheço do Senado, realizada
a votação, ocorre o fenômeno_ da preclusão. É
impossível colher novamente votos sobre um assunto precluido. E tinha razão o nobre Senador
Jutahy Magalhães, quando citava o princípio latino
dormfentibus non succunitjus. Foi isto o que
aconteceu, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em discussão- a matéria.
O Sr. Jarbas Passarinho peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Passarinho, pela ordem.
OSR.JARBASPASSARINHO(PDS-PA.
Pela ordem.)- Sr. Presidente, V. Exa. há de me
perdoar, não quero ser [rreverente, mas o que
está sendo posto em discussão é, então, o substitutivo.
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O SR. PRESIDENTE (FranCisco Rollemberg)
-

É o projeto e o substitutivo também. Ambas

as proposições, Sr. Seriador.
O SR. JARBAS PASSARINHO -

pe-me, Sr.

Presidente~

Descul-

quando V.Exa. deu a res-

posta em relação à minha pergunta, disse que
estava o projeto em si.

que sabe como admiro o seu trabalho parlamentar e como me honrei em participar da Mesa dirigicl_a por V. Ex!'.
OSR. JARBAS PASSARINHO-AI inverto,
a honra foi minha.

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)

O Sr. Jut.ahy Magalhães - Não tenho nenhuma preoc:upação de parecer paladino de nada
aqui neste Senado.

- Porque o substitutivo teriia_ precedência, mas
ambos estão em discussão.

-0 SR. JARBAS PASSARINHO- Não há
preocupação.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois sim.

O Sr. Jutahy Magalhães- Não acredito que
a _q1,.1estão do ponto resolva os problemas todos
do Senado, mas acredito que o ponto é um dos
problemas a serem resolvidos. Outros caso~ existem, há um conjunto de medidas que deveriam
ser tomadas_,_ mas não exclusivamente o ponto,
- que não vai resoJv~r todas ãs questões do Senado.

Mas, o que deve estar em discussão, no momento,
é um deles: Ou o substitutivo ou o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
__ _

-É o substitutivo.

O SR. JARBAS PASSARINHO -

Então,

deve ser o substitutivo.

OSR. SARBAS PASSARINHO-Agradeço
ao meu nobr~ colega e amigo Senador Jutahy,
~o-apárte e justamente gOstaria de tomar a iniciatiVa
O SR. JARBAS PASSARINHO - Então.
de díscutir, porque algumas pessoas têm que ter
vamos discutir e votar, em seguida.
a coragem -de fazê~Jo e não ficarem intiniidãdas
Peço a palavra a V.Exa. para discutir, ·a subssobre o aspecto de_que uns são puros e outros
titutivo.
Qlo impuros, uns são probos e outros são improbes. Evidentemente, eu não vestiria esse tipô àe
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a palavra, para discutir o_ substitutivo, - maniqueísmo.
--OCorre que;--·por~exefuplo - abrindo com a
ao nobre Senador Jarb_as .Pas_sarinho.
maior sinceridade a discussão da matéria- que,
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA.
eu sempre tive, aqui no Senado, já agora num
Paradiscutir.)-Sr. Presidente, entendo as razões
terceiro mandato, a oportunidade de fazer, incluestritamente morais do Senador Jutahy Magasive, dois tipos de turnos dentro. do gabinete, para
lhães, que é_ evidentemente um dos campeões
aproveitar pessoas que estão estudando, que fada moralidade do -Senado~ mas tamb~m não me
zem -cursos universitários, para não fazerem à noiconsidero muito longe desta posição. Apenas eu
te._ E isso é resolvido de que maneira? Com o
me perguntaria se esse tipo de procedimento,
próprio funcionamento dentro do gabinete; as
que aparentemente é o mai_s admirável, e o mais
pessoas nãO prédscim assinar ponto para mostrar
respeitável, responde pela moralidade do Senado.
se ~ão efiç_ientes ou não e, às vezes, saímos daqui
Nós temos tantos problemas aqui, que poderiaà uma ou às duas horas da manhã, as pessoas
mos discuti-los até ti.Umasess-ãõ s-ecreta, em tem- -- noSf acompanham e não têm também, a partir
po op-ortuno. nunca me ~rrisquei a pedi-la, porque
daí, outro tipo de discriminação no seu compornão acredito em segredos nesta Casa. DiZia- Bertamento.
_
nard Shaw que segredo de três. só quando dois
Então, fa2:er-Çom que isso acompanhe, incluestão no cemitério, ou os três, se são mulheres.
sive, o ponto para todas as pessoas seria uma
Eu diria, ao contrário: óü três se s_ão políticos,
ilusão supor que estaríamos aqui garantindo a
porque não há garantia de mantermos em segre- - tnorã.Jidade do Senado nesse aspecto. O que me
do nada do que se discute nesta Casa. Então,
parece fundamental, e isso, sim; agride a morél-lio que há, aqui, é um conflito entre o substitutivo - dade de cada um de nós, é termos pessoas que
e o projeto da Mesa. A Mesa Dtretora, parece que
nãO trabalham e recebem-- isto, sim. Dessa forcom a exclusão somente do Senador Jutahy Mama, as que não trabalham e recebem deviam
ralhães, apresentou _um projeto qtie tem uma diser objeto de uma ação corregedora da própria
•erenciação em relaçáo ao substitUtivo. Do ponto
Mesa - caberia à Mesa - razão pela qual antede vista da moralidade aparente, o substitutivo
tipo na discussão, Com até uma certa atitude
é mais amplo, é muito mais rigoroso e en_contra
de _coragem de dizer isso, de votar contra o subs:as vestais do Senado ao seu lado.
titutivo.
Asslm voto contra o substitutivo e contra o proO Sr. Jutahy Magalhães -V. Ext. me perjeto.
mite um aparte?
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
O SR. JARBAS PASSARINHO -Tenho
peço a palavra para discutir.
a impressão de que eu deveria, primeiro, té-rrfiinar
um período.
~_O SR. PREsiDENTE (Francisco Rollemberg)
.._,...,Para discutir, tem a palavra o nobre Senador
O Sr. Jutahy Magalhães - Sei que V. Ex"
JQtaby Magalhães.
está no início do seu prontinciafnento. ·
O SR. PRESIDENTE (Fi'an<:rsco Rollemberg)
__ .
-~

- t: o substitutivo.

O SR. JARBAS PASSARINHO - V. Ex•
sempre me faz interromper - eu o faço_ com
muito prazer- o meu pobre raciocínio, para ouvir
a paJavra sempre lúcida_ e brilhante de V. óe'.

O Sr. Jutahy Magalhães- Lamento interromper o raciocínio sempre brilhante de V. Ex•,

'. -·
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OSR.JOTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. P,resJ~
dente, lamento profundamente discordar, embora
não de_ maneira tão drástica como o fez o Senador
Jarbas Passarinho,
_
.
_
Em priffieiro lugar, não estou pensando que
o- certo é aquilo que quero e o_ errado é aquilo
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que não quero, absolutamente. Não quero nem
parecer com aquele caso do menino que ia na
tropa Com o passo errado e a mãe dizia: "O úhico
que está com o passo certo ê fulano. VeJa como
ele é brilhante!" Não, absolutamente. Também
não.
O Sr. Jarbas Pa_ssarinho- Mas não lhe atri-

buí isso.
O SR. JUTAHY MAGA.LHÃES - Por isso
que digo que quero que o Senado resolva; vote
de uma forma ou de outra. O- cjüe- ãcho errado
é o Senado não resolver, e curvo-me tranqüilamente àodecisão do Senado. Não acho que seja
ato de coragem votar dessa ou daquela maneira,.
Senador Jarbas Passarinho, perdoe-me: Cada üm
tem consciência daq'uilci que é -o melhOr para
o Senado Federal. Posso estar errado entendendo
que o melhor para o Senado é isso, e não o
ser. Entretanto, repito e insisto, o errado é não
decidirmos.
- - Ó Sr. -J~riJã.s Passarinho- Concede-me um
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães?

O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Pois não,
com 1odo o prazer e muita honra.
O Sr. Jarbas Passarinho - Volto com a
maior tranqüilidade-ao problema, afirmando que
ê :um ato de coragem moral, por que o que vai
parecer ãCjui, posSivelmente na divulgação_ da matéria que hoje está sendo discutida, é que hâ senadores que são favoráveis à moralidade e outros
que não o sáo. V. Ex!' não será absolutamente
responsabilizado por isso, pOrqUe não- é esSa a
sua intenção, mas esse será, evidentemente, o
-efeito prático; É a mesma coisa da votação dos
subsídios.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES- Pode ser.
Admito que sim, senador, porque interpretações
estão sempre acima daquiio que podemos desejar. Mas a intenção não é esta._ O _objetlvo, no
meu entendimento, no meu pensamento, é dar
condições para se fazer uma diferenciação entre
aqueles que trabalham e os que aqui não trabalham. Penso que uma das formas - não é- a
única - para se obter isso é ~exatam_erite com
que haja o ponto.
No Prodasen já existe o ponto; na Gráfica já
existe o ponto; aqui, no Senado já existiu o ponto.
E _eu, francamente conversando com muítos funcionários, estou sendo incentivado para lutar por
esta medida, como também sei que existe um
trabalho grande da parte de outros para evitar
que esta matéria seja apr9vada. É natural, cada
um está defendendo aquilo que julga melhor, que
julga mais certo, que julga mais apropriado. Por
is_§O, volto a insistir que não tenho nenhum-ÇI_pfeocupaç:ão de ser dono da verdade; ?Jbsolutamente
não tenho.
-

- Agora, qual é a diferença entre o projeto e o
substitutivo? O proje!o dispõe que fi~arão isentos
dO poil.to aqueles funcionários que são_ nomeados
pelos senadores e que não fazem parte do Quadro
do Senado: os secr:etários parlamentares e os assessores técnicos.
Pr~pôs, tãrrlbém que o motorista- do ~ena dor
não tivesse ponto, porque, muitas vezes, pode
não haver a determinação de ele sair de Onde
está e deixar de atender o senador, para vir aqui
assinar o ponto. Foi uma propostã, uma exceção.
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Mas as demais não são exceção, porque faz parte
do Regulamento do Senado essa diferenciação
entre as funções de secretário parlamentar com
as do.s funcionários do Quadro do Senado.
Acredito que, se permitirrrios que todos os fun-

cionários de gabinete deixem de assinar o ponto,
ao contrário dos funcionárfos dO setor administrativo, que ficariam obrigados ao ponto, no meu
entendimento esta medida seria injusta e, mais
do que injusta, iria criar ~um ·grave problema de
ordem administrativa para o Senado, porque todos nós que temos

a vivência da administraç~o

do Senado - são vários Srs. Senadores que já
participaram das diversas Mesas Diretoras - sa~
bemos perfeitamente que desde_ que se criou a
função gratificada no gabinete para todos os seus
funcionários, houve uma .distorção muito grande
do Quadro de funcionários do Senado, porque
todo mundo passou a querer fazer parte dos gabi~
netes, para ter direito a essa função gratificada.
E ai o que ocorreu? Foi necessário,--Sémpf-e que
se falava em fazer qualquer trabalho na setor ad~
ministrativo, foi necessário criar' ã função gratifi~ __
cada para haver a concorrência, Paia haver possi~
bilidade de se colocar o funcionário na área do
setor administrativo, para ter, também, direito à
função gratificada.
Então, estas são as distorções e injustiÇaS-que,
repito, no meu entendimento e de muitos que
comígo conversaram, e de vários funcionários
que me ajudaram a fazer inclusive esse projeto,
é necessário evitá-las.
A maioria da Mesa Diretora; na sessão em que
esgotamos esta questão, aquela rriaiÇ~ria que no
momento era a maioria eventual, mas que poderia
até ser _a maioria efetiva da Mesa Diretora, foi
contra, modificou a proposta ink:iãl que eu, como
]9 Secretário, havia levado à Mesa. Por iSso apresentei ao Plenário este substitutivo, para recompor
a mensagem inicial.
Owmaria a atenção dos Srs. Senádores para
o andamento desta votação. Em primeiro lugar,
será votado o substitutivo. Os Srs. S_ertadores que
estiverem contra o.substitutivo o derrubarão. Depois. será votadõ o projeto. Os Srs. Senadores
que estiverem de acordo com __Q projeto votarão
a favor do mesmo; e os que estiverem contra,
votarão contra.
Então, a minha solicitação pessoal é pata que
aprovem o substitutivo. Se nãO aprovarem o substitutivo, melhor até para o Senado não aprovar
nada.
Fica aí para a consdênciá de cada senador,
sem a preocupação de- diZer- que O moral é isso,
o moral é aquilo. Nada disso. _
O Sr. Jarbas Passarinho - A imprensa o
dirá.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Bom, se
a imprensa o dirá, não sei. Não posso ser respoli.sável, porque a imprensa também disse- infeliz~
mente não é a imprensa, porque isso daí normal·
mente são funciontlrlos, são pessoas daqui que
dão informações erradas -, porque também o
que foi divulgado pela imprensa a __ respeito da
questão que hoje abordei aqui, são informações
dadas par pessoas do Senado, são informações
totalmente erradas. Então, não posso ser respOnsável - e acredito qUe não IoL esta a intenção
do Seriador Jarbas Passarinho - de querer res~
ponsabilizar-me por isso~ Mas a intenção do pro-

Dezembro de 1988

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOjeto é esta. Logicamente, temos que discutir esta
questão, porque tem que ser votada pelo Plenário SO (PSDB - SP. .Para discutir. Sem revisão do
orador.)-Sr. Presidente, Srs. S~ãdores, embora
do Senado.
E_ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito esta matéria seja, realmente, até antipática, acre~
- dito que os argumentos que estão sendo levanbem! Palmas.)
tados contra o substitutivo apresentado por vários
O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
Senadores não vão diretarnente ao ponto. Não
a palavra para discutir.
se trata da dedicação dos nossos funcionários
O SR. PRESIDENTE (Franclsc:o Rollemberg) de Gabinete, e muitos outros funcionários desta
- Conce_t;_lo a palavra ao nobre Senador Jamil Casa, Aqui há funcionários de uma dedicação
Ha~9ad, para discutir.
extrema, que ninguém desconhece. Quem traba~
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para lhou, como nós, na Constituinte, em RegimefJtOs
discutir. Sem revisão do orad6r.)-Sr. Presidente, InternoS. em taiS-as desta riaturezéi, sã.be que sáo
Srs. senadores, dedico uma amizade de longa fUncionários deàicadissimos. Se eles são dedica~
data ao Senador Jutahy Magalhães e, honesta- dos, o -que custa terem esta dedicação registrada?
mente, sei que S. EX fez. com a melhor das boas Nada, é até melhor.
intenções esse substitutivo para que haja a assinaO Sr. Ronan Tito - V. Ex" me permita um
tura de ponto. No entanto, quero deixar bem claro aparte?
que só pOsso elogiar os funcionários do meu gabiO SR. FERI'!ANDO HENRIQUE CARDonete. Durante os.trabalhos da Constituinte, os funclonârios rodaraÍn dia e noite comigo dentro do SO -Pois não, Senador.
_gabinete, sem pe_dir gratificação, sem pedir nada.
O Sr:. Ronan Tito- Eu queria-fãlar no aparte
Os funcfonários que não demonstravam interesse ao Senador Jamil Haddad justamente_ isto: não
de querer trabalhar, eu os devolvia.
s_omente durante o período da Constituinte -tiveDe maneira que, parece-me, na realidade ir-se~ mos dedicação, principalmente dos homen.s e
à punir os bons funcionários com essa medida,
mulheres do Prodasen, até às duas ou três horas
da madrugada, às seis horas da manhã, todos
porque, se encarrego um funcionário do meu gabinete de fazer um levantamento sobre determi- trabalhando noite e dia; fomos testemunhas disto.
Neste momento, na questão do orÇamento, a
nado assunto, de fazer uma pesquisa, ele não
poderá comparecer aqui durante um ou dois dias,
mesma coisa ocorre. São 1200 emendas, e semcaso çontrárfo interromperá a pesquisa para vir pre vemos uma dedicação extraordinária No en·
assinar _o ponto, e posteriOrmente voltar à sua
tanto, nobre Senador Fernando Henrique Cardo~
so - qUero dar este testemunho, participei de
tarefa.
Nobre Senador Jutahy Magalhães, com todo
um debate na televisão sobre a questão do Senao respeito e admiração que tenho por V. Ex", acho
do. Lá, alguém assim me disse: há funcionários
do Senado que há três anos lá não comparecem
que isso não resolve o problema. Se: existem fundonários fãntâsmas, na realidad_e, que se levane recebem através do banco. Sei. que, neste motem quais são os funcionários fantasmas. Não
mento, não resolveremos todas as mazelas aia·
das no Senado Federal durante estes últimos
são os que trabalham no meu gabinete, posso
. assegurar. Todos os funcioilários _que trabalham
anos, ou há anos, ou. que acusam terem sido
criadas. Se n~o ·começarmos a pegar a ponta
no meu gabinete trabalham mesmo, cumprem
o seu serviço; lhes sou até grato pela colaboraçào
da meada, não chegaremos a lugar nenhum. Coque me dão.
meçaremoS Pelo relógio de ponto, e os funcioFica a impressão de que estamos querendo
nários zelosos, esses, que trabalham até duas ho~
ras da madrugada, ate às quatro, ou virando a
proteger Vagabundo._ que estamos querendo.coloec~r: pessoas no nosso gabinete com o intuito de
noite, esses, inclusive ficarão tegistrados, para a
não trabalharem; fica até uma lm~em ru~m para
história, pela sua dedicação. De maneira que não
nós Senadores.
vejo como. neste :mom€ntci, ficarmos contra o
Eu fa!iã----:até um apelo ao nobre Senador Jutahy
substitutivo do Senador Jutahy Magalhães.
Magalhães. Sei do seu interesse. como Secretário
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDoda Casa, seu interesse para que o funcionamento
SO- Sr. Presidente, não quero ocupar· mais
_da Casa esteja com o seu andamento correto,
a tribuna e cansar os meus companheiros ...
mas vejo, inclUSive, que S. Ex" está em fim de
mandato na Mesa, nada impede que o futuro SeO Sr. Jutany Magalhães- Senador Fernancretário, que não sabemos quem será, não cum~
do Henrique Cardoso, permita-me, já que V. Ex
pra esta determinação, e não a cumpra não por
está na tribuna...
pressão de niiiguém, mas não a cumpra por dificuldades que possam ocorrer. Então, é uma ques~
O SR. FERI'!ANDO HENRIQUE CARDOtão que não -podemos assegurai.
SO - Pois não, ouço o aparte de V. Ex'
Honestamente, quero deixar bem claro o meu
ponto de vista. Não tenho queixas do funciona~
O Sr. Jutahy Magalhães- Por várias vezes
!ismo do meu gabinete, não tenho queixas de
manifestei~me aqui sobre esse pensamento que
espécie nenhuma. Razão pela qual votarei contra
V. Ex. começou a expor. Temos, no Senado, fun~
__ o _substitutivo.
cionárfos excepcionais; já o declarei inúmeras vezes, aqui, no plenário; o declarei na televisão; j~
· O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Sr.
o declarei nos jornais. Quando _se fala em funcio· Presidente, peç? a palavra para discutir.
nário público de alto nível, pensa~se muitas vezes,
-·- OSR~ PREsiDENTE (Francisco RoUemberg) quase sempre, no Banco do Brasil, no Banco
...:_ Conceâo a palavra ao nobre Senador Fernando
Central, no ltamaraty. Eu disse: "lá, no Senado,
Henrique Cardoso, para continuar a discussão do temos funcionários talvez até melhores que esses".
substitutivo.
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São funcionárioS que

entr~sam

pela porta do

concurso público, o mais severo que pôde ser
feito. Muitos sElo os funcionários que entraram
aqui desta forma. Inúmeros são funcionários do
Senado Federal que estão c:apa<::itados a

eXercer

qualquer função pública. Esses funcíonários que
estão aqui, diariamen~e, lutando, trabalhando com
assiduidade, interessados pelas questões da ativi-

dade parlamentar de todos nós, e até mesmo-

O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDO-

SO- É recíproco, -VamoS debater sempre e melhor~r o§ _dois.

O Sr. Jarbas Passarinho - Nem ouso dizer
que troco idéias com V. &, porque V. Ex· seria
prejudicado.
O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDO-

SQ ..;.... A troca é igual; estamos num mercado

pela instituição, com-o Um todo, esses fu~c:ioná
perfeito.
·
rios não podem receber o mesmo tratamento que _
O
Sr.
Jarbas
Passarinho
Apenas, dentro
têm aqueles que não se preocupam com essas
da argumentação que se está fazendo, pergunquestões, Esta, a· diferehciação mínima que se
taria a V, EX uma coisa, senador:. em primeiro
quer fazer. Não podemos co\ocarno mesmo saco
lugar, V. Ex• diz •õque é público e__ notórlo__que
os funcionários. Pelo contrário, a grande maioria
há pessoas que T1ão trabalham e que recebem"
está aqui. Olhem aí quantos funcionário~ éstão
-=- isso é muito grave e não é novidade. Infelizpresentes no momento. Estas__ fisionomias que
mente, caberia, eVidentemente, uma ação da próvemos, aqui, no Plenário, são as que vemos todos
pria Mesa Diretora. Agora, Se um s~nad'!_r da Reos dias. São fwndonãrroS que estão diariamente
púbfica, no seu gabinete, n~o tem condiç:.ões de
trabalhando, enquanto _for necessário. O.ual o riial
fazer, .corno dizia ainda há pouco o Senador Jamil
que existe em se fazer essa diferenciação? Não
Haddad, a adininistração do s_eu pessoal, então,
vejo também justiça ern se pagar a mesma remuseria melhor que esse sena_dor não tiv.esse esse
neração àqueles funcionários que vêm trabalhar
titulo porque não se_ tra~ de uma discriminação
e àqueles que não vêm.
odienta. Muitas vezes as pessoas que estão sendo
Qual o mérito" que podemos conceder a esses
apontadas aqui como excepcionais funcionários
funcionários? Qual a diferenciaçãQ quanto ao méda Casa - e eu presidi ~ Casa numa Me~a ql}e
rito des.ses funcionários que trabalham e lutam
~inda há pouco, me deJJ a honra de dizer_o Sena~
ao nosso lado, para aqueles que aqui não vêm?
dor Jutahy Ma"gãlhães, que a ela pertencia--::- não
Srs. Senadores, fico até" pr_eocupado. V. Ex- fo1
tenho Uúvida da excelência de urn grande número
um dos responsáveis quando me falou para que
de servidores desta C:asa que é de- c:ategpria ex~
eu aceitç!;sse o :Çargo de 1o Secretário. Disse a
cepciona!. Então, não se trata de dizer, por exemV. Ex' que_eu_não queria ter _esses aborrecimentos.
plo, quando nós não queremos aprovar o substiÉ muito mais prático ficarmos _aqui, sempre
tu.tivo __do Senaçl.or Jutahy Magalhães que estejabenquistos por todos fazendo [avores a todos,
Mas como insistiram para que euª_çeltasse, resolvi_ mos n·egando eSsas quãtidade~ ~o_s funcionãrios
aceitar, mas me dêem a devida cobertura para -da Casa. Absolutamente. O que queremos caracterizar é que em determinados aspectos as coisas
fazer aquilo que for necessário.
-são diferentes e o Sen"'dor J_utahy Magafhães em
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
seu substitutivo se rende a isso, no momento em
SO - O Senador Jutahy Magalhães_ a~bã __Çe ___que o substitÚtivo exclui do ponto algumas áreas,
dar a razão pela qual pedi a palavra, porque, e[eti- __ mas não exclul os gabinetes dos sen~dore!l!.e nern
vamente, flzemos um apelo a S. Ex", e esse apelo
os_ do_s líderes. Então, _veja V. Ex• que não queria
foi feito nO momento oportuno, quando se mudatocar rie_sse_ ponto tocado por V. ~: "é público
va a Mesa. O argumento, de que a próxima Mesa
e notório que pessoas aqui rec:-ebem e não traba»
não vai cumprir, ou que é rnelhor deixar para
lham": Isso deveriã-ser, exatamente, objeto até
a próxima Mesa, não procede. Há certas C)po.rtu~
Pe::_1,1ma sindicância aqui_o dentro. Nós estamos fa~
nidades em_que ou se assume a responsabilidade,
zendo. comis~Sões de. corrupção na República, e
e realmente se faz o que deve ser__felto, ou êssas
isso acontece aqui, como V. Ex" está dizendo com
oportunidades· S:e perdem.
a responsabilidade de líder, sem que ·nada haja
Acho antipático o reló_gio de ponto - &ef!lpre
como providência? Eu conheci"acjui;no paSsado,
achei, mas acredito que numa Casa com .cinco
urna pessOa que depOIS se transformou em Sena~
mU servidores não há outro mecanismo. Não re_dor. E eu vim a saber que há dez anos era fundo~ .
solve, não, apenas co~eça a resolver. Não reso(V{
nári~? $la Cas~ fá no Rio:> de_ Ja.nei,ro.
porque há muíto abuso, e o Senador Jarbas PasO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
sarinho sabe. O fato de que realmente há pessoas__
SO - EritãO, V. Ex· deu o exemplo, não preciso
que recebem sem trabalhar é público e notório.
c;br outro.
Ora, o relógio de ponto, pelo menos, começa
a permitir que se rastreie quem são es_ses funcioO Sr. jãfbas Passarinho - Não, eu dei o
nários.
-eX"emplo porque e_u não posso ver o defunto sem
<::horaf, aí ê_que está a· diferença entre pô$: _eu
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. EX
<::hora dtante do defunto.
um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDOSO - Pois não, nobre S.e_o_a_dÇ)r, com Q maior
prazer.

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex" me citou
nominalmente.
O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDO-

SO - De maneira elogiável.
O Sr. Jarbas Passarinho --Sempre que debato com V. EX" aprendo.
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O SR. FERNANDO HENRJQQE CARDOSO-:- Mas <iquf vaffios_ pr_ecisar de carpi~e~~as.

O Sr. Jarbas Passarinho- Na tentativa de
corrig_ir vão_ fnibir decisões cõino aquelas Qu"e dísse a V. EX' --Posso distribuir o meu pessoal em
dois turnos, não posso mais. Não posso porque
o SenadOr Jutahy Magalhães dirá a V. ~_que
a obrigação é de oito h_oras. Mas não qeio que
a eficiência de um funcionário da Casa -~ja marcada pelas C?lto hOrã~_-9? ponto. Ele pode me
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dar duas horas, trê~ horas ou quatro horas c:Jg
trabalho com uma eficiência m_~i~)f do ·que oito
hÕras 1enâ0Jomal.
O SR. FERNANDO HENRJQQE CARDOSO- V. Ex"- ~oncordaria Com isso nas fábrica~?
Se nós fizermos um sistema desses para o Brasil
todo, eu cOnCordõ-; mas -se não, é privilégío. -

O Sr. Jarbas Passarinho - Se V. Ex" 't'ne
leva às fábricas, tenho que pensar duas vezes,
não sei de qual fábrica V. Ex" estâ falando. Fábrica,
por exernpfo, de diplomas falsos ou fábrica realmente de produção de _metalurgia?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Produção em série_.

O Sr. Jarbas Passarinho- Então, aí é evi·
dente, esse problema é diferente, todos eles sã..o
colocados.·~ s~ V. Ex• qll~i reilimente colocar
o lado popular da quesfao, ~ evid~rit€: que_ m_e
rendo.
O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDOSO -Agradeço ao Senador Jarbas Passarinho

a rehdição, que, provavelmente, vai votar conosco.
Não se trata de questão popular. É um primeiro
péfSso, outros terão que ser tomados, mas é um
primeiro passo. Quem ·sabe se depois deste pas~
so, se· tomc;ii:rhOS-dO.tros, poc:!_eremos at_é ter um
regime de plena responsabilidade, em que o relógio de ponto não seja mais_ necessário.
Acredito que, neste moi'nento, çfepois de termos ouvido tantos discursos, durante tanto~ anos
sobre a moralização do Senado, _esta é uma -forma
precária, mas é o c:omeçÓ.

o Sr. Áureo Meno- V. &- perrOrte um aparte?
_
O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDOSó _.:.. Pois nãO, Senàdor.
O Sr. AureO MeDo -V. Ex" tomou extensivp
para &aíxo, isto é, para baixO finar1ceiramente; não
digo mOralmente, nem intelectualmente, a questão dos operários.
O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDONão, os operários não. As fábricas ern
geral. Não precisa ser operário, não.

SO -

O Sr. Aureo Mello - operários, trabalhadores em geral. Então, vamos tom~r extensivg
para cima: O que V. EX\' me diz_ dos Senadore;;
que não vêm- aqui? Que passam meses sem vir?
Temos <:Qlegas aqui que nós sabemos que sà9
nossoS colegas, mas _so_mente aparecem aqui em
ocasiões de_votação, chegam em revoada, e ou~
trOs nem a_s_sún: "Então vamos determínar a mar:
cação de ponto para esses colegas também.
O SR. FERNANDO HENRIQ(IE CARDo.
SO _: Para "esses; pOr sorte, -há duas maneiras

de

puni-los: a -pririi.eira, ·coin O 'hosso_Voto pel~
Perda de -salário, por .falta aqui; a segunda, que
o povo há de não votai mais neles. São maneira~
objetivas d~_pi.ini-los.

O Sr. Aureo Meno- Ora. iSso é uma form.,.
aleatória, nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQQE CARDOSO - V. Ex- me desculpe, mas õ argumento
é capciosO.
V. Ex" esfá querendo generalizar uma situação
irregu1ar. Ao contrário, quero pelo menos come-

3728

Quartá'felfá 7

Dezembro de 1988

çar a regularizar o que pode ser sanado. Entendo
que no caso dos senadores há esses dois mecanismos.

--

·

O Sr. Aureo MeUo -Mas não e.stá. pr~to
isso.
O SR. FERNANDO HENRJQUE CARDO·

é o próprio princípio da injustiça, Senador. Este
argumento_ não é correto. O defeito no desenvoJM
Viffienfõ deste argumento é que foi levado Para
o operáriO, -para 6 trabalhador das fábricas. Não.
Estamos a(Jui na classe dos sel'Vidores públicos
.e o que é direito para algum servidor te~ que

ser para os outros. !;:~ta é a questão; este é o
caminho da democ:racia; este é o caminho do
Estado jurídico, do Estado de direito. Então, não
tem sentido que um SenadOr, Por sua discrkionariedade, o ato é dis<:ridon~río, isto é, não susceO SR. FERNANDO HENRJQUE CARDOtível de discussão, isto é, não discutível de revisão,
SO;-'-_ V. Ex- está enganado. V. Ex- não participou,
é urn_ ato arbitrário, aUtoritário; concede a alguns
esteyé .ausente da reunião do Congresso Nado- _-o-que não-·é ·conCedido a todos. Agora, levar para
na!..
·o lado da cornpetênda do Senador, isto é falácia,
O Sr. Au.reo MeiJo- Mas não ouvi a parte
porque não está__efnjogo a competência dó Senareferente aos Senadores.
dOr em administrar Oseu gabinete. Isto ai, supõeSe, é um 'pressuposto antológico do senador ser
O SR. FERNANDO HENRIQUF. CARDO·
senãd6r. Acontece que não podemos cair na subSO - V. Ex" esteve ausente da reunião do ConJ_etillação;
precisamos de regras gerais, váltdas pa~
gresso Nacional.
ra todos. Não é justo, também, que um senador
O Sr. Aureo Mello - Estoa presente ·aqui
~!ºere, aõ S~u.fe(tio, ao sel,l aJvedrío, o seu funciotodos os dias. Nunca saí de Brasília nein fui fazer
nário, quandõ o serladOr do lado não Ubera. t
conferêncías.
tratamento discricionário; é tratamento errado;. é
tratamento injusto. Assim, a questão não está senO SR. FERNANDO HENRJQUE CARDO·
do bem p_osta. A questão é -de cidadania. Foi o
SO ~ Se V, Ex7..esteve presente, não prestou
grande erro dessa Constituinte. No c.omeÇo, no
atenção, mas o que foi votado na semana passada
_Çapítulo dOs Direitos Humanos, conceituamos de
no Congresso NaCional pune os faltosos.
ur.na forma até original, com um avanço notável,
O Sr. Jutahy Magalhã~- Exatarnente isso.
a_.cidadania. Depois, nas Disposições Transitórias
O Senador Áureo .MeiJe votou, mas se esqueceu
e ~~m aJguns dispositivos. c damos uma série de
de ler o que votou. Está lá. E diz que perde 1/30
_çl_e_siguaJaçõ~s. As vezes, desigualações nas apoavos por-cada ausência.
- sentadorias; por exemplo, um juiz de direito se
om 30 ánqs,_ éni ·vez de 35; Uma professora corn
O Sr. Aureo Mello - QU'éfd t~r _-i~to feito
•
-'25,
coisas po'i- e$-se eStilO a que nos habituamos.
na prática, porque não me conSta 'qlie esSà prática
São desigualações absurdas. O dia em que a cidatenha sida adatada até agora. dania se encontrar consigo -mesma, neste Pafs,
O SR. FERNANDO HEN~IQQE CARDOna sua pureza teórica, iSso aí não -vai acontecer
SO - Sr. Presidente, espero que a Presidência
mais. 56 é possível uma desigualaç~o de trat':lcumpra - sempre .confiei n-a PreSidência e sei
mento na medida em que o fundamento é difeM
que vai cumprir- que os senadores faltosos serente. Então~ -'e desculpe-me a extensão do
rão descontados. Tenho confiança na Pregjdênaparte, nobre Senador Fernando Henrique Cardocia.
-sp--~. paret~"::nle qUe a· queStão está sendo mal
cbloc.ada. O coineço_ des-sa igualação é o ponto,
O SR. l>RESJDENTE (Humberto Lucena) 'Corl'i"lOdas as suas dificuldades, e as horas extras
Peço aos nobres seriadores qué peçam_ apartes,
--~-.-peJo amor de Deus! - vamos legislar para
de acordo com o regimento, um_de_cada v~.
que el~s sejam pagaS.
- -

SO- Sim, Senador. Não neste projeto.
O Sr. Aureo MeDo - Af está propostd para
os outroS. funcionários.

os ministr:os de Estado. tenham, nos seus gabine.tes, pe"ssoas que com elas trabalham e que_ não
têm a obrigatoriedade em marcar ponto. Então,
e.sta ação discriminatória a que se referiu o senaM
dor pelo Rio Grande do Sul é habituã:I exatamente
onde? Onc:le oS ministros, _por exemplo, chamam
para servir, nos seus gabinetes, pessoas que eles
consideram qualificadas e, automatic:amente, fazem o que disse, ainda há pouco, o Senador Jamil
Haddad: se. a pessoa não corresponde, vai embora, sai do gabinete, porque é de supor que ela
funciona junto ao ministro, mais tempo do que
as 8 horas previstas. OU, então, às ve2;es, um simples assessor dá um parecer que vale por cente_nas de horas de trabaJQo de um outro trabalhador
comum, normal. E, para provar que S. ~ não
tem a menor razão de falar que é discriminação
e que é discriclohádo, partindo do senador essa
decisão, eu provo no próprio súbstitutiva que S.
Ex" está defendendo.
Por que razão nesse substitutivo se diz:.
"A freqUênda doS- servidores do Senado
será registradã diariamente, por meiO de
equipamento aprovado em locais determf·
nado pelo primeiro secretário.
Pa;rágrafo úrtico. São isentos do ponto:
o diretorMgeraJ, o secretário-gera] da Mesa,
o consúltor-geral, o auditor, os diretores da
Assessoria, --de Secretaria, de Subsecretaria,
da Representação do Senado F~aderal no Rio
de Janeiro, o motorista que serve diretamente ao senador e ainda os servidores contra~
tados, aqueles a que o Senador Jutahy Magalhães se referiu."

Então, há excepcionalidade. Está caracterizada,
no próprio substitutivo. O Senador Jutahy Magalhães, autor do substitutivo, que re-correu da Mesa,
porque a grande maioria foi coiltrária ao ponto de vista de S. Ex' excepciona algumas pessoas.
Admite que algumas pessoas são de prirueíra
classe e as outras não são. Será isso, no entendimento do Senador José Paulo Biso!? Acho que
não. Acho que S. Ex!', quando faz essa excepcionalidade aqui, está levando em consideraç-ão a
natureza de cada uma dessas figuras. Po.rtanto,
não aceito de maneira nenhuma. A minha posição, quando defendi aquf a possibilidade d~ f;;lZer
com qUe determínaCI.os funcionários possam ser
objeto de uma modificação de horário, para porler
conciliar até interesses pessoois que são relevantes, não é entendendo isso como processo de
corrupção. Peço a V. EX" que aceite o meu aparte.

O Sr. José Paulo_ Biso~_-:-;:: Acredito que o
"O .SR,J'MNMDO HENRIQCIE CARDOargumento do Senador Jarbas. Passarinhoj que
SÓ--Senador Jarbas Passarinho, V. Ex~ me peê sempre muito incisivo e persuasivo em suas
diu um· ãparte?
posições, pode ser revisto,- in<:Iusive pelo nobre
O Sr • .Ja-rbas_ Passarinho _-Pedi. um aparte
Senador Jarbas Passarinho. É a questão do meio
expediente. Então, eu, Senador, ficá com a dispo- - a V. ~ até" ein· tei-inoS. s_ileTicioSàS-, porque, na
verdade, eu preferia pedir ao presidente depois,
nibilidade, a discricionariedade- esta é a palavra
O SR. FERNANDO HENRJQCJE CARDOde acordo com o art 16. o direito_ de _explicação so - Aceito o aparte de V. Ex', e. _como V. E~
técnica correta- de: dar meio.expediente .aos
pessoat, pàqlle me senti ofendido pelo Senador me explkpu, não era propriamente ao que tinha
funcionários do Senado que trabalhem no meu
gabinete. Senador Jarbas Passarinho, se: esta re- -J~Se Pa!JlO Bisol. S. f:x!' faJo_u até em corrupção. dito, mas ao Senador José PauJo Bísol.
Mas como eu, falando em explicação pessoal,
gra vale para o me_u gabinete, ela é dEscriminatória
O Sr. Jutahy .Magalhães -Senador Feman·
n~l? permitiria aparte, prefiro servir-me da generoinjusta e ~ontra o conceito de ddadania, então~
do Henrique Cardoso, permite-me apenas uma
sídade sempre habitual de V. Ex" ...
ela tem de valer para todos os funcionários públiexplicação?
cos. Aí é que está a corrupção, é a de.sJguaJação
- O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOno tratamento. A Justiça recomenda, desde o
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Obrigado. princípio da cidadania, que tratemos, por todos
5 0 - Pois não,_senador.
os In~íos possfvels, de igualar as pe559Bs, }'l:a meQ Sr. Jarbas Passarinho - ... e. através do
dida em que elas se interferem,. (f servidor do
aparte, responder-lhe - a S. ~ não, a V. ExO SI'. Jutahy Magalhães - A excepciona- ..uma vez_ que o aparte de S. Ex" também foi
Sena~ o n~o_é melhor do que o ..setvidor do Tribulidade daqueles funcionários que estão determi~
fe:~o_em
tipo
de
bilhar
francês,
servindo
V.
~----nadoshõsUbstitutivoestáÕoprópri_oRegu!amen·
nal-de :Justiça, que não é melhor do que o servidor
de_ Qlfa(quer repartição pública. E, uma vez CtUe
de tabela para me atingir. Esse que é o problema. to do Senado. Sãc -~unci('lnários que rião fazem
é concedido para alguns servidores. terá que ser,
J;J'n primeiro lugar, não sei quais as atividades
parte do Quadro do Senado, que o Regulamento
por cidadania, concedido a tod_os os demais serviquoe S. EX' teVe: _de !3nalisar c~isas do Executivo.
permite que exerçam as suas funções fora do
dores. Esta desigualação nos direitos SubjetivoS
Eu fui Executivo três vezes e é evidente que todos Senado, está no Regulamento do Senado. Não

foi invenção de ninguém. Então! já existe essa
exc:eção dentro do Regulamento do Sen;;1d_o, São

funcionários que, inclusive, procurei faze(_ com

que se transformass~m em funcionários em comissão, para evitar que continuassem no Quadro,
como celetistas.

O SR. FER!'IANDO IIENRJQ(JE CARDO·

50 -Sr. Presidente, tenho a impressão de que,
tendo sido utilizado o meu breve discurso, _que
iria ser realmente -breve, para ser, como disse o
Senador Jarbas Passarinho, uma mesa de bilhar,
creio que foi útiL Não sei se conseguimos colocar
a bola negra na caçapa, mas, de qualquer maneira, daqui há pouco vamos tomar urna dedsão
consciente, porque sabemos quais são as dificul-

dades, quais são os prós, quais são os contras._

Não creio que esta matéria
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dev~

ser levada em

termos extremados de que quem vota de um lado
está a favor da moralidade, quem vota de outro,
não. Não é isto. Há con.cepções diferentes. É poss[vel que ocorra, mas antecipo a minha opinião:
são concepções diferentes a respeito de comO
fi..ncionar uma instituição tão complexa c.omo é
o Senado_._Já disse e repito: eu preferiria que não
houvesse ponto e que houvesse. um s-entido --de
responsabilidade generalizado. Mas acredito que,
p.:u-a que possamos chegar a esta situação, neste
momento, é melhor que se aprove o projeto do
Senador Jutahy Magalhães, que é um começo
de reorganização dos trabalhos da casa. Muito obrigado a V. EJc!', Sr. Presidente.
O Sr. FranciscoRoJ!emberg deixa a cadeira
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Hum-

berto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ContinUa em discussão o projeto. Com a palavra
o nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para discu·
tir. Sem revisão do orador.)-$.:,_ Presidente, Srs.
Senadores a aprovação de qualquer um desses
projetes. tanto o substitutivo quanto o projeto original da Mesa, ap~ofunda mais ainda as discriminações.
E evidente, das dis_cussões aqui, que ambos
os projetes são verdadeiros- tratados de discriminações, a começar pelas nossas posições de senadores. Vamos ser justos com o nosso trabalho.
Esta é uma Casa poUtica e o nosso- trabalhQ é
político. Qfa, é importante estarmOs aqui, em plenário, votando as matérias, .d~ndo quorum. para
que as proposiçõ~..sejam aprovadas. Ora, é mais
_ importante_ qüe estejamos nos nossos .estados,
riõs· adentrando; comunicando-nos com nosSo
eleitorado, vendo as minudências dos seus problemas de escolas, postos médicos, saúde, atendimento, inclusive profissionaL
Então, por que vamos querer corrigir um problema vasto, desta natureza, com ponto? Ponto
na porta. Então, vamos <::alocar ponto para os
Senadores baterem às 14 horas e 30 miriutos,
e .às 16- horas e 30 minutos, baterem o ponto
de saída. E se interromper a sessão, têm que
ir lá bater o ponto e vir aqui para a sessão, e
não fazer duas, três, quatro sessões, intercaladas
de cinco minutos, corn duração de cinco minutos.
Esta é uma Casa política, e isto é necessário.
Os noss_os fundonários, inuitas vezes, estão lá;
não estão executando um trabalho, mas estão
à nossa disposição. Às vezes, é muito mais cansa-

tive estar à disposição de alguém do que estar
realmente efetuando um trabalho;
Os noSsõs-gabineteS São célulaS de um or9-anismo Cciriiplexo, que é esta Casa, que a cada
dia cresce- mai~, .;;rtra,vés_ das ações que fazemos
e délCcirfipléxiâade que ela vai adquiiindo, através,
inclusive, desse momento que vivemos. c;l.a civijização, já saindo dq período _industrial e entrando
no período pós-industrial, da chamada infcirriiátíC:ZI, "~a ·teleinfofmática.
Quando. ef!tramos aqui, em 19_64, como senador~s. os deputados nªo tinham gabinetes. Os
gabinetes eram QS dos lider_~s. TrabalJ:távamos
em nosSas casas, fazíamos os nossos expedientes, os projetes e dávamos parecer em nossas
residênc:ias. Hoje, cada deputado tem um gabi- ·nete, _cada senador tem um gabinete. E é Projeto
da Casa construir mais um prédio, porque as dependências não são suficientes para o trabalho
dos parlamenta-res, porque é dinâmico e vai aumentando.
Então, não é com um aparelho de ponto para
·· marcar a entrada e a saída dos funcionários que
vamos aumentar ou diminuir a produtividade desta Casa. Nem é através desse mecanismo, -desses
apal'elhos mecânicos, que vamos corrigir essas
disponibiJidades_alegadas aqui. Como o Seoador
Jarbas Passarinho falou, não vai ser através do
relógio do ponto que varrias desc_obri-lo, mas atra-vés_de estudos muito mais profundos, como por
uma sindicância ou da formação de uma COmissão ParlaiJl.~ntar Administrativa, para se saber onde estão os elementos.
Portanto, eu vou votar contra os dois projetes
muito_ tr:anqüilaniente. __No_ nosso_ gabinete s~ trabalha multo; enquanto estamos ciqui, há funQoriáiios- lá esperando que a sessão acaPe, para
ver-Se -·prédsalnos de "aJQo. Ficam à disposição
de manhã, à tarde e à noite. E na Constituinte
foi a mesma cOisa.
__ EStamos aqui discUtindo o sexo_dos anjos, querendo resolver os prOblemaS de uma Casa complexa c:omo esta através de re16gio de ponto.
Quaiido o Senador Jamn Haddad falava aqui, eu
me lembrava - e S. EX1' instihtivamente talvez;
se rebele contra isso-~ que na nossa ativid~dé
profissional de médico-cirurgião sempre fomos
rebeldes a livro de ponto, porque não temos horário de entrar- riwna_sãla de operações, e -moito
menoS· de dela sair, porque, embora a técnica
operatória preveja o tempo conforme o tipo de
operação que se_ vai fru:er, há os imprevistos que
não podem ser interrompidos.
O importante _é ãcfe_c;litarmos na capaddac;le
de trabalho de nossos funcionários e termos a
habilidade __ de reconhecer os que são capazes
de satisfazer às nossas-exigências, segundo o tr_abalho de cada um_ em sua região; aqueles que
não atenderem às exigências serão, então, disPen~
sados_ e a Casa_ que lhes dê destinação.
Devemos ter autoridade para dirigir os nossos
gabinetes, dar o horário adeqUado aos funcionários que nos servem, nao ficando à disposição
de outras autoridades, porque, às vezes, a datilógrafa está batendo um projeto ou um disçurso
nosso e dá_ 6 horas--:- hora do ponto-:- precisa-se
do doc:umen.to para faZeir o pronuf:lciamentõ nu~
ma sessão seguinte no Senado ou no Congresso __
e ela cóega e diz: Senador, V. Ex' vai-me desculpar,
mas tenho que ir bater o porito. N. ela sai, e o

e
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que é que vou fazer? - Está bom, então, vou
esperar, vá bater o ponto.
Estou conve-nddo de que, na prática, isso não
vai resolver. Temos que procurar outros meios,
se é que existem alQumas irregularidades de trabalho dos funcionários que servem os senadores,
de correção, e não cqm essé)_ mecânica antipátka
do livro de ponto.
O Sr. Leite Chaves -V. EX' permite-me um
aparte? _

9

Ex'

sfi. MÁRI9 _MAIA _, Dou o aparte a V..

O Sr. Leite Chaves- Esse projeto de resolução é de autoria da Mesa, ela é que, por dever
de ·oficio, yiu que isso era neq:ssário.

O SR. MÁRIO MAIA -

Discordo da Mesa,
que
· ---

e~a_ não foi feliz ao fazer essa proPosta, se

é _de sua iniciativa.

e

0-Sr. Leite Chaves - Por outro la.do, alguns
funcionários, ~ exemplo dos próprios motoristas,
que estão dispensados, eles o são ern razão da
própria função, muitas vezes antes de vir ao se_nado terão que cumprir outro dever, outro mister.
Por outro lado, é primário-o-erro de se confundir
a função do senador com a função do (uncionário,
não é que haja prevalência, mas é que aqui temos
uma representação, Somos trarisitórios, somos
passageir_os, estamos em função de uma representação constitucional dos estados. Nã_o nos va~
m~ aposentar em razão disso.
O SR. MARio MAIA - ~s os funCionários
passam a s_er uma ft.Jnção Pe~~ transitoriedade
enquanto temos o mandato.

O Sr. Leite Chaves- Outra coiSa, senador,
se não der certo, far-se-á uma outra tentativa para
melhorar, mas se terá de fazer alguma coisa. Posso assegurar- a V. EX' que, em razão dessa ausência, há abusos insuportáveis aqui. E nós é qUe
somos condenados por isso. Ficaremos mal se
não aprovarmos um pre?j_eto_dessa natureza.
O SR. MÁRIO MJUA- V. Ex' há de me per·
doar, mas o ·abuso começa de_ nós senado_res,
de_11ós parlamentares, de n6~ deputã.dos. '!"eoricament:e se desCOnta, maS;~na praoca, hãO se desconta. Ã verdade é esta, vamos ser claros.
fara orgulho_e satisfação nossa~ existem figuras
brilhanteS de Se:nadoies aqUI queSão conhecidos
tnte'rnacionalmente, nas universidades, e sãO-COnvidados, freqüentemente, para fazer conferências
em universidades nos Estados Unidos, na França,
na Itália, na Alemanha. E os requerimentos de
pedido de afastamento, por tantos dias - 1O,
15 dias-, para--esse fim, são concedidos~ aprovados por nós, com muito" orgulho e satisfação,
porque nos vão· representar Já, y_a_o fazer as suas
conferências, elevando o home do Brasil. Mas,
às vezes, essas cçnferêricias s_~o interesses particulares para melhorar o seu currículo, para rrie~
Jhor~r seu gabarito profissiOnal, e os fuhcionários
ficam aqut, com a Õrientação que lhes deram,
qUe deixaram em seus gabinetes, fazendo seu
trabalho na retaguarda, mesmo na ausência do
titular. Não será o relógio de ponto que irá fiSCalizar a ação, o trabalho do gabinete, quando os
_8_rs. senadores estiverem ausentes dos seus gabinetes, ou noS seus estados~ ou, às véz.es, áté erh
países amigos, fazendo suas conferências.
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Portanto, entendo inócua a aprovação desse
projeto com a finalidade de moralizar ou fazer
o Senado produzir mais ou melhor.

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho-- Permitewme
um aparte, nobre Senador?

O SR. MÁRIO MAIA- Pois não, nobre Senador.
______ _

O Sr. Cid Sabói3. de Carvã.Jtio - Quero
apenas lembrar a V. Ex• que, durante oS trãbalhos
da Assembléia Nacional Cortstitüinte, vários parla-

mentares sofreram descOntOS pesados, exatamente por suas ausências,

t:

meramente uma

observação que faço para ilustrar o pronunciamento de V. Ex> Inclusive, a_gora, no_ trato que
se funda com a rrova COnstituição, espera-se__o
mesmo procedimento, aquele mesmo iniciado na
Assembléia Nacional Constituinte. Isso, Senador
Mário Maia, para nós, parlamentares, não seremos
sempre irijllstiç:ados, porque até nos carisa a injustiça que sofremos diariamente,-injustiças que são
tantas e que nascem, às vezes, de uma generalização impiedosa, de tal sorte que os parlamentares que cumprem seus deveres são jcrgados
em um rol entre os que não-os ·cumprem Então,
fica aqui sempre aquela idéia de que o parlamentar é um privilegiado; o parlamentar não precisa trabalhar; o parlamentar se ausenta e não
sofre o desconto, e os últimOs exemplos que tenho são de descontos. É só para isso que faço
obseiVação ao pronunciamento de V. Ex•
O SR. MÁRIO MAIA ---Agradeço a V. Ex"
a observação.
Sr. Presidente, cr_eio que a matéria já e_stá amplamente discutida, e aqui, bem claro-e de público,
meu ponto de vista com respeito à matéria. Reafirmo que, por conVicção filó.SõfiC:a, da Tninha maneira de trabalhar a vida infeira e, tãinbém, respei·
tando a dignidade do trabalho alheio, vou votar
contra esse projeto, reafirmando que não é o relógio de ponto que irá resolver o problema de melhor capacidade de trabalho ou de eficiência do
Senado da República.
··

O Sr. Aureo MeDo ---Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Aureo Me116.
O SR. AUREO MELLO (PMDB - N/1. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presldente,
nobres Srs. Senadores, não sei quantos dignos
colegas aqui nesta Casa terão, desde _a sua juven~
tude, sido funcionários p(tblicos como sou e fui.
Entrei para o serviço público na qualidade de auxiliar da Secretaria do T ribunal_de Justiça do Amazonas. Dali, fui escrevente, fui escrivão de ·apelações, fui secretário do Tribunal e, _após isso, Sr.
Presidente, fui procurador do_ hoje Mirad, antigo
Incra e, durante outros períodos ou até no mesmo
período, exercia atividades jornalísticas em em~
presas particulares.
Durante o meu tempo de Tribunal, quer comoauxiliar, quer como secretário em exercício no
Tribunal de Justiça, quer como escrivão de apelações, sempre vi, no rlgorisnio daquela repartição,
o ponto funcionando em termos de exigênciajudiciária, que é, realmente, uma característica do
magistrado aquela fidelidade aos prazos, aos horários, às normas reguladas pelo relógio.

St: Presidente, qUer chefiarldo a Secretaria, quer
como oficial-chefe, também, da Secretaria, quer
como secretário de Tnbunal, mesmo como procurador, não vi, naqueles funcionários chamados
"caxias" chamados "crentes" em gfria militar até,
que cumpriam aquele horário rigorosamente, a
eficiência de outros funcion~rios de maloT nível,
de maior categoria que pelo conteúdo da sua
produç-ão, se valorizavam muito mais do que
ãqueles de formação burocr~tica, que, às vezes,
evidenciava, apenas, um sentar e levantar de cadeiras -e--uma Verifi_caç:ão coristante do relógio,
para ver os horários de ·entrada e de saída.
Sr. Presidente, se a presença física de Um funcionário, se o bater de ponto no relógio fosse
significadO de efícíênd.:Çeflfão~ paraâoxalmerite,
se podii'ia~ObsEiTVar que inüitos daqueles eram
os menos prOdutivos, e muitos daqueles que não
estavam tão obrigados nem eram tão subordinados ao tiqUe-taque das horas eram bastante
mais eficientes e l-ouito mais lucrativos para todo
o Erário e para todas as repartições.
Sr. Presidente, 6 gabinete de um senador, como
!Jm Tribunal de-Justiça, como um_órg~o de escalão superior, como uma Procuradoria Jurídica,
são órgãos em que se delega àqueles que ali
exercem suãS funções e que os dirigem o crédito
de confiança, a fé de oficio de que têm capacidade
de discemirriento_ e, ao mesmo tempo, a lucidez
necessária para dirigir um setor que lhes está afeto,_a área da qual lhes é atribuído o comando.
Não se compreenderia, Sr. Presídente, um senador da República que -não soubesse geir o seu
_gabinete, e muito menos um senador que saísse
correndo_ das suas tare(as fundamentais para chegar aqui na hora certa, deixando assuntos prementes da população e da humanidade relegados
a planos secundários_ somente porque uma norma rigida. uma noiTna rigorosa, em planos regimeJ?,tai~, asSirri o exigía.
EVidentemente, Sr. Presidente, não se pode, em
gabinete prindpalmente, exigir que se faça essa
exigência como quer o substitutiyo do nobre senador e da nobre comissão que- o subscreve. Que
cada senador tenha a atribuição de saber o que
faz e como conduz o s_eu gabinete; o interesse
é principalmente _do senador. Todos nós aqui estamos-, a maíoriã :a~ rióS,-QuaSe -que a· unai"tiriiidclde de todos nós, visando a sobrevivência polftiw
ca. Duvido que exista, nesta Casa, um Sr. parlamentar qU:e esteja a fun de desertar desta carreira
nobi1itante, desta função elevadíssima, que é a
de prestar serviço ao seu povo e cumprir a sua
missão, que e a de comandar homens e de traduzir a expressão das c:oletividades. E- Uma atividade
messiânica, é uma ativiáade mlss!Oneira.
Sr,_ Presidente, vamos convir que se atribua- ao
mênos parlamentaYo àireito de saber onde_ está
. pisando, que não se_ vá exigir de _um magistrado,
de um membro do_Ministério Público, de um procurador, de urn advogado da União, de um jurista,
afinal, que_ não saiba comandar os seus próprios
passos e _saiba, isso sim, quando deve apresentar-se_ em sua repartição para o bom êxito dos
trabalhos. _
Sr. Presidente, disse e l-epito: existem nomes
aureolados, nomes nacionais, candidatos até a
Presidente da_República, e eu não os vejo neste
Plenário, só esp-oradicamente, em ocaisões de debates em _que o número_de presença de senadores
é exigido para decidir uma questão de quorum
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ou uma votação. Temos cOlegas cuJO -bfilhã-ntismo é indiscutível e não contamos com ·a "ar
da sua graça"; nem (J troar dos seus argumentos,
no entanto, vêm pleitear e impm que o pobre
funcionário ou aquele que está cumprindo uma
missão de senador, que está num trabalho politico, venha correndo de onde estiver, porque ele
é obrigado a assinar aquele maldito ponto que
somente_ deve ser atribuído para os rei<!IPSOs, os
desidioso_s, os incompetentes.
Portanto, Sr. _Presidente, ç~:mcito os srs. parlamentares que ponderem a inoportunidade dessa prOposição. Acostumei-me a ver no Senador
Jutahy Magalhães,_atrás dessa carapaça aparente,
vamos dizer~ de ímponência, e daquela sisudez,
como Oiz O nobre Uder Ronan Tito,- um coraç3o
de manteiga._'
Jutahy Magalhães é um dos homens maís moles em matéria sentimental que temos nesta Casa.
Sou um_ sensitivo, porque um poeta. Quando o
vi pela primeira vez, confesso que, na pequenez
do meu um metro e seSsenta, fiquei impressionado. Vamos um dia em _que eu discorde desse
t;;__<!va!h~ir;:o._El~ me batendo a mão ao ombro para
me felicitar, tãlvez, por essa discordãilcia, seria
o responsável pelo meu sepultamento em vertical,
terra a dentro,_ tal o peso da sua rTionopla, quem
sabe, a imponência verd_adeiramente _plúmbe_a
dessa musculatura l::taiana que nós nOs acostu-mamOs reconheCer.
Quanto aO Coráção de Jutahy Magalhães, não
tenho a menor dúVida. Rio lá da:- minha terra,
afluente nas áreas _de Tefé, caudã\6So; porQUe
os afluentes do Amazonas sã-o tão mais_ caudalosoS do que muitos rios ditos caudalosos que
existem nas grandes metróPoles, os quaís, para
nós amazonenses, não passam de esgotos.

a

a

O SR. MÁRIO MAIA- (Fora do ~icrofoÕe)

-

E o igarapé?

O SR. ÁUREO MELLO- O igãrapé dO Aina~
zonas tem mais força em largura e profllrididade
do que cinqüerita Tietés.
Não é do rio Jutahy, cujas águas revoltas, tumultuosas, vibrantes, acostumadas à nobreza dos
gestos superiores, que vamos esperar um gesto
QUe poderia, mal i_ntei'jxetado, evidentemente, se
a'"igurar de pusilanimidade". Não, porque- neSSe
caráter, nessa bondade,nessa formação, estou
acostumado a ver a verticê!Jidade e, sobretudo,
a bondade, porque já mergulhei de escafandro
na alma do nosso 1~ secretário e sei que S. EX'
é-um homem todo bondade, tOdo pureza . . .:. .: descendente de cearense, baiano, homem puro e
bom.
O Sr. Jutahy Magalhães Ex' um aparte?

Permite-me V.

O SR. AUREO MELLO -Com muita honra,
nobre senãdor.
O Sr. Jutahy Magalhães_- Quero dizer a
V. Ex" Senador, que devemos-discutir estaques-tão_, _como V. EX está levando, sem ernocionalismos e cada um votando de acordo com aquilo
que julgue certo. Não é questãÕ ..de inoral, de
ser amoral ou imoral, votar dessa ·ou daquela forma. T!mlos urn objetivo comum- acredito que
todos_ nós -, que é o fortalecimento das instituições às quais pertencemos. Cada um de nós
uma 6tica, podemos ter visões diferentes de pon-

tem----
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tos a serem corrigidos; temos mui~s_ falhas. Essa
questão do ponto, em si, não vai resolver os problemas do Senado, mas é um avanço, na medida
que se faz necessário para fazer a diferenciação
do bom e do mau funcionário, é reconhecer o
mérito do funcionário que visa também o fortale-

cimento da instituição. Então, esta é umã passada,
é o início de um caminho. Tada grande ma(cha
tem o- seu passo iniciá!, temos que dá-lo, visando
melhorar o serviço do Senado. Agora, sem emo-

cionalismo. Ninguém, aqui é dono da v_erd~de,
ninguém aqui vai ser dono do que é certo e do
que é errado. Vamos aferir a vontade _da maioria
e deixar que ela decida dessa ou daquela maneira;

se as interpretações fOrem erradas a fespeilÕ do
que aqui se está passando, a culpa não é nossa
porque sempre o mal é generalizar, é dizer que
o Senado não tem funcionáriO_ que preste. Pejo
contrário. Como tiVe a PósSiDilidade de _conviver
mais intimamente com os diversos setores do
Senado, pude perceber que dispomos de funcionários excepcionais. Hoje posso afirmar_jsto, Então, o mal é generalizar. Quando se chega aqui
e fala-se: aqui é o "trem da alegria" que foi criado;
então, todas as vezes que se fala em gráficos,
vem sempre alguém dizer que "foram feitas nomeações indevidas, quando a Gráfica presta serviços excepcionais ao Senado, e, se_ não contássemos com a sua contribuição, não sei se teríamos capacidade de fazer o que fizemos, porque,
com os trabalhos desenvolvidos àquela época pela Gráfica do Senado, pudemos levar a termo
os nossos trabalhos na Constítuintê." Temos·o Prodasen, que também dá essa assstência, taÍ1to na
Constituinte como, agora;- na ·questão cfó- Orçamento. Então, quando se generalizam os erros
do Senado, aí, sim, é que está a culpa, porque
não se pode generalizar os nossos equívocos, os
acertos são muito maiores." Temos muftõ mais
funcionários que sào excepcionais do que os que
são relapsos. Se tivermos amanhã distorção daquilo que discutimos aqui, padêrlcià, inas não
posso - eu estava aqui conversando com meus
colegas - ficar aqui me sentindo como tendo
apresentado um projeto imoral, quando propus
a questão do ponto, e não posso ser acusado
de ter apresentado um projeto que vem contra
os interesses do Senado. Ãí é exagero; também
é chegar a um ponto que não posso admitir -como
correto. Admito que cada um tem o seu ponto
de vista e vote de acordo com o seu pensamento,
com a sua consciência, corri o que imagina seja
o certo, mas querer também dizer que aquilo que
estou apresentando é quase que amoral - não
é nem imoral, é amoral- tudo bem, aí, padência,
fico achando que é um exagero.
O SR. ACJREO MELLO - Concluindo,_ Sr.
Presjdente, jamais diria eu cjue a proposição do
Senador Jutahy ·fosse uma proposição amoral.
Como dis_se, conheço, aprecio, ãdrhtro e quero
bem a essa figura ilustre das nossas áreas legislativas e políticas e sei que jamais moveria o germe
da maldade ou de qualquer impulso subalterno
para prejudicar os nossos servidores.
Sr. Presjdente, em tese, não existem maus funcionários no Senado. _Não existem, porque-;-· se:
eles existissem, cada senador seria - ou será
- o próprio policiador e sobrar-lhe-á capacidade
para eliminar esse mau funclonário, esteja onde
estiver, dentro de horário ou não.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção li)
Tenho tido oportunidade de constatar que servidores, por um lapso qualquer, deixam de cumprir determinada obrigação, mas não tenho visto,
em repartição talvez alguma, funcionários tão nobre·s, táo dignos quanto a unanlmidade de servidores q~e aqui estão.
Certa feita houve um lapso de um funcionário
e chamei-lhe a atenção -. esperando que ele
me viesse com uma saraivada de contestações.
afuriCfôilãrio vfrOu-se para mim e disse-me: "Sr.
Senador, eu comeU este erro sem ser de má fé;
mas fique V. Ex' certo de que jamais, daqui por
diante, este erro se repetirá."
O ideal seria, Srs. Senadores, que essa proposição fosse retirada e começássemos, por outro
caminho, a garantir a eficiência maior dos nossos
trabalhos. Muito obrigado.

-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Continua em discussão. (Pausa.)
-

-

-

~-

0 Sr. Edfson Lobão - Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) COncedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
-

OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MAPronunda·o Seglllnte diScurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se cuida
neste instante é de organizar melhor os serviços
administrativos do Senado Federal. Para este efeito, foi elaborado um projeto pela Mesa Diretora,
aprovado quase que por unãhimidade, e oferecido
ao éxame deste Plenário.
Temos aqui, também, diante de nós, o substitutivo-do Senador Jutahy Magalhães, que é o·19
Secretário da Mesa do Senado Federal.
Parece evidente que há uma profunda divergência quanto a estes dois projetas. Em razão
disto, o Senador Rachid Saldanha Derzi e também
o Seiuldor João Menezes pediram adiamento da
votação por 30 dias.
Enquanto se discutia a matéria, Sr. Presidente,
conversei com alguns colegas de diversos partidos, e observei que havia, por parte deles, inte~
resse em que a matéria fosse melhor estudada.
Estou particularmente convencido-e me inscrevo· também no pensamento do Senador Leite
Chaves - de que alguma coisa precisa ser feita.
Mas terá que ser feito exatamente o que propõe
O Seriador Jutahy Magalhães? Terá que ser feito
exatamente o que propõe a Mesa, quase que por
unanimidade? Ou será que uma terceira posição
seria capaz de reunir um consenso do Plenário
do Senado?
Penso, Sr. Presidente, que o assunto debatido
a tarde inteira, ainda não ficou sufidentemente
esclarecido. E que esse tempo seria necessário
para que se organizasse um substitutivo novo,
capaz de reunir o pensamento da grande maioria
do Plenário do Senado Federal.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex~
um aparte'!
-·
- óSii"-EDISONLOBÃO-Ouço,commuito
prazer, V, Ex-

O Sr. Jarbas Passarinho- Quero dar só
um ex:emplo prático com relação ao substitutivo
e_ ao projeto: é a representação do Senado no
Rio de Janeiro. Sabemos que são, talvez. mais
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de uma centena de representantes, de pessoas
que estão lotadas naquela cidade. Pergunto, qual
seria o efeito prático do livro de ponto, ou do
instrumento ou da mecânica de ponto, ou o que
seja? Essas pessoas não têm nem JoCjll para trabalhar. Então, assinariam o ponto de manhã e
iriam embora: -não trabalhariam o dia inteiro! Moralizou-se o Senado? Pergunto, como é que isso
se solucionaria? Ou se, ao contrário, _como dizia
V. fr, é muitO mais importante que se penetre
com profundidade no problema e f!ão apenas
na sua superfície?
-- ·
O SR. EDISON LOBÃO - Senador Jarbas
Passàrirí.hO, V. EX' nos traz uma informação que
deve ser levada em consideração. É um fato que
existe, estamos diante dele e diante dele teremos
que decidir.
Vejamos: o substitutivo foi elaborado pelo 1c
_Secretário, que tem a experiência e o dever de
zelar realmente por este setor do funcionamento
do Senado Federal. O projeto foi elabora_do pela
Comissão Diretora, que é __, penso eu - a princlpal comissão da Casa, que, com a sua partfd·
pação, orienta o Plenário. Então, ficamos diante
de duas propostas: uma, da Comissão Diretora,
que orienta o plenário; outra, do 1~ Secretário,
que tem os deveres da administração da Casa.
Entre uma e outra se divide o Senado.
Por que, então, não se procurar uma fórmula
concUiat6ria, uma terceira posição que, de algum
modo, é o que prbpõe o Senador Jarbas Passarinho de algum modo é o que propõe o Senador
Mário Maia e o Senador Áureo Mello, quando sugerem a rejeição dos dois projetes e, a partir daí,
procurarmos elaborar um terceiro?
Penso que melhor seria se tivéssemos aprová do
a proposta do Senador R'achid Saldanha Derz_i
de adiamento por uni teffipci razOávEit- paia que
se encontrasse a fórinula definitiva. Se isso não
foi possível, acredito que a própria Mesa poderia
ainda retirar o projeto, não votar o projeto hoje,
para que se buscasse este entendimento entre
todas as correntes.
Sr. Presidente, eu me filio, portanto_. a esta po·
sição.
O Sr. Jutahy Magalh;;i,es aparte.

Permita-me V.

~um

O SR. EDISON LOBÃO -

Com muito pra-

zer, nobre senador.
O Sr:. JutaJty Magalhães - Eu não desejo
ser açodado,mas todos sabemos que esta ques-_
tão já corre há muitos e muitos meses, não _é
novidade na Casa. As Lideranças solicitaram até,
há cerca de três ou quatro meses, urgência nesta
questão, que foi retirada da Mesa exatamente pQr
esses argumentos que V. & está expendendo.
Será que nesse~. quatro meses não houve posSJbilidade de se estudar a matéria? E digo mais: não
sei porqtié hoje fot meio perturbado o encaminhamento desta questão, se já houve o parecer da
Corrii:SSaó Diretora a respeito do substitutivo, n~.rn
sei se já houve o parecer do ComisSão de Constituição e Justiça em plenári<? a respeito do projeto
e do substitutivo. Cr-eiO_ que não, mas os relatores
poderiam até apresentar J.Jm substitutivo. O que
eu peço é a decisão. O caminho existe. Os relatores podem ~presentar os s_eus pareceres nos
su~stitutivo~_ que julgarem certos. Insisto, repito
e reafirino: não me julgo dono da verdade; não
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acho que tenha de prevalecer aquilo que propus.
Não. Não há nenhuma emocionalidade nesse
problema. Fiz o que achei devesse fazer: aprew
sentar um projeto que considero do meu dever
apresentar, e o SenadO votaràcomojr.il9ar neCessário. Enviei esse projeto a todOs os srs. Senadõres, para apresentarem sugestões que julgassem
necessárias ao seu aperfeiçoamento, exatamente
como fiz em todos os projetas que apresentei

neste Casa como 1~ Secretário. O projeto não
sai da 1~Secretaria pronto, acabado, porque deve
ser feito dessa ou daquela maneira, porque essa
ou aquela é a certa. Não, mando para todos os
senadores, a fim de apresentarem as suas emenw
das. Infelizmente, julgo que está certo o projeto
- devo levar por este lado. Se não apresentam
emendas, é porque entendem S; EXs que está
certo. Não é por incúria, não é por falta de interesse. Considero que está certo, pois não-apre-sentaram as correções necessárias. Houve tempo para se estudar esta questão, e ainda é tempo de
se modificar regimentalmente, atraves dos pareceres dos relatores. O problema é simples. Errado
Ex" há de convir que,-qUa:ndo se pede trinta dias
a uma altura dessas dos trabalhos da Sessão Legislativa, é que não se quer votar.
O SR- EDISON LOBÃO - Senador Jutahy
Magalhães, estou de acordo em que, de fato, o
projeto esteve pratic:m:nente em regime de urgência. Eu próprlo, como líder, assinei o pedido de
urgência, por solicitação de V. Ex~. e depois de
alguns entendimentos chegou~se à ç_Ohclusão de
que a urgência deveria ser retirada ou pelo menos
procrastinada, até__ que s_e examinasse melhor a
matéria.
Passaram-se de fato alguns meses, mas sabe
V. Ex', tanto quanto eu ou mais, que não raro
há projetas que circulam por esta Casa e pela
Câmara dos Deputados por um, dois, três, quatro
e cinco, dez anos; esta matéria está com quatro,
cinco meses.
Na realidade, os relatores ainda têm que emitir
seus pareceres. Y. EX" tem razão,· desde que a
Mesa conceda um prazo razoável aos relatores
para examinar e apresentar substitutivos, estou
inteiramente de acordo.
Repito, alguma coisa tem que ser feita mesmo.
Não estou convencido de que deve ser feito exatamente o que propõe o Senador Jutahy Magalhães
nem, talvez, o que propõe a Mesa por quase sua
unanimidade. E não estou- Convencido porque,
a partir do instante em que V. Ex!' solicitou urgência, com a minha assinatura, passei a examinar
o assunto. Tendo conversado com os senadores
e ouvido aqui os·debates, verifico que já não estou
suficientemente esclarecido sobre a matéria, e
pensei que estivesse.
Então, nada melhor que U11'\ -pouco hiaiS de
tempo, que de fato não precisa ser tão longo,
algum tempo, uma semana, dez dias, quem sabe
quinze dias, para que os relatores se debrucem
sobre a matéria e possam apreSentar seus pareceres. Se os relatores tiverem que apresentar seus
pareceres hoje, sabemos quais serão, a favor, ou
contra, com nenhuma alternativa.
Não creio que V. EX', Seriador J_utahy Magalhães - e V. EX" acabou de o declarar -, esteja
obstinado na idéia de que o seu projeto é o melhor. Acabou V. Ex' de dizer isto, e o fez até com
humildade.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Ora; se nem o autor está convencido de que
é o melhor, e nunca podemos ter a pretensão
de ter o nosso projeto como sendo o ideal, ...
O Sr. Jutahy Magalhães - Não digo estar
convencido de que seja o ideal, o que não quer
dizer que seja perfeito. Podem outros imaginar
de outra maneira; acho que é o melhor, a solução
é a melhor. A solução é esta. Estou convencido
de minha parte, mas é lógico que cada um pode
pensar à sua maneira.
O SR. EDISON LOBÃO - Entjo, se V. Ex'
concordar, a Mesa poderia, de fato, conceder um
prazo razoável, que não seja ~té o fun da ses_são.
Estóu de acordo que ~evamos resolver a questão
até o término da s-essão.
-Sr. Presidente, era esta a minha posição.

O Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira
da Presidência que é ocupada pelo sr. Odacir

Soares.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Encerrada a disc_ussão do projeto e do substitutivo.
Designo o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir o parecer sobre o projeto e o
substitutivo, pela Comissão de Constituição e Justiça.
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depois da vigência, necessariamente ao reQiine
jurídico, que deve ser único. E chamaria a atenção
_dos Srs. SenaácireS eXatamente para esse aspecto, muito embora o lucro de ponto seja um aspecto pequeno dentro das contingências jurídicas de
um estatuto, é evidente que esse assunto é estatutário e pertence ao regime jurídico que deve ser
único. Essa é uma indagação que _só poderia ser
aprofundada, no· entanto, com o parecer mais
detalhado o dispondo--se de material de consulta
na Comissão de Constituição e Justiça.
Quai1to ao -aspecto da possibilidade de eXIstência dessa resolução, não se discute quanto à constitucionalidade, cab_eria perfeitamente no universo
- da Constituição, mas as exceçõeS contidas, tanto
-rio Projeto_ como no sUbStitutivo~ devem inerecer
-as indagações que ·são autorizadaS pelo artigo
que li a respeito dos servidores públicos - art.
39 ---:-, para se saber se essas exceções não <:Ónsubstanclam diferenciações constitucionalmente
--inadmissíveis.
No exame em pl_enário, não há uma diferença
cOnstitUcional a se detectar entre o projeto e o
-seu substitutivo. Ambos- têm ...
OSR.PRESIDENTE(OdackSoares)-Peço
licença para interromper o parecer" de V. Ex", a
fim de consultar o Plenário sobre a conveniência
de se prorrogar a sessão por mais 20 mtnutcis.
Se não houver objeção, está prorrogada a sessão.
-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB-- CE. Pa"ra proferir parecer.) -Sr. Presi~
~ente, Srs. Senadores, em exame, a um só tempo,
o Projeto de Resolução nç 89, de 1988, que dispõe
sobre o horário deJreqüência do Senado Federnl,
apresentando um seriado de providências e orespectivo substitutivo, que _também vem à exame
concomitantemente nessa mesma reunião. Ini-Cialmente, nós temos o Projeto de Resolução nç
89/88, e a Emenda_ nç 1, q4~_ é o substitutivo
apresentado em Plenário.
Sr. Presidente, é evidente que nós estamos num
regime especial, no que se refere à Comtssão
de Constituição e Justiça. Todos sabemos que
está em curso, por prorrogação, o mesmo critério
adotado durante os trabalhos da Assembléia Nadõrial Constituinte. EstamOs aq-ui para ofertar este
parecer, evidentemente, sem as condições naturais de que disporíamos nos trabalhos normais
da comsisão técnica a qual pertencemos.
Os dois projetas, tanto o que é o projeto originário de n9 89, como o seu substituto permitem
váriaS indagações. Como estamos no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça, é claro que
devemos examinar o assunto sob os aspectos
de legalidade e constitucionalidade, principal~
mente legalidade e constitucionalidade.
_G_ostaria de chamar atenção dos Srs. Senadores para o art. 39 da Constituição Federal. Combinando esse artigo com- os demais dispositivos
que falam da _carga horária por parte dos que
trabalham no País e advertindo, também, para
as condições especiais de determinadas funções,
notada~n:ente a fu~ão médJca.
O art. 39~a Constituição Federal diz Çt seguinte:
"A Qo_i_ão,_ os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jwidico único e planos
de carreira para os servidores da administração pública dlreta, das autarquias e das
fundações públicas."
·

O SR. PRESIDENTE (Odaclr Soares) - O
requerimento do nobre Senador Lourival Baptista,
de certa forma, colide com o que estabelece o
Regimento, uma vez que a votação dessas matérias é meramente simbóltc.a. Entretanto, atendendo ao requerimento do nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, concedo a palavra ao il!:15tre
Senador Cid Sabóia de Carvalho, para que complete o seu Relatório.

É evidente que as disposiÇões que são estudadas hoje no Senado Federal passam a pertencer,

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE. Paia proferir parecer.) ~ Tanto

O Sr. Lourlval Baptista- Peço a V. ~ verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Od.acir Soares)- Não
ho_uve votação, apenas a prorrogação da sessão
por mais 20 minutos. O plenário já aprovou.
O Sr. Aureo MeDo- Sr. Presidente, pelo que
me consta não votei nessa prorrogação, mesino
porque sou contra a prorrogação. Não vejo razao
para prorroQali'Tlós-os· tràbcilhos âe- modO- em que
o próprio...
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Então, vai-se fazer a verificação.
O Sr. Aureo MeDo- Perfeitamente, Sr. Presi~
dente. Peço verificação.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Presidente, pela ordem.

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-" Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, pela ordem.

Q SR- FERNANDO HENRIQUE .<;ARD050 (PSDB- SP. Pela- ordem. Sem revisão do
ofador.) -Sr. Presidente, peço a V. Ex!' não interrompa o paÍ'ecer. Depois podemos fazer a verifica~
çã9. Até é uma descortesia para com o nosso
companheiro Od Sabóia de Carvalho.
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o projeto <:orno o seu sub_stitutivo guardam amesma natureza, os mesmos méritos e mesmos de-

fala_ de um regime jurídico único para os Servidores Públicos Civis da UniãO, dos Estados e dos
méritos. Não há uma diferença a ser detectãda- ~unicip-ios. Não estou levantando nenhuma inno aspecto de constituição e justiça. o-problema constitucionalidade. Apenas, como ilustração do
é somente de mérito, ê um problema factual. Se parecer, lembro essa necessidade de, no futuro,
deve o livro do ponto ·chegar aos gabinetes ou a Comissão examinar a matéria. Por enquanto,
se não deve chegar aos gabinetes, é uma dife- estamos tratando apenas do pOnto, que é um
rença que fica a critério da- consciência de cada ·aspecto subalterno. Não posso dfz~r que há uma
senador. Nos aspectos jurídicos, tanto o projeto _colidência se~p um _exame mals profundo.
como o substitutivo podem ser votados, por não

colidirem ·com a Constítüiç-ão, salvo a indãgação
relativa ao art 39, que -so poderia ser respondida
nos trabalhos normais da Comissão,
É o parecer, Sr. Presidente.
O Sr.- Jarbas Pai$Sarl_nho ~Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) ---V.
EX tem a palavra.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, primeiro, V. Ex" me perdoe a interferência,
mas tenho a impressão de que, de ofício, V. Ex~
tem condições, pelo Regimento da Casa, de prorrogar a sessão, independentemente de consultar
o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Inclusive a votação é simbólica, nobre Senador. D_eJa não caberia recursos.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Independentemente da votação V. Ex" teria direito, como
Presidente, de fazer a prorrogação, independente
de ouvir o Plenário. Minh() questão não é esta.
~ que acabo de ficar em dúvida, Úma
que
sou apenas um tocador de tambor aposentado,
em relação- ao Relatório feito aqui, pór- que· diz
o nobre Senador que juridicamente e do ponto
de vista constitucional, "anibos o projeto e substitutivo, podem ser vota.d.os._ dependendo da indagação sobre o art. 39 da Consti.Mção.
Então, parece-me_ que o·pa:rece--r-é lncooc;lus_o.
Submeto à alta sabedoria de V. Ex' _a decisão.

vez

O SR. PRESIDENTE_ (Odacir. SOar·e_s) - De
certa forma V. Ex• tem raião, porque o Relator
fundamentou o seu parecer num dispoSitívõ constitucfonal.
Conc~do a p~lavra ao Relator, pa~a os escfar:ecimentos necessários.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB- CE. Para esda~im_e_n_to) -.Sr. Presidente, o que disse é que, sendo o parecer de
Plenário, não há condições do aprofundamento
da indagação que competiria, relativa ao art, 39
da COnstituiÇão, o exame mais aprofundado desta
matéria, 'tendo em vista o art 39 da ConstitWção.

O Sr. Jarbas Passliirfnho- Exato.

O SR. CIIl SABÓIA DE CARVALHO- E.
i_ss'? ve01. por culpa...

o· sr.

pred~a

Jarbas Passarinho- Então, V. Ex'

âéSse exame-.

votação 5:e faz sobre o Projeto, salvo se o Plená!jo
delib~a_r ~noutro sentido,
O SR. PRESIDENlE (Odacir Soares)- So~
bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
19-Secretá-rio.
·

-Ê lido o segUinte
REQUERIMENTO
N• 214, DE 1988

Nos termos dos arts. 336, inciso Xlll, e 346,
item 4, do Regimento Interno, 1-equeiro _preferência para votação do. SJJbstitutivo ao Projeto.
Sal~ das__S_essõ_g$_._6 de dezembro de 1988.Fern.an~o Henrique._ Ça_~o~o- Ronan_Tilo.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Mas, regimentalmente, não é possível, porque nós
prorrOgamos os critérios da. Assembléia Nacipnal
Constituinte. Nãç_posso dar_ um parecer com o
máximo de autoridade sen1. un1. exame mais prO:
'fUndo. Prorrogamos, por-necessidade, o Regimento provisório, ()S regras provisórias que tinham vigência durante a Assembléia Nacional
Constituinte. Necessariamente, esse parecer deve
_ser dado agora e, sendo d_~do agora,_ não permite
uma indagação mais profunda. Agora, apenas eu
lembro isso.

ó Sr. Jarbas Passarinho -
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se me permite...
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Mas,
do ponto de vista régTiliental, V. Ex" conclui O
~u_parecer?

-O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~
-Copcluo o pare_cer pela ·não colidência do projeto
nem dO-substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -SalO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Não', tJãb tem salvo. A minha ç:ondld5ão é _eXGitameme ·esta, não sou nenhum amador e sou m!-ljto
experiente em DireitO: A minha C<?ll:C_lusão ~.~a~a
inente esta: não há coiidência quanto ao ponto,
riós-terin_os propostos, com a ConStituição F~cfe
ral. Os aspecto-s ·de legalidade e justiça são ater-didos. ··
O parecer é favorável, Sr. Presidente.

SR.

O
PRESiDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra ao nobr~ Senador Lourival Baptista, parã proferir o parecer da Comissão Diretora
sobre o substitutivo.- _
-Ó -SICLOURWAI: BAPTISTA (PFL -SE.
Para emitir parecer.)-- Sr. Presidente, Srs, ~~.n_a
dor_é5..3:~Ll.Vi_ Ç:Oni ·a maior ale[J.ção o brilhante p~u_e
cer do rio):>re Senador Cid Sabóia de Carv~lh_o,
qüe -cÓilfribuiu parã·ã consUmaçãO do parto: -··
O meú párecér é sucinto: não ao Proj~to de
Resolução do ~obre Senador Jutahy Magalh~~s.

O SR. PRESIDENTE (Odacir SoareS) - V.
EX' está. então, requerendo que a matéria ·volte
à Comissão de Constituição e Justiça?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Não, não estou requerendo. Estou dandQ um paO SR. PRESIDENTE (Odadr Soares) - O
recer em Plenário, que tem que ser em P_len'ªrlo,
-Parecer do _Relator, em nome da Comfssão de
em fac.e do Regimento provisóriO, que foi prorro~
Constrtuição e _Justiça, cqnc_lui pela constituciogado. Considero~ mat~ria_s_em coliQ.ênci~ cçmS![_!!alidade_ e _J~islcidade do ProJeto. O Parecer do
tucionai; mas, apenas corno um çietalhe, digamos - Relator proferido_ em nome da Comissão Diretora
assim, de zelo e que poderá ser, a posteriori,
é contrário ao substitutivo.
examinado, ressalto o art. 39 da Constituição, para
Completada a instrução .da matéria, passa~se
que, examinemos toda essa matéria regimental
à sua votação.
do Senado -_tudo relativo a funcionalismo - ,
-Jlffia vez que os parecereS são discordaÕ.tes
analisemos tudo isso com rel~ção ao art. 39, que
em relação_ ao substitutivo, a preferência pãra a

O SR. PRESIDEN1E (Odacir Soares)- Nos
termos dos arts. 336 inciso xm, e 346, item 4,
do Regimento Interno, fica requerida a preferência
para a votação do substitutivo ao projeto.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senad_or_es que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Lourival Baptista Sr. Presidente.

Peço verificação,

O SR. PRESIP~ (Çlpacir Soares) - A
verificação será feita.
Srs. Senadores, quedam ocupar os· seus lugai"es, para verificação de quorum. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soate-s)- Vamos proceder à votaÇão~ N.a forma regimental,
a votação será nominaJ.
Como vota o Uder do PMDB?-

O 8_!. Ronan Tfto_ (PMDB ~-Ma)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Como vota o Uder do PFL?
O Sr. Edison Lobão (PFL _,... MA) -

Não.

O l5R. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Comovota'o"I.íi:l.erdoPSôB?
· · ·--

0 Sr:- F~n~o
-SP)-Sirn ..

Henrlqu~ (:~;~~so (PS.ÓB

- O SR•.PRESIDENTE (Odacir Soares)- Como vota ó Uder do PDS?
_
--O Sr. J;rb:1~ PasSãri~h·~- _{.PDS ..:....:. -pA) Não.
O SR._PRESIDENTE (Odacir Soar~s)- Co~
IJ10 vota o_ lider _do PTB?

- -

O Sr. Carlos De'Car!l (PTB :- AM)- Não.

o SR. PREsiDENTE (Od~cir S~ai-e~) ..::..:·co-

Pbr? -(Páúsa.) . _ - -·
Como_'lota_o_Uder d.o PDC? (P&usa.)
Como vota o J_jd~ do PMB? (pausa,)
Corriõ vofi; o Líder_ ào P$E!?_(Pau,saj__ _
O~ Srs:-senador~sjá podem votar. (Pausa.)

movo~ o -Líder do

(PROCEDE-SE A VOTAÇ.ÍO)

VOTAM

.

"S)M••'os SRS. SE/"fADORES:

AffonS~ Camargo- Cid cafv~Iho- Fernando

Cardoso-~lram Saraivá-José

Fogaça-Jutahy Magalhães- Luís Fiaurhylino- Nelsori Wedekin- Odã:di- SOares- PBi.ilõ-:Bisol- Po.mpeu
de SoUsa - Ronaldo Aragão - Ronan Tito Ruy Bacelar -Wilson Martins.
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VOTAM ''/'IÃO" OS SR$. SENADORES:
Carlos de'Carli - FrandsCô.. R:ollenit;erg ·_
Ganzaga Jaime -Jarbas Passarinho -João Menezes - Leopoldo Peres - Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soaresr- Vai

ser feita a apuração. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
Votaram SIM 15 Srs. Senadores e 7 NÃO.
Não houve abstenções.
Total: 22 votos.
Não houve quorum.
A Presidência suspenderá a sessão por 1O minutos, acionando as campainhas para chamada
dos Srs. Sena-doies a plenário'.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e __38 minutos, a
sessáo é reaberta às 18 horas e 48 minutos).
O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Está
reaberta a sessão.
Senado evidente a falta de quoium, -a -Presidência vai encerrar a preSente -sess~cíeSlgriando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, tio Projeto de Res-olução n? 89, de 1988, de autoria da ComisSão Diretora, que dispõe sobre horário e freqüênda no
Senado Federal, e dá outras providências, tendo
PARECERES das Comissões:_
_
- de Constituição e Justiça, favorável ao
projeto e ao substitutivo; e
- da Comissão Diretora,contrário _ao substitutivo.
(Dependendo da votação _do Requerimento n~
214, de 1988, de preferência para que o substitutivo seja apreciado antes do projeto,)

2
Discussão, em turno únk(); do Projeto de Lei
do Senado n~ 62, de- 1988-DF, (Jue instituí o Programa de Desenvolvimento InduStria] do Distrito
Federal, cria incentivos à fncreiTre'ntaÇã6 e· eXpansão das atividades produtivas do setor e dá outras
providências. (Dependendo de parecer da Comissão do Distrito Federal.)

3
Discussão, em primeiro turno; do ProjetO de
Lei do Senado n? 33, de 1987, de autoria do Senador Carlos Chiarem, que cria os Conselhos Federal
e Regionais de_ Economistas Domésticos, regula
seu funcionamento e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
4
Discussêo, etn· Prrneiro turno; dO Projeto de
Lei do Senado n? 88, -de 1988; de autãri2J dÕ Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre aS fundações de apoio às instituições federals de ensino
superior e dá outras providências. (Dependendo
de parecer.)

5
Discussao, em primeiro turno, do Projeto· de
Lei do Senado n9 92; de 1988, de autoria do Senador Francisco RoUemberg, que- altera a redação
e acrescenta parágrafo ao art. 84 da Lei n? 1. 711,
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âe 2ãàe oUiUbro d€: 1952. (Dependendo de pare:. ---sensibilizando a popi..uãçao de _Manaus, conquis: cer.)
tou este _triunfo consagrador naS umãs de 15 _de
novembro.
6
Tivemos também, sr. Presidente -e srs.-SenadoDisCussão, em prirrieli'O turno, _do Projeto ·de res, outra vitória que redimiu injustiça- Coffi€tida
Lei do Senad_o no 99, de 1988, de autoria do Senacom um político extremamente respeitado e que
dor Leopoldo Peres, que dispõe sobre o aproveitana _capital do Estado de V. Ex", Aracaju, lançanâo
mento dos servidores do Banco de Roraima S/A, -pelá-nosso Partido o seu ex-Secretário de Trabacriado pela Lei n" 5A76, de 24 de julho de 1968, lho Wellington Paixão, fez com que elegêssemos
e em liquidação pel_o Decreto nç 96.583, de 24
o Prefeito dessa ddade. Trata-se do nobre e valode agosto de 1988, e dá Outras providências. (De- _roso companheiro Jackson Barreto, que consependei1d0 âe parecer.)
guiu, corno candidato a vereador, proporcionalmente, a maior votação do Paí::., já que, numa
7
Câmara de 21 cadeiras; S. Ex', com o lotai doS
Discussãct em primeiro turno, do ProjetQ de
seus votos, fará com que a representação do Par~_do Senado n" 101, de 1988, de autoria do
tido Socialista Brasileiro na Câmara Municipal de
Senador Jarbás PasSarinho; que altera o texto da Aracaju, seja de, aproximadamente, 1O vereadoMedida ProViSória n" 12, de 3 de novembro· de ·reL
·
·
1988, que dispõe sobre prazo para liquidação de
O
Sr.
Pompeu
de
SousaNobre
Senador
débitos que menciona. (Dependendo de parecer.)
Jamll Haddad, V. Ex" permi~e um aparte?

8

fvlensagem _n~ 264. de 1988 (n9 514/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo ela União a contratar operação de crédito externo no valor deUS$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos).
(Dependendo de parecer.)

Ó SR. JAMIL HADDAD- Com grande Satisfação ouço V. Ex"

O Sr. Pompeu de Sousa - Asso_cio-me ao
júbilo de V. Ex~, que é o júbilo de todos nós, os
socialistas, pelas duas vitórias assinaladas em seu
discurso. Tanto a vitória de JaCkson--Barreto,
Companheiro de tantas lutas pela democracia
9
neste País e de cuja campanha indiretarnente parMensagem n9 265, de 1988 (n" 515/88, na ori- ticipei, quanto a vitória do jovem Arthur Virgílio
Neto constituem motivo de profunda satisfação
g~rn), relativa à proposta para que seja autoriZado
para todos aqueles que lutamos neste Pais pela
o Gove-rno da União a contratar operação de crérestauração de um mínimo de democracia polítidito externo no valor deUS$ 300,000,000.00 (tre·
ca, e estamos ainda sequiosos de completar essa
zen~()S milhões de dólares norte-americanos).
conquis~ ?através da implantação de uma verda(Dependendo de parecer.)
deira democracia, porque só a compreendo quan~
10
_.do é po_lítlca social, económica e cultural, já _que
sem esses quatro adjetivos a democraCia não cheMel1sa9~~--n" 266, de- i"988_(n? 516/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada ga a ser substantiva. Esses companheiros são
filiados ao P_artido_de V. ~.Partido do qual me
a Ç~ix~ Econômica Federal a contratar operação
de crédito externo nova1or deUS$ 80,000,000.00 _ orgUlho de ser um dos fundadores, ainda corno
esquerda democrática, em 1945, para a derru~
(oitenta milhões de dólares norte-americanos).
bada de outra ditadura, a do Estado Novo, e que,
(Dependendo de parecer.)
logo depois, em 1946, transformamos em partido.
O SR. PRESIDENIE (Odácir Soafes)- Está
Em ambas as vitórias, esteve presente, também,
epcer~da a sessão.
o meu atual Partido, o nosso Partido, o Partido
(Levanta-se a sessão_ às 18 horas _e 50 inida Social Democracia Brasileira, o Partido dos
nutos)
-Tucanos. E as-figuraS humanas que V.~ destaca
são, realmente, muito representativas nessa luta.
Recordo em Arthur Virgi1io Neto também a ines_DISCURSO PROIYUIYC/ADO PELO SR.
quecível figura de _seu pai Arthur Virgílio Fi_l!'lo,
JAM/LHADDAD NA SESSÃO DE 21-11-88.
que, corno líder neste plenário, neste mesmo Se. OOE SE REPUBliCA -POR HAVER SAlDO
nado, foi um exemplo para as novas gerações,
COM IIYCORREÇÕES IYO DCN SEy\0 II
como seu ftlho hoje _constitui uma das expressões
-de 22-11-88:
mais nítidas e Ikfimas.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronunda o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs.
O SR. JAMIL HADDÁD - Agradeço a V.
Senadores; veliho à tribuna extremamente satis~. qUe conhece tão beffi a fatní1ia _Virgílio: Antes
feito e grato" à População do nosSo País pelO apoio
de conceder o aparte ao Senador Aureo Mello,
qúe deu ao Partido Socialista Brasileiro nas eleiquero dizer da estranheza que me causaram as
çõeS rTlunicipais de 15 de novembro.
prévias do lbope no Estado do Amazonas.
_
Sr. Presidente, um Partido que se reorganizou
Sr. Presidente, 50 dias- antes das eleições, o
há três anos, conseguiu seu registro definitivo em
lbope dava uma prévia em que Arthur Virgilio Neto
abril do corrente ano, obteve, num pleito em que
tinha 18% e Gilberto Mestrinho, 62% da prefeo perder económico não- teve ainda a influência
rência eleitoral. Quando chegueí a Manaus, na
que se esperava, uma vitória de repercussão naantevéspera do pleito, no comício de encerramencional na Capital do Amazonas, Manaus.
to, o mesmo Jpope anunciava 48% para o Sr.
A vitória 9~ Arthur Virgílio Neto, derrontando
Gilberto Mestrinho e 36% para Arthur Virgmo -Neuma oligarquia plantada no Amazonas, tendo à
to.' No dia das eleições, na pesquisa de boca de
frente Gilberto Mestrinho, representa um fato de
urna, o lbope apontava 41% para Arthur Virgilio,
repercusão ftacional. O jovem Arthur Virgílio Neto,
contra 39% para o Sr. Gilberto Mestrinho. QUal-
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PMDB na Bahia, onde derrotou, de cima a baixo,
redfmir, eléitoralment~ falando, porque ele preteno Ministro Antônio_ Ca_rlq_.s_ Magalhães.
de, segundo asseverou, ser -candidato a Governador em 1990, e nada de anormal existe numa
ou 15% de diferença em 48 horas. E foi, na rea1ib Sr. Jutahy MagaUtães- QuaSe qUe V,
simples dertota na Capital do estado do Amazodade, a previsão do lbope até o último momento,
Ex" já deu o aparte, embora o Uder do Governo,
nas ... QU?JntQ. ao mais, é motivo de alegria para
até à boca de uma.
que é do PMDB, torça pelo Ministro do outro PartiEstive no comfcio de encerramento, Sr. Presi- mim ver a vitória do Partido Socialista Brasileiro
do. Mas este é um problema dele!
dente,e pude _constatar a alegria do povo de Ma- e dos seus_ içieais em tantos lugares do Brasil,
porque realmente o socialismo é uma tese que
naus, porque via que não se perpetuava em MaO Sr. Rachid Saldanha Derzi- V. Ex· apoiou
naus o_ passado. O povo queria o futuro. E o _sempre me- foi das mals Simpáticas. Agora, por
o outro...
favor,
vamos
poupar
o
nosso
Professor
Mestrinho,
futuro político em Man.Clus estava_ representado
grande benfeitor do Am~Qn_as, como o é o Goverpor Arthur Vtrgílio Neto, por Félix Valais, seu valoO Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. EJ<I', nobre
nador Amazonino Mendes, de asseverações dessa
roso Vice-Prefeito, e pela coligação chamada,
Senador Jamil Haddad, essas eleições precisam
ordem,que dão a impressão de que, porventura,
"Muda Amazonas".
ser examinadas e _analisadas com muito cuidado.
Quero também dizer, antes de conceder o apar- métodos subalternos seriam adotados por_ ele.
Terei que dar um aparte breve, porque a luz verte aos nobres Senadores que o pedem, que fize- Mestrinho ~ um democrata, um cidadão que demelha já está piscando, e o Presidente já chama
mos mais uma Prefeitura de Ca-pitaJ, de Macapá,
sem-penhe J. o seu manclato, que multo fez pelo
a atenção para o problema de tempo do orador.
Amazonas, e acredito que muito fará, como muito
com o jovem João Capiberibe, irmão da nobre
V. Ex'- praticamente já deu o teor do meu_ aparte,
.há de fazer também o meu querido Arthur Virgílio
Deputada Raquel Capibt:onbe.
quando falou na solidificação do pluripartidarismo
Para um Partido que se reorga!1izou, como dis- que, por sinal, chamava a minha mãe de "Mãe , com essa eleição. Foi um Qos grandes beneficias
Elvira". EntaO, ele é um irmão mais novo, e fico
se, há 3 anos, este resultad.o é ~amente gratifido resultado eleitoral. Essa tempestade, esse furasatisfeito ~:om a sua eleição. Muito obrigado a
cante. DeixamoS Q_nosso agradec;iinento àqUeles
cão que varreu o Brasil, principalmente o nosso
brasileiros que acreditaram na proposta do par- V. Ex1' pela gentileza.
Partido, retirançlo o PMDB do comando de tantos
tido Socialista Br?lsileiro e àqueles partidosmunlcipfos brasileiros, isso deve ser analisado coO SR. JAM.IL HADDAD - Nobre Senador
irmãos que conosco, se coligaram para alcanmO cohSe(j:üência de_ equívocos cometidos pelo
Aureo.Mello, veja V. Ex~ que iJseT apenas a palavra
çarmos essas vitórias consagradoras,
Partido, para ver se aihda há tempo de se modi"oligarquia". Várias conotações são dadas ao Sr.
Gilberto Mestrinho. V. Ex" viu que em momento __ficar esse quadro _de_-_descrença demonstrad9 nesO Sr. Aureo MeDo- Permite V. Ex' wn aparsas eleiÇões em relação ao nosso Partido. V. Ex"
algwn invoquei qualquer outro detaJhe, porque
te?
sou daqueles que só acusam com provas; mas
disse bem: na Bahiá, tivemos sorte. Na Capital,
O SR. JAM.IL HADDAD- Concedo o aparte
que era uma oligarquia plantada dentro do Estado
apesar dos pesares, ganhou um candidato apoiaao nobre Senador Aur~o Mello, neste momento.
do Arnãzonas, era. Era, na realidade, uma oljgar- -do por uma facção do PMDB. O segundo coloO SR. AUREO M.ELLO -Agradeço sensibicado_ foi outro candidato apoiado pela facção diquia; c_en::a de trinta e poucos anos, S. Exl' tinha
lizado a V. Ex" a gentileza Já que V. Ex" nessa _ a sido cassado, passou 1O anos fora e comandou -- vergente do PMDB. O candidato apoiado pelo
viagem que fez, por assim dizer, a todas as áreas
Ministro das éomunicaçõe_s, apesar de ser wn
o processo politiCo dentro do Amazonas.
em que o Partido Socialista Brasileiro saiu vitoriobom candidato, uma j:>essoa de primeira quali·
o
Sr. AÚreo Mello- Permite-me V.~ outro
so, se -deteve especialmente em Manaus, antes
dade, respeitãVei, pelo padiinhõ cjlie-tem não cheaparte?
de tudo quero relembrar aquele discurso que progou a ter 9% dos votos da Capítal. Nos grandes
feri no plenário da Assembléia Nacional COnstiO SR. JAMIL HADDAD - Existem outros municípios, Já na Bahia, o PMDB foi vitorioso.
tuinte, prevendo a vitória dos chamados pequenos
nobres senadOres que desejam apartear-me. Ape- b PMDB teve um acréscimo d.e cerca_ de 400%
partidos, PT, PSB, PDT e outros que seriam realdo número de municípios em que se tomou vitonas quero dizer que não entrei no _aspecto moral
mente os grandes beneficiários deSsa eleição que
rioso na Bahia, e em número de v:otos chegou
de ninguém, porque não constumo acusar sem
se feriu na época 'em que_ o Brasil atravessa uma
provas; apenas falei na oligarquia que existia den· a quase mil por cento. Veja V. ~ que dos Minisdas fases mais difíceis, embora seja eu confiante
tro do Estado do Amazonas, quando citei_ o Sr. tros do PFL que estão no Governo todos foram
derrotadOs, com b.Ceçãó do MiniStro_ Aureliano
na sua reconstrução através do valor e da capaciGilberto Mestrinho.
dade, sobretudo _da boa fé,_ do Presidente José
--·c;pav~s. que fei Uma união Com ô P8_DB, cabeça
Samey. O ex-Deputado Arthur Virgílio, hoje Prefeide chãpa do PSDB, erri Belo Horizonte_; os demais
. O Sr. Aureo Mello- Não, mas era apenas
to-eleito de Manaus, veio ao mundo pelas mãos
vitória, nobre Senador Jamil Haddad, vitória de- que ~resentaram candidatos, todos foram derroda minha genitora, _que era parteira e fui quem -mocrática sucessiva em urna. Se o indivídUo está tados, enquanto que os ex-Ministros do PFL que
pegou o_ Arthur no momento em que nasceu,
romperam com o Govem~, fora_in vitOõoSos. Veja
proibido de exercer, de fazer seus candidatos,_ enele_e todos os seus irmãos.. O Arthur é um rapaz
tão não adianta concorrer democrattcam~nte V~ Ex~. ·tlá-Z.IQun1ã coisa que figa os vitoriosos
muito digno, muito valoroso, idealista, diplomata
coffi a posiçãõ- qúe tor:nafãm Coiltra o atual Q'o\;'_ernum regime democrático.
de carreira, de grandes qualidades. Foi derrotado
no, posição que sempre denfeliai, da minha BanO' SR. JAM.IL HADDAD .:...._ Congratúiamo- cada-,- para que o PMDB não ficasse na posiÇão
nas eleições passadas pelo hoje Governador Amanos. c__om o povo braSileiro, porque estamos enzonino Mendes, apoiado ao ensejo pelo Professor
em que ficou, oú. ficaSse totalmente d_e um lado,
Gilberto Mestrinho, que se manteve no Governo ~ -uandõ eni. Unia nóvãTãSe real do processo demoõu-ae Outro, mas-nãO podia ficar naqüela posição
crático, que é o pluripartidarismo. O pluriparti- que, infelizmente, ainda tem até hoje.
até a época de sua eleição. E não é surpreendente
darismo deve ser o cerne do regime democrático
que, nessa roda-gigante que é a política, onde
Então, esta _análise do resUltado eleitoral tem
e o regin-le democrátito real é o _regime em -que
os candidatos sobem e descem, passam por baixo
que sei feita, e COn9-ratuiO-iTle comv.-q:.,-Presie se balançam por cima, tenha acontecido a vitória
há alternância do poder. Neste momento vir'nOs, dente 'ao- pãrtido SõCialista Brasileiro, pelos resuldemocrática de um jovem que tem as mesmas
Inclusive, resultados inesperados, como a eleição tados qUe obteve, porque -os Partidos que fixaram
virtudes e as mesmas qualidades dos políticos
da professora Luíza Erundina, na cidade çl~ São
uma posição dara em defesa do interesse popuPaulo. Congratulamo-nos com o PT pelas brilhan- lar, em defesa .dos seus- ideais, sem ficar com
ificados. Apem;s quero levantar-me contra a as
tes vitórias que alcançou pelo País afora, nós que
severação de V. ~. ao se referir ao Governador
essa mesda de um lado para cá, outro lado para
Gilberto Mestrinho como componente de uma
com_ele estivemos coligados em Vitória e Saritos,
fã,-esse:i partidos feiram -realmente Vitoriosos naS
eleições, e qualqUer um que não seja sociólogo,
oligarquia. AbsolutCU1J.ente; o Governador Gilberto - óhde, inclusive, o Vi~:e-Prefeito é do Partido Soc:_iaMestrinho tem obtido_ as suas vitórias eleitorais
1ista Brasileiro.
·
não pre-cisa ser analista político, qUãlquer um podentro do clima democrático, dentro de eleições
dia prever o que iria ã..<:oritecE~r nessa eleição. _
O
Sr.
Jutahy Magalhães - Permite-me V.
livres, dentro do mesmo painel que hoje em dia
Ex' wti aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- ~ Nobi-e Senador
se observa em todo ·o- País, dando oportunidade
JutahY MagalhãeS, agradeço a ·v. -EX· _ci_ aparte.
. O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior Saa que seus adversários o antegonlzem com as
Eu já havia feito Uffiaail.álise a respeito dOs resulsuas disponibilidades. Acredito que na próxima
tisfação ouço, inicialmente. n Senador Jutahy Matados da Bahia, e V. EJ<I'-agora o conlirma .
eleição o Professor Gilberto possa vir atê a se
galhães, que deve estar eufórico pelo feito do
quer pessoa que conheça um pouco de eleições
neste País sabe que ninguém consegue tirar 14
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Sr. Presidente, no meu Estado, o Estado c;to_
Rio de Janeiro, 9 Partido _Socialista Brasileiro ca:n~
seguiu vitória eJ11- ~~ Munidpios de grande proje-

_ção: Petrópolis, Teresópolis, e Barra,do.Piraí. Nem
todas e1as foram s~rpreendentes. 1;m Petrópol_is,
o candidato Paulo Grata Cós, já havia sido um
grande prefeito. Cassado posteriormente. retornando à vida política, conseguiu agora fázer com

que o candidato do Prefeito atüal, Paulo Rates,
não tendo condições de enfrentá-lo, se retirasse
da pugna, da luta, uma semana antes das_eleições.
E atingiU Pãulo Grata Cós 60% da votação de

c_ado em Ynplantar a democracia neste País. Um
h9mem m-uito inteligente, filho do saudoso, grande e querido amigo meu, Arthur VirgíJio Filho.
Fico satisfeito, porque Manaus está entregue a
um homem de bem. Arthur Virgílio Neto é um
homem inteligente, um homem capaz, e tenho
certeza de_ que irá desempenhar-se a contento
nessa missão que recebe agora e que buscou
há muito tempo. Desejo-lhe muitas felicidades
e_ que Manaus, realmente, encontre o caminho
certo com a eleição desse jovem político Arthur
Virgílio Neto.

PetrOpolis.

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a V.
Em T eresópolis, ganhou i::) caridídato Mário T ri~
Ex" as palavras, e devo dizer que nãome sinto
cano, que não era apontado em prévia nenhuma
pessoalmente vitorioso. A vitória não é do Presicomo possível vencedor. Em ~arra do -Piraí, os
dente Nacional do Partido Socialista Brasileiro,
De Biase e outras tradiciOnais figuras políticas
mas dos militantes do nosSo Partido, daqueles
jovem-engenhei~
locais, fõram derrotados-por
que no trabalho diutumo nele acreditaram. Emperoque fez uma campanha de corpo-a-corpo, sem
nhando-se a fundo, enfrentando dificuldades fimeios financeiros. E no final, -Se iiTipôs ao eleitonanceiras, ind~i\:'e. chegaram ao fin;:!:l das camrado pelo seu valor pessoal.
_
pãnhas e levãra:m a nqssa mensagem, mensagem
Sr. Presidente, estamos fazendo um levantaque
conseguiu sensibilizar uma grande part_e dos
mento neste momento a respeito dos candidatos
do Partido Socialista BraSileiro; lá no Pará, elege- ~ ~~~itores e fe:~; ÇOilJ que o Particlo. Socialis~ 8rasi~eiro saísSe desse pleito já firmado dentro do quamos o Prefeito de-TUcUruí, rriul1ícíi)To de grande
dr_o polític:o 11a~ioneyl. . _
peso dentro do Estado, e tambéril o Prefeito de
_O Partido Socialista Brasileiro foi Um dos chaltaibuba, que é; .geograficamente,_ o m~ior munimados pequeri_os pa~_9~ que mãis prefeituras
cípio do País .além do_ de _São Félix .do ?Gngu.
fez nestas _eJ_elções. O PSD~ --:- sabemos - é
Ganhamos quatrO Piefeift..iraS em Minas Gerais,
um Partido recém-criado, e fez apenas a Prefeitura
fiZemos três Prefeituras na Paraíba. Acredito frrmede Belo Horizonte, e o nosso Partido conseguiu
mente que pelos levantamentos que estou realizando o Partido _Socialista Brasileiro há de ter con- -trés prefeituras. livemos mais prefeituras que alquistado mais de 30 Prefeituras no interior e Cen- --:-g-unS PartidOs já com muitos anos de vivência
política.
tenas de vereadores.
·Antes de encerrar, quero dizer da minha estraO Sr. Rathld Saldanha Derzl- Permite-me
nheza ante as declarações que, há três dias na
V. Ex" um aparte?
Tnbuna da Imprensa, do Rio de Jaileiro, feitas
pelo ex-Governador Leonel Brizol.:i, de que a era
O SR. JJV..iiL·:HAnoAD. ..:._ $~~ Presidente,
das ideolQgias acabara.
antes de encerrar o meu pronunciamento, não
_- Sr. Pre_Sid_ente, Srs. Sena"cloreS; Parece-me que
poderia deixar de ouvir o nobre S~nador Rachid
ficou claramente confi9urado, no resultado desSaldanha Derzi, que me pede um aparte neste
momento. Ouço S. Exi' ·
·
sas eleições, que nãO admite mais oeleltorado
brasileiro aqueles que ficam em cima do muro.
O Sr. Rachid Saldanha Derzl- Nobre Sena- Este é o momento de afirmação pOlítiCa dos partidor Jamil Haddad, em primeiro lugar, congratulo-me com V. Ex•, Presidente do Partido Socialista , dos. Os partidos têm que _ter _uma defirliçáo clara
- insofi_smável,'e Um prOgrama com o qual possam
Brasileiro, pela projeção que deu ao seu partido,
-tiai'l.Sriiltirsua· n1Emsagem.
elegendo o Prefeito de três _Cap_!~rs e dezenas
·Quando o Gõvemador L.eei1el Brizola declara
de Prefeitos no interior do Brasil. Um partido peque as ideologias a~abaram, me parece que é
_queno, um partido sem estrutura, sem recursos,
para querer justificar, no futuro, alíanças mais à
sem nada somente a inteligência. o patriotismo
e o espírito público de V. Ex• ê que têm projetado · "direita. Li inclusive uma declaração do Sr. Antônio
Carlos Magalhães que me causou estranheza, de_
o PSB, e eu, que sou politico há muitos_ anos,
-qUe a direita está com dificuldades para conseguir
sei o quanto é difícil ganhar uma eleição e projetar
um candidato., e este poderá _ser o Sr. Jânio Qi.Jaum partido. Congratulo-me. portanto, com V. Ex!'
·d_ros ou então o Sr. Leonel Bri:z:ola.
V. Ex!' é o grande vitorioso nessas e_leições muniSão declarações que nãb entendi. EsPero que
cipais. Em Manaus; o candidato do meu Partido,
s'ejam desmentidas.
meu amigo Professor Gilberto Mestrinho, infelizO Sr. José Fogaça- Permita-me V. Ex' um
mente não foi o vitorioso. E esse fenôin.eriO ~deu-se

um

em todo o Brasil. O povO votó_u ·contra, votou
contra _em todos os municípios; ninguém queria
saber se era o prefeito do PFL, -do PTB, PSD,
eles não queriam saber eleS votal-am contra. O
povo resolveu votar contra nessas eleições, mostrando seu descontentamento,_a sua inconformidade, naturalmente,. com a situação díficil que
atravessa o nosso País. O candidato _do meu Partido o Professor Gilberto Mestrinho, realmente foi
derrotado em Manaus. Foi eleito um jovem, Arthur
Virgílio Neto, um moço inteUgente, um bravo democrata, um homem realmente de espirita público, um homem de garra, um incaÍlsável, um obce-

··aparte? ·

- ---

o SR. JAMIL HADDAD- Com prazer.
O Sr. José Fogaça -Não quero deixar passar a oportUnidade de cumprimentar V. Ex" pelo
desempenho que obteve seu partido em todo o
território nacional. Creio até, Senador Jamil Haddad, que o Partido Socialista Brasileiro, tem este
beJo nome, fascinante, não é mais um nome pequeno partido, hoje já está configurado na situação de um médio partido, caminhando para ser
um grande partido. R~gistro, portanto, ao lado
d~ta nota positiva do crescimento dos pequenos
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partidos, uma afirmação do processo- pluralista
e· democrático instalado no Brasil, a nota negativa
desse períOdo eleitoral que, sem dúvida nemhuma, foi o episódio de Voltã Redonda, o mais triste,
o mais constrangedor vivido nos tempos atuais.
É: preciso que se iepudie com veemência aqueles
que tomaram a iniciativa de convocar as forças
do Exército para reprimir trabalhadores. Não quero aqui ser conivente também corn os irresponsáveis e com os inconseqüentes que armam os
trabalhadores, os jovens contra as baionetes e,
depois, desaparecem. Não é isto que estou dizendo. O que estou dizendo é que a irresponsabilidade de alguns não pode ser respondida com
a violência, cbm- o autoriiarismo e com_ a repressão. ESse epis6di0- de Volta Redonda foi uma
mancha, a- meu ver, triste, uma nódoa constrangedora desse período que recentemente vivemos_
O partidO de V. EX nesse período cresceu, afirma~se em todo o País,_e foi competente no lado
que não era governo e canalizou essa reação nacional de caráter nitidamente antigovernista.
_ Quem assumisSe ·uma -postura antigovemista __em
qualquer parte do País -além de postura antigovemista precisava ter também competência para
aglutinar a credibilidade da maioria do eleitorado
- ; quem soube fazer isto conseguiu evidentemente a roaio_ria do eleitorado. E a prova maior
do que estou dizendo é que o partido de V. Ex"
nao foi bem na cidade do Rio de Janeiro. O candidato, inclusive em meio à campanha, foi obrigado
a desistir. S_ou um admirador entusiástico da figura do Prefeito Satuminó Braga. A palavra aqui
~·admirador" seria pequena: Eu o tenho como
um dos maiores quadros políticos deste País, uma
das figuras mais sérias e mais respeitáveis que
o Brasil possui. Mas V_ Ex~ há de convir que o
seu Partido Socialista Brasileiro pagou um -duro
- preço por ser governo no Rio de Janeiro. E assim
aconteceu em Porto Alegre com o PDT. O PDT
não venceu em Porto Alegre por ser governo,
assim aconteceu com o PT em Fortaleza. O PT
que é esta resposta nacional ao Brasil inteiro, que
. é este grande fato novo, em Fortaleza, ficou abaixo
dos constrangedores 3% , pelo fato puro e simples
de ser governo. Os partidos que não eram governo e que ofereciam um discurso antigovernista
tiveram o apoio do eleitorado; às vezes- partidos
-- d~ esquerda respeitáveis e sérios, como o de V.
Bé', outra_s vezes até partidos de direita, açambarcaram esse discurso antigovemista e capitaliza- ram a insatisfação, o descontentamento do eleitorado. De qualquer forma, o resultaqo geral de
tudo isso é a consolidação do prece~~ :·desnocrático, e·, como m"embio- do partido, vejo que_
o PMDB foi a vítima. maior dessa rea_ção antigo- verillsta, afinal de -c.ootas, uma vitória daqueles
que, como eu: sem-pre-defenderam esse processo, não em véspera de eleiç~o, não c;fe_ J9rma
oportunista, não em cima de perspéctivas eleitorais. Desde março de 1987, quando apresentei
um documento à Executiva Nacional do Partido,
sempre defendi a necessidade de o PMDB deci-dir-se pelo regime parlamentarista e pelo mamdato de quatro anos do Presidente Jos_é Samey,
o que, inevitavelmente, acarretaria, é claro, uma
ente, o meu partido, dadas às suas contradições,
decidiu que nada iria decidir, e ali, quando tomou
tal resolução, ficou preso à imagem e a uma situa. ção de absoluta peiVersidade, ou seja, não estar
no governo, não contar com nenhuma vantagem,
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com nenhuma capacidade de influir nas decisões
no plano orçamentário, a um cisco, um pulvisculo,
do governo, mas ser, neste momento, o objeto _ uma achega insignificante, tem um significado
centraJ, o elemento símbQ!Q -ªtr~vés do qual o
tão profundo, um alcance ~o imensurável, que
eleitorado, praticamente em todo o País, resolveu
somente depois de a pessoa tomar conhecimento

repUdiar os erros da att.Jal política econômica e
o conjunto de e~:ros que se operam no panorama
geral do PaÍ$. Para ~ncerrar este aparte, digo a
V. Ex' que o partido de V. Ex' é mereçedor da

dos detalhes que a emolduram é que passa a
valori.tar e a dar acolhida à intenção daqueles
.que a propuseram, sejam modestos ou notórios.

to .caso, Sr. Presidente, de uma humilde, mocred1bilidade que teve nessas eleições, partido que
desta emenda que este que lhes fala apresentou
agiu com coerência, que agiu sempre de forma
ao Orçamento da Repóblic:a, pedindo abertura
nítida, de forma clara e, acima de tudo, tem quade wn crédito destinado ao asfaltamento de um
dros hoje extremamente_ respeitáveis. Aqul faço
curto trecho de estrada da Região Am~onense,
o registro de que um deles é o extraordinário
do Munidplo de ~brea a_ Humaitá ou de HumaitáArthur Virgílio Neto, que fot"rileu colega no PMDB,
a Lábrea. Hurnaitá é uma das cidaâes tradicionais
na Câmara Federal. Trabalhamos juntos durante_
daquela terra, fica ~s margens do rio Madeira,
característica, aliás, por servir de berço aos pOlítimuito tempo e sempre trabalhamos identificados
na mesma linha de postura e de comportamento.
cos de_ maior nomeada que têm aparecido no
Cumprimentos a V. EX
Estado do Amazonas, à exceção, sem dúvida, do
o SR. JAM.IL HADDAD _ Agrad~ a v. Senador Leopoldo Peres, aqui presente, que nasEX" O Sr. Presidente já me alerta, mas _gostaria ceu às mai-gens do Solimões.
de dizer que 0 PMDB tem, nos seus quadros,
Os políticos qlie nasceram às margens_ do rlo
elementos de grande valor como v.< EX'- Mas 0
Madeira marcaram época, no meu estado. Sou
partido como um todo- e Ex"f~ uma ~ná1l5ê -aa·cachoeira do Teotônio, que é la nas margens
correta-sofreuasconseqüênci<)sdeumaindefi- ~ do Madeira em Porto Vefho, talvez por issO eu
nição, e hoje a população brasileira não adniite Seja um pouco agitado. Mas a verdade é que o
mais a indefinição: Esta é uma regra dara que -sogro do se-nador Leopoldo Peres, o saudoso~ Seo resultado dessas eleições nos en!}inou. Temos
'hãâot Álvaro Maia, que foi Governador do Arnazoqueterposidonamentosfumes,rigidos,arespeito
nas por anos seguidos, era um protótipo desse
dos problemas brasileiros.
valor dos filhos do Humaltá.
-Sr. Presidente, era meu intuito fazer um pronunO Sr. Leopoldo Peres --Nobre Senador Auciamento a respeito dos acontecimentos de.Volta
re.o Me_Uo, V. Ex!' traz à relembrança do Senado
Redonda, mas como o nobre Sen,ador José Fogaum dos nomes que, no passado, mais honraram
ça levantou este assunto, quero dizer que não e -dignificaram a tribuna desta Casa. Álvaro Maia,
tenho dúvida de que o que ocorreu naquela cida~ poeta e escritor, filólogo e tribuno, trazja do rio
de multo influenciou no resultado dessas eleições. . M~4etra a grandeza das águas que se despejam
CompareCi ao enterro dos três metalúrgicos __apenço_ntrodoAmazonas,comosoprovivificante
de Volta Redonda, e o que me impressionou, foi dos ventos que sopram dos contrafortes andinos.
ver, no cemitério, cerca de quarenta mil pessoas
acompanhando o sepultamento. Temiam então,
O SR. AUREO MELLO- Outra figura expoque, após o sepultamento, houvesse reações, talnencial de Humaitá é o vic;e-govemador de. São
vez atê violentas, de repulsa por parte dos trabaPaulo, o nosso querido tribuno e pensador Almino
lhadores pela morte _de seus companheiros. No
Afonso, e o Sr. Antônio Maia, ex-deputado federal,
nomes extraordinários. Essa cidade de Humaitá
entanto, o sepultamento foi como uma ducha
de água fria. Os metalúrgicos saíra.m do cemitério
é uma pequena ·Hêlade, onde se congregam perR
tranqüilos, sem manifestação de violência contra -sonaliaades ~?'Pori~nci~i~. inteligências brilhanas autoridades que haviam agido com violência,
tes.
e se dispersaram sem qualquer incidente.
A região de Humaitá tem ár~as bastante planas,
Sr: Presidente, deixo bem dara a minha opinião
com os famosos Campos (ierais do Pussiari. CaiR
a respeito do assunto_. S_ou daqueles que enten·
~rara n-a Am.azônia e n9 Afnazçnas em partiq.llar,
dem que não cabe esse tipo de repressão do
onde os caudais, _afluentes e espinhais, vamos
Exército, à polícia militar ou a quem quer que
dizer assim, são em tal quantidade e de tal ordem
seja.
que transformam a grande Região Amazónica em
Agradeço a todos os _dirigentes do nosso parti- um vastíssimo aranhol, onde as igarités e as outras
do, à Dlreção Nacional e especialmente às Coinis-- embarcações são pequenos insetos aprisionados
sões Executivas Regionais, as quais, com rarísSi- - -pela viscosidade daquela teia fluvial hidrográfica.
mas exceções, muito contribuíram para essa proHumaitá~Lábrea tem aquela região retilínea, e
jeção alcançada. O Partido Socialista Brasileiro uma estrada ligando esses municípios em um
continuará unido a todas as forças progressistas, curto percurso de 200km significaria, Sr. Presilutando para que a nossa população como um dente, a abertura _de um escoamento de toda a
todo viva melhores dias. (Muito bem!)
produção extrativista, principalmente da região da
Lábrea. Esta Lábrea já é outra re_gião, que fica
DISCURSO PRONtJNCIADO PELO SR. ' ~~- m~rgem de outro rio, _o ~<? Purus.

v.

AUREO MELLO NA SESSÃO DE 25-I 1-88
E QCJE. ENTREGGE A REVISAO DO ORADOR, SERIAPGBUCADOPOSTERIORMEN-

O Sr. Leopoldo Peres- V.
um_aparte?

Ex~

me permite

-

1E
O SR. AQREO MEILO (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores às v~es,_ uma pequena proposição.. que se pode assemelhar, como se fora,

O SR. ACIREO MELLO- COm muita honra,
Senador Leopoldo Peres.

O Sr. LeopoldO Peres - A effieilda de V.
EX' é tão mai~ significativa e sobreleva em imporR
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tância pelo fato de vincular ou de_ligar duas grandes bacias, a bacia do Rio Madeira e a bacia do
rio Purus, permitindo O que ~té agora fez, praticamente, a inviabilida9e _económica do Amazonas,
que ê a impenetrabilidade da sllã floresta, permitindo que o homem extrapole as margens do rio
e ~onsiga não só no extrativismo, como através
do plantio e da_ªgric:ultura racionalizada, explorar
exatamente o âmago da selva, o interior da floresta, porque esta mesopotâmia é uma das regiões
mais r!cas da Amazônia, e fica exatamente vinculada entre o rio Madeira e o rio Purus, dois 9os
grandes giganteSCos e belos afluentes do meu
rio-rei natal, que é o Solimões.
O SR. A OREO MELLO- Pe~rf~ltamente. Nós
do Amazonas, especialmente, somos, cOmo dizia
o antigo Senador Desiré Guarani, naséido entre
as verdagens do estado catarinense, n'ós somos
"hidra-homens", porque nós somos familiariza~
dos com as águas, as águas para nós não têm
segredo, porque no Amazonas talvez se possa
dizer que hâ mais água do que terra. l;ntão, não
somente_a epiderme daqueles rios de t9das as
cores- negros, amarelos, verdes, cristalinos, azulados, branc:os- _nos é familiar, coma·o â!llago
daquelas águas desde criança somos acostuma~
dos a rrlergulhar nessas~ águas e a não temer
o ronc_o das piraíbas e dos peixes ou répteis estra~
nhos e muito menos dos mais minúsculos e desli~
zantes_ que apavoram, sem dúvida, qualquer pes~
soa que não esteja habituada àquela região.
Estou,- Sr. Presidente, discorrendo exaustivaR
mente sobre o assunto, porque a nossa sessão
está em final, e ao mesmo tempo me lembro
que nós _aqui estamos usando e desfru.tan_.Çio do
direito daquilo que se chama o Parlamento._ Parla~
menta, para mim, significa diálogo, palestra; é
..,---vamos usar um termo de gfria - um "batepapo ofidoso". Tomarei a li].)er_dade_de ler alguns
tféthos que são, na sua exatidão) por escritos
mais precisos a respeito do significado, dessa estrada, desses duzentos quilô_metros pavimentados
ligando Lábrea a Hurnaitá, Humaitá a Lábrea.
Repare, Sr. Presidente,_ os MuniÇ:ípios de Lábrea,
Canutama, Patauá, Pauini, no médio Rio Purus,
são Municípios completamente ilhados, não ten-do saída a"'não ser a via fluvial. E-quando digo
·"município do Amazonas", digo Sr. Presidente,
urh estado de outro recanto do Brasil. DigQ um
Espirita Santo selvático, digo um Sergipe povoado- de florestas e -de mistériOs.
Esses mUnicípios estão isolados, porque não têm facilidade de transporte, não têm meios de
comunicação. E o que isso acarreta, Sr. Presidente? A produção extrativista, ou seja, a castanha,
a borracha, o pau-rosa, a ba!ata, a sorva, têm
sofrido, ao longo do século, tremenda dificuldade
para o se_u ese®mento. É a asfiXia, o enturgecimento àêls vísceras amazónicas. A Amazônia sofr_e de verdadeira prisão de ventre económica,
não tem oportunidade de exercitar as normais
funções dos estados- adiantados. Então, é natural
que viva anêmica, sofrida, enferma, precisando,
sem dóvida, nessa comparação tão prosaica. mas
tão real e tão_ presente na vida de todos. de um
médico, de uma terapia, de uma assistência que
lhe permita eSCOar o que produz. E essa produção,
magicamente, se transforma, sem dúvida, em milagres iluminados dentro e fora do Brasil, porque
esses produtos que produzimos e exportamos -
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borracha,_castanha, balata, pau~rosa, sorva-

no 020181 do Amazonas e relativa ao Ministério- voMdo; o País do Norte, em desenvolvimento;
o Nordeste, o subdesenvolvido; e a Amazônia,
esse tesouro esquecido do Poder Central, como
daquela área e daquela região, pois a Amazônia
é prioridade, sob pena de ser perdida à cobiça o nosso Norde:ste. Este- PronUnciamento qUe V.
EX? tão brilhantemente está fazendo neste instaninternacional
te, defendendo Oque é de jUsto daquela sua brava
Agradeço, Sr. Presidente, pela paciência, a talegente como nós, nordestinos, como dizia aquele
- rância, a bondade, a largueza de _coração- de V.
grande escritor Euclides da Cunha: "O nordes-tino
Ex" e daqueles que me estão ouvindo. Acredito
é um forte", c_omO o pOvo que tão bem representa
_que estas palavras serão, por assim dizer, elucidaV. Ex"...
tivas para quem não conhece a grande Amazônia
e_ o seu lnterlor. O interior da Amazônia é uma
.O-SR. AUREO MELLO- V. Ex!' sabe que
rriorar no amazonaS, no seU interior, é uma- nós do Amazonas, todos somos descendentes
yocação, é um ato de altruísmo profundo. Ainda de nordestinos também, todos nós. Um é filho
há pouco tempo, --eu estava dizendo ao Senador
de cearense, o outro é filho de pernambucano
Leopoldo Peres que, se eu pudesse, sairia distrimisturado com caboclo ...
]?ulndo telas de. plástico, de aré!Jile, para deixar
O-Sr. Ney Maranhão- .EXato.
à porta e à janela de cãda interiorano·, porque,
quando chega 6 horas da tarde, Ohomem amazôO SR. ACIREO MELLO- ...e dá aquele estóinico vai buscÇJr um pedaço enorme de madeira,
co que fi~a 1? nas fronteiras, incl~sive, c;lefendendo
acende aquela madeira e a transforma num tição - a integridade territorial -do -Brasil.
rurnacento, esbraseado;Jecha todas as janelas
O Sr. Ney Maranhão- Perfeitamente.
e, nãqUe!e calor insuportável do interior da selva
da Região Amq_zônica, consegue· deter os carapaO SR. AOREO MELLO- As Forças Armanãs, que são os pernilongas, com as suas trombedas qu.e existem na Amazônia são insign_ificélii.tes,
tinhas,- os piuns, os maruins, os borrachudos, os
se nãó fosse a segtira_riÇa que o sefingueiro repremucuins, a terrível mutuca, como lembra o Senasenta, com o seu famoso rifle 44 e_ a sua dispodor Leopoldo Peres, nada saudoso, e toda essa
sição ·de bras.ilidade, aquilo já estaria nas mãos
"força aérea"· atnatôniCa -que ãli faz sarilho.
até de peruano, de colombiano, sei lá de quem.
Sr. Presidente, a Amazônia precísa ser assistida,
O Sr. Ney Maranhão- E nós sabemos a
-ser olhada; a cobiça intemactonal se volta sobre
epopéia dos soldados da borracha na Amazônia ...
ela. De hâ rnuito que há um sonho de retalhar
__aquela regf!o e trpnsformá-Ja em propriedade de
O SR..AUREO -MEL(o- Perfeitamente, no
-tnuitos países, de mu.itos estados, qu~ sabem que, Acre V. Ex" sabe Que foraffi os soldados da borra- no seu interior, no àmago d~ suas terras, existem . cha, especialmente os cearenses...
minértos, existem riquezas extràordinárias _que o
O Sr. Ney Maranhão- ,I:xatamente.
Brasjl ainda não foi buscar.
O SR. AOREO MELLO- ...que, compeneSr. Presidente, a Amazônia é um tesouro brasi.leiro que o Brasil não tem observado nem culti- - trados do seu direito de domínio, porque já exervado devidamente, e que prectsa ser analisado ciam a posse sObre a terra há mais de trinta anos,
e devidamente aproveitado, para que não tenha- formaram um exército e, fardados de mescla, fimos ~amanhã o des_gosto de ver aquela região, nanciados pelo velho GOvernador Ramalho que
quiçá, internacionalizada, como vem sendo tenta- era um índio, e contratou a Plácido _de Castro,
do numa campanha inte.rnacional, para demons- · general fugido das plagas do Rio Grande dO Sul,
trar que o biasileiro não é çapaz de administrar, . r!'!belde_ e bastante. patriota, e aquilo foi tomado
coné:lignamente, aquela ~:egião. E a campanha aos bolivianos, que depois receberam lndeniza. que se faz insere inclusive um índio lá pela lngla- ção, e as tropas acreanas, os seringUeiros _acrea_terra, todo (antasi~do, que naturalmente foi _apre- nos somente não marcharam sobre La Paz por-- veitado por_ meia dúzia de sabidos, para dizer que que não quiseram, mas chegaram a prender o
as -queimadaS que se observam na Amazônia são vice..:pfesldente da República. Continue o brilhante
-queimadas destrutivas e demonstram a incapa- aparte de V. Ex"
~idade de o _brasileiro gerir, administrar a AmaO Sr. N:ey Maranhão- Foram os Felipe Cazônia.
- marão de Pernambuco, da Bahia, na luta, contra
os -holandeses. Congratulo-me com V. Ex" por
- O Sr. Ney Maranhão---: V._~ rrie-ConCede
este magnífico discurso_ de _defesa intranslgente
-_ :u!"" aparte,_ rlobre Sei-tador AU~eO Mell~?
: _-des~a região tão" ~s_q~~~ida dC?_-S poc;!eres públicos.
O SR. AURI;:O MElJ,..O- Com muita honra,
O SR. AUREO MEU.O - Muito honra para
Senador Ney Maranhão,
mim o aparte de V. Ex?

transformam~se nos pneumáticos, perfumes, nos-· - dõs -Transportes. Veja o que pode fazer em prol

materiais destinados à alta tecnologia industriaL

O comérCio da região se obriga a-cobrar preços
absurdos pelos manufaturados e bens de consu-

mo, em face da grande dificuldade dos transportes desses produtos.
O barco-recreio de carga passa, em média, 15
dias de Manaus a Pauinf. O índice de lepra e leishmatiio-se, effi Lábrea,
é o maior do Brasil. O meu suplente, que é o
destemido e espirituoso Reverendo Cestaro, que
outro dia me telefonava, fingindo-se -muito aflito,
porque me dizia ele que, tendo eu sido eleito para
a Academia de Letras de Brasília, me tomara imo rtal. Então, aS. suas possibilidades e as suas perspectivas de assumir estariam praticamente nulas...
Eu o con:Soiet:tembrando os 64 anos que pesam
sobre os ombros deste modesto originário das
terras rondonianas. cestaro~ corno ia dizendo eu
Sr. PreSidente, cestaro. Por exemplo, que era sacerdote Agostiniano, em Lábrea~ não ferldo outra
saida, ele próprio fazia autÇpsias nas vítimas de
febre negra e arrancava figados negros dos vitimados, para enviar ao Hospital de Doenças Tropicais,
em Manaus, para estudo e, assim, o grande suplente, o querido sacerdote cestaro, cUnjpria a
sua missão apostólica e abençoada de selVir ao
povo da região, ilhado nas lonjuras.
Cada morador de Lábrea, cada habitante de
Lábrea é um herói, um brasileiro· fantástico que
se deveria projetar para ser admirado pelos seus
patrícios.
Sr. Presidente, se houvesse essa eStrada pavimentada, a produção de Ubrea se escoaria para
Humaitá, e, de Humaitá, através de rodovia que
ali existe, poderia partir para Rondônia, e, de Rondônia, poderia seguir para o resto do Brasil, poderia seguir para Manaus, seria também absorvida
pelo próprio- mercado capitalino amazonense ou
mandada nas balsas - que a11 transitam com
maior freqüérida e muito mais amplas possibilidades - para outras regiões, para o País inteiro,
para o exterior. ~
Sr. Presidente, eu tenho ido ao sr._miftistro dos
Transportes, Pór -diversas vezes, clamando e pedindo, esrnolando atê, o asfaltamento dessa rodovia, enfatizando a -SlQnificação desta medida econômica. Já pedi ao presidente da república e insisto, agora, nesse pedido. Sei que sobre O serihor
presidente acometem milhares e milhares de pedidos de todo o Brasil. E o Executivo lá está justamente para ser o padre-confessor de todos os
grandes sofredores deste País, infelizmente, de
economia deficiente.
Então, Sr. Presidente. e_u telefonei ao sub-relator
desta emenda, Deputado José Carlos Vasconcelos, que me respondeu que iria encarar o assunto
com todo o esforço, com todo_ o- interesse, para
ver a emenda aprovada. No entanto, estou recebendo informação de que S. ~ não acolheu a
proposição.
· -· --· ·
·· ·
Aproveito esta oportunidade, este fim de tarde,
pedindo ao Sr. Relator-Geral do_Drçamento, Senador Almir Gãbrlel; embora a quantidade fantástica de emendas que existem, quase todas gravadas numa mesma rubrica, e que, considerando
as circunstâncias especialíssimas tllo bem conhecidas por aquele senador, porque médico e tam~
bérn homem da Amazônia, obseNe, com as benesses que a lei possa proporcionar, a Emenda

geena,

o

O Sr. Ney Maranhão- Senador Aureo Mel! o,
. eü. me aCostUmefâOuvir V. Ex" com o seu brilhan-

tismo, desde ~os idos de 1955, quando éramos
jovens, e V. Ex" tão bem representava a Amazônia.
~

~

~

O SR. AOREO MELLO V.Ex'
~

É bondade de
~~~

Éramos os __mais terríveis da Câmara, V. Ex!'
e eu.
- O Sr. Ney Maranhão-_ Não apoiado, nobre
Senador. Sabemos muito bem gue temos três
Países dentro deste: o País do Sul, que é o desen-

O Sr. Nelson CameJro- Permite V.
aparte? -

Ex~

um

O SR. AOREO MEU..O - O Mestre Nelson
Carneiro está me honrando com a sua proximidade aqui. Com mUita honra, nobre Senador Nelson Carrieiro,
-

O Sr. Nelson Carneiro- Estou oUVindO én~
cantado a oração de V. Ex• Desde 1934, a primeira
vez que fui à Amazônia: eu conheci a grandiosidade daquela terra, e vi a enormidade dos seus
problemas, a grandeza dos seus problemas. Tive
a oportunidade de cOnviver com uma geração,
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e que V. Ex•_lembrou rec~n_temente,_Álvaro Maia
peridade futura do Brasil começam a se estruturar
Esta cifra moStra, por sr só, .:fdimensão conferida
e Leopoldo Peres. Mas que tinha também Huáscar _nos_caminhos da ciência, da pesquisa e da tecnopor esses países elOS_ investimentos em ciência
de Figueiredo, Péricl~s de Moraes, um dos quais, c !C?gia. Dentro deste contexto, a pesquisa agropee tecnologia.. Existe urri Virtual monopólio da ciénRamaiana de Chevalier, se projetou_ pelo Brasil
cuária tem contribuído de forma signifiCativa e- cia- exercidO :Pelos países industrializados e que
inteiro, Leovigildo Cóelho que foi meu tio-avô,
decisiva. Basta verificarmos pelos resultados das
se. constituem em destacados produtores. senador pelo Amazonas e Constituinte de 1891. trê-s últimãs sUpersafraS de grãos. -O Brasil encara a aplicação da ciência e da
Convivi com essa gente e vivi as ilusões e as
E$tes resJ..Iltados não foram conseguidos atra- _tecnolOgia à agricultura como um meio .de atingir
esperanças das figuras exponenciais da inteligênvés do acaso~ Tudo se processou dentrO de um· ·o Processo_~ social e _eC::onômko: Nestes últim_os
cia amazonense de 1934. Para florir este quadro, ·ordenamento; onde se solidarizaram os agricul15 anos, desde que foi reorganizado o sistema
me lernbro de uma. poetisa, Vitória Régia, que
tores e-a coletividade- de cientistas e técnicos de~ ~~-IiãCloiial.il~_pesqu~sa agrop-ecuária, a criação da
deve ser da intimidade poêtica de V, __E,x__!, que é
alta especializaçao, todos eles imbuídos de um
Emptesã Brasileira de Pesquisa AgrOpecuária
também um poeta e um cantor das coisas amazoideal reiteraàamente confirro_ado: gerar a quantiQ::mbraRa) ~ ciência agrícola passou a ser uma
nenses. D.epois, voltei outrªS ~e.;eS à Amazônia,
dade suficiente de conhecimentos necessários. poâerosa força produtiva na sociE!da-de-b(asileira.
assisti, ~qnhed em funciotJa111ento Forâlândia. Vipara a produ~ãó de alimentos pãra a populaçãO - Projetes de pesquisa e novas tecnologias de imbrasileira e a criação de excedentes- para a expor- Portâili::ia mundial foram desenvolvidos.
sitei Fofdlândia como _quando ela era uma esperança, tudo se voltava para FordJândia capaz. de
tação, em fOrma de grãos ou produtos de origem
A Embrapa, desde a sua concepção e criação,
ressuscitar o-sonho-que levara tantos brasileiros
animal.
definiu-se como urna instituiç-ão precipuamente
à Amazônia, o sonho $1a .Porracha. V~ltei sempre
É de cori.Flecirriénto de tpdos que a agricultura
voltada para a pesquisa aplicada. Sua filosofia de
e a terra cada vez mÇl.is generosa, o povo mais
brasileira foi, é e sempre será o motor que desenação "tem sido": a pesquiSa cori1_eça no produtOr
afável, mas os problemas _cada vez mais graves.
volve e sustenta a atividade económica, vi_abiliiU.ral,_atraY"ês.,d,a. id.entifi_ça_ção qe seus problemas,
V. Ex' focaliza um dos problemas mais graves,
zandoodesenvolvimentogeralatravésdageração
eterminãõOPrôdutor,quandoaempresaei"ttrega
que é o do transporte na Amazônia, a difk:uldade
de riquezas, ou !3eja, qualquer pro-cesso de desena ele" tecnologias maiS ~ficierite:s e .rentáveis. l;sta
de o homem sair de _1'!\ªna\l!,! e caminhar pelo
volvimento econômico-social pasSa sem dúvida
tese fa~ parte da cultura da instituição._A pesquisa
pela á.gricultura.
na Embrapa está voltada para o desenvolvimento
interior, muitas vezes, durante vários dias, _andar
de barco. de canoa, do que S~i!ja,_ para chegar
Hoje, a agricultura contribui diretámente Com
d:;,._agropecuária e tem como beneficiários pote:n:
à sua terra Esse drama ou essa luta amazonense
%
%
dais os produtores rurais e também os _consumiessa epoPéia, V. Ex" ~m Çalltado~ effi vers-os ~- ---!~cag~rpd~ ~:~r"a~~~f:~~õee~~~~::~~:
dores urbanos.
prosa. Agora, V. Ex" traz; para a tribuna do Senado, tros segmentos da nossa economia- máquinas
O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V.
e faz, já, agora, nimbado pela imortalidade que e equipamentos, fertilizailte_s e defensivos para
Ex- um aparte?
o cerca, e que não lhe f~ senão justiça, pelo exen'iplificar com efeito, a contríl;>ujç_ão da.~ri
tanto que V. Ex• tem prestado às letras amazo- _Cl!l_W.ra cio PIB salta de. 13% para_quase 40% e,
- · O SR. MAC-:fR~ BORGES ~PoiS ~ão.
nenses,. Este é um f'D.OI'Jl~f!to. de .enc~n~ento nas exportações, de 35% .a 55%_.. quando se consipara quem o ouve, mas taJnbern de tnstez_a para _d,era a movimentciç~o econôrni<:a._ d_as indüstrias
O Sr. _Jütatiy Magalhães - Como sempie,
quem vê ']Ue esses problemas tão graves ryão e serviço-s a ela conexos., - ~ ____ :_- .~V. Ex" aborda assunto que deve Se("aitcílisado petêm sido a@.cados convenientemente pelos goEsta- coiliribuição_ é em função Qas palavt;_aslos seus Colegas e por aqueles que se interessem
vemos-C(ue se sucederam·. Não somente este, mas chaves: produtividade ~ c:ompetitivldadé baseapelos trabalhos do Senado: Temos qlie levar em
os que passaram, e Deus permita que os que ...~.
• 1
16
f
d
consider~ão que batemos recordes seguidos na
1to mve
ara
a
gra.O.diosidade
não
só
da
terra,
como
tam"'-os
no
a
tecno
-gico,
azen
o
COI!L que
P
··os produtos brasileiros telihaffi Custo inferior aos
produção de alimentos, na produção de grãos.
bém dos problemas da Amazônia.
dos nossos principais concorrentes. Tudo isto,
As conseqüências práticas desses recordes para
o bem-estar da população é que não sentimos
O SR. AORELO MELLO - Muito obrigado meus <:aros colegas, graças à pesquisa agropea V. Ex" E; assim, sr; PJ-e$iclente, _emiQentes Srs. cuária.
esse beneficio. Não temos mais uma mesa farta
Senadores. concluímos.esta fé;'!la, que é, ao mesÉ evidente-que outros ra:tOres são de d.edSiva
na casa dos brasileiros, não ternos preços melhoreS- paTa -o ··consumidor brasiléii·Q; Te mos g-rahdes
mo tempo, um desabafo, um apelO que pode importância, como o problema_ de créctito, armaperdas desta produção por falta de capaCitação
cair no vazio, mas que é prioritário, porque os zenagem, transporte e de mercado.
apelos da Amazônia, que foram tão bem_ comPassamos a refletir sobre o que irei dizer agora:
de armazenagem, por falta de capacitação na dispreendidos, inclusive pOr urn governo ditatorial, enquanto as instituições de pesqUisa européias
tribuição da mercadoria, em razão dos meios viáno Brasil;que foi o Govemo·do Presidente Castello e$-tãO próximas da comemoração do seu primeiro
rios "defidimtes que temos. Ontem mesmo,_ um
programa de televisão mostrou a falência da maBranco, que criou, entretantd, a Zona Franca, que rnilênio, cobertas de glórias e veneradas pela" sefoi ·o maior impulso financeiro para aquela área, dedade que sabe reconhecer a importânCia da
lha roc:J.oviária nadonal, que se estã ãcabando,
o que trará grandes prejuízos à Produção brasieste apelo, Sr: Presidente, deve ser ouvidp como contribuição -dessas instituições para o ava!lço
leira: T ~mos, enlão, que ver que falta ainda muita
se oJosse par um aparelho. de surdez, para poten- econômico; social, cientilico cultura de toda a
coisa no Brasil p-ará aproveitar esse trabalho tão
cializar o seu signficado, porque assuntas dá Re- Europa, nós não podemos nos dar o luxo do
grandioso· que V. EJ<' vem a-qul de-monstrar Pelo
gião ~azônica são funda(l'lentais, inclusive para _infantieídio ciehtífico,_ cortando orçamente!?_ e cooté_cnicos d<it áfea da agricultura.~tarriôS aumendefesa do solo brasileiro.. Hoje em d_ia1 são matéria denanQ.o a_descontinuldade Qa pesquisa, garantia
tando a nossa condiÇão de eXportadores, inas
de alta segJJrança nacion?~l, e não se venha ama- de melhores coTi.diÇõeS de Vida- no fUturo próximo.
não estamos.distnbuindo esses benefici.os ~ ponhã a lamentar e a lamuriar e a chorar, este País
Os dados disponíveis indicam que o Brasil tem
pulaçãO brasrreira. ~- sempre a_ questao de oque
que se transforma, às veZes: ·em colonizador da gasto em torno de 0,5% do PIB em ciência e
sornas a oitava economia do murido, mas, quanAmazônia, pelo fato de ter descurado e deixado tecnologia, ó que é _pouc:o esta porcentagem é
do. pensamos na dívida- SoCial-qUe temos pára
de praticar as medidas imprescindíveis para o pro- semelhante a de outros_ países em desenvolvicom o povo brasileiro, ficamos~ e.Starr'ecidOS. Esta
gresso daquela área.
__ mente como o México, Argentina ~ Coréia do
fàlta de entrosamento é que temos sempre conde~
Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. (Muito _Sul, mas substancialmente inferior à dos países
nado aqui, em diversos pronunciamentos. Hoje
bem! Palmas.)
desenvolvidos, c:ujos investimentos na atiVidade
mesmo tive op-ortunidade de fazer um pronunCiaDISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. superam 2% do PIB. No caso brasileiro, cabe ain.MAlJR.O BORGEs-NA SESSÃO DE.28-JI-88 da registrar que tais dispêndios destinam-se inclu- mento sobre assunto semelhante, mostréln_do-que
E Q(JE, ENTRiaaE À RevisÃO DO ORA- sive a montar uma "ínfra~estrutura de atívidades não redistribuímos os recursos Que ObteriJ.OS cOm
DOR. SERIA PUfJUCADO POSTER!QRMEN- científicas e tecnológicas, ao passo que os dos o-aumento da produtividade brasileiia EStarrios
TE. __ países desenvolvidos incidem sobre uma estru- perd_endo a grande oportunidade_ ~e levar aC? poVo
brasileiro mais corhida, a preço mais baixo, por
tura já constituída e eficiente.
O SR. MACJRO BORGES (PDC -- GO. Pro-Não é por mera coincidência que os países falta de capacitação do Governo de aproveitar
aquilo que nosso solo prodw:. Cõmo -represennuncia o seguinte discurso.) - S_r. Presidente1 e
d~senvolvidos detêm 95% das instituições cientiSrs. Senadores; a diminuição de pobreza e a pios- ficas e das capacidades em ciência e tecnologia. tante de GOiás, v:~ sabe o- quantO o seU estado
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ainda poderá fazer pelo futuro da agricultura do_ que se. veri_(iç_a_ n~ agricultura brasileira, eu até
Senador Pompeu de Sousa, se referi_IJ à_ questão
Brasil, transforrnant;lo-sc ta1yez_op n:taJor produtor
diria na ãgrOrecuária brasileira. tem sido mantido
de deficiênc::iy de pesquisa no Brasil, que provoca
de grãos do. País_. y, Ex", mais_ Uf'!l~ y~z., aceite _como um privilégio para os povos que importam -nossa dependência cada vez maior da tecnologla
metfs cumprimentos pelo pronunciamento _que
produtos bras_il_eiro~ e como um desprivllégio para
estrangeira, que não nos dão do seu know"how. _
faz, Chamando a atenção desta Casa para assunto
o povo brasileiro, que não tem condições de conTem os invertido completamente essa_ situação,
da ·maior importância.
·
: sum!-los~ _5:omo vê V. Ex_&, são problemas _atrás
sobretudo no campo das hortaliças. Apesar de
alilda esfarinos importando alguns (llilhões de .
O SR. MAURO BORGES -Senador Jutahy de problemas._Sobre isso, volto _a i_nsistir naquilo
dólares de sementes, temos obtido res_ultados [anque sempre repito aqui, como se fosse o samba
magalhães, agradeço a_ v. ~ seu.=õbjetivo e imde
uma
nota
só:
isso
resulta
dessa
malsínada
e
tástk:os, pro~~rando substituir essas irnportações.
portante aparte, que, de certa forma, tem· até corpol(tica
da
dÍvid<~lexterna,
essa
dívida
que,
maléfica
relação com o discurs·o que pronundou ainda
O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. Ex" um
quanto
mais
se
paga,
mais
se
deve.
Criou-se
a
há pouco.
_
aparte?
solução
deffiníca,
pela
-qual
exportar
é
o
que
imRealmente, há um conjunto de providências
O SR. MAURO BORGES- Com Tnuito pra~
porta. Ao mesmo tempo, dizia eu, e o nobre Sena"
que devem ser sincronizadas,_ -~l)trelaç?.Qas, ~m
perfeita c·one>eão, para que as cois_as_ fy_i':lcionem. " dor Jutahy Magalhães lembra também, vê-se o. zer, nobre Senador.
O BiaSil tem Um péssimo" planejam"ento, paralela- estado de qescalabro ein que estão as nossas
rodovias. Ontem, vimos disso um atestado,_ um
O SR. LEOPOLDO PERES - Estou ouvinmente a uma pior eXecução tias medidas operado o discurso de V. Ex" com o respeito que me
testemunho realmente doloroso e revoltante no
tivas do Gàveirto: _
_
_
progrã.ma da "Rede Globo"' o "Fantástico''. Na . _ merece V. Ex"; mas, sobretudo, ,com <\ atenção
É- evidente que há dificuldade de Úédito, de
que se deve a um homem que só ve11J. aqui para
tecnologia, de extensâ_o agrícola, de armazena" própria área da produção agrícola, vemos também a problemática das Emater, que_ estão .sendo
a tribuna discutir problemas nacionais em profunmento, de transporte. Mesmo que tudo isSO fosse
didade. V. &_está denunciando aqui esse maldito
desativadas praticamente. Tanto as Emater como
relativamente perfeito, ainda assim, nas circ::uns"
modelo_ exportador brasileiro_ que, nos últimos [us"
as rodovia.s brasileiras são vítimas da cPamada
tâncias que o Bl"ásil Vive hoje, o povo _br~ileiro
tros, VefT'! _sacrificaOdõ eSta NaçãO em beflefíC:io
não teriã pleriO ãceS.so a esses alimentos, devido - e malsinadíssima "Operação Desmonte", que
ao seu baixo poder aquisitivo, à misêria em que , costumO chamar de "_Operação Desmantelo.". Se -âo mercado exPortãdor, transfoim2m~do metade
da população bro3s1féfia_'em 6rfã daSodeC:l~de de
vive quase a metade da população brasileira.
· essa operação for levada. adiante, na realidade
consu_mo, fazendo com (Jue a maio_riã dp _nosso
o que estará_r'ª-aliz_fmdo é o~desmqn,te Q.es~ País,
Além de tudo -que V. Ext dis~e. d~s nossas deficostumo
dizer,
para
que
efe.
s_eja
maisfacilrri~nte
povo seja exilado dOS bens qUe o ~eu~ trabalho,
ciên<::ias nesse cam·po, com que-concordo plena"
o seu sacri:ffcio produz. Creio__q:ue denúncias comO
desmantelado, desmontado 'ª- deglutíve~ pelo ca"
mente, há, também, a proviçlência especial de
pita] internacional, _que já nos devora e, aí, nos
a de V. EX', feitas sem ênfase dem~gógica, sem
melhorar os padrões de ganho, de participação
. Como V. _Ex' disse muito bem, e o Sr. Senador
espírito popularesco, apenas trazendo à conside"
do povo na riqueza nacional, através de melhores
ração do Senado e,' Portanto, da Nação, as_ suas
Jutahy Magalhães c_oiabora e. corrÇJbOr~. ~- todo
salários, não _apenas como ftl!tQJ;ie gen~rosidade,
um c::onglomera.do;> d~ problemas num único pro"
preocupãÇõeS de ftàniení PúbliCO h6rirãdo, digno
mas como fruto da çjlpacidade dos brasileiros,
e culto, são um cfiar:nalnento à respo'nsabílídade
blema - a faltç3 d.e visão d9 govert;~o prasífeíro
de seu aperfeiço.arnento profjs;:;içm~l. É essencial
déstci Nação, que pàr'ece estar se esqUecendo
para os ~rdadeir.o? problemas brasileiros e para
que o brasileiro realmente ganhe mais.
que tem um povo a criar, a fazer _creScer, a· fazer
as verdadeiras necessidad_es de povo_ brasileiro.
Está havendo no Brasil uma tendência, cada
o que tinh<;~. a_ djzer a V. -Ex" Mt.iito "obrigado . Progredir: o se_riádQr Jt.itahy Magalháes lembrou
vez mais açentuada, de. se_ çqnjgir_ -essas d,lstor" Era
p_ela conc~s~Q_clcLaparte. ·
· - ' · · -- _, ·
Os 3 rriilhôes de menores. abandonados nas ruas
ções fundamentais, básica~.
, . .
db BraSa. EnquaritO' a- riqu~- ria daria! for ConCenA distribuição de sopas, realmente, pode mlti"
O SR. MAURO BORGES - Muito agrade"
trada nas mãos daqueles que, através de benegar a fome, mas é preciso que haja medidas estru"
cido a _v. _Ext, nobre Senador Pompeu de Sousa.
fícios e inais beneficias, exportam graride parte
turais para modificar isso tudq.
V. EJr ilustra _e va.lorlza o meu discurso sobre as- da riqueza nacional para benefício, para satisfação
Mais uma vez agradeço a V.~- seu muito opor"
sunto tão iniportante para o' Brasil V. Ex!' citou,
de populações de outras áreas, continuaremos
tuna aparte, que __enriquec.e.o meu discurso.
especialmente, o caso do desmantelamento das
a ser uma subnaç:ão, uma nação subdesenvolvida,
· · Emater. E não só"-elas como os órgãos de pesempobrecida, com um povo carente de educa~
quisa estaduais. Um grande órgão de pesquisa
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
-- nacíóilar -é a Embrapa, ligada umbtlicalmente a ção, de saúde, de trabalho e.d.e tod;;3s_as_ De nesses
Mauro Borges, V. Ex- me permite um aparte?
que a vida mQderna oferece.
uma série de órgãos estaduais de pesquisa e de
O SR. MAd:RO BORGES- tôm muito pradifusão. Portanto, não_ há como progredir, n1esmo
OSR. MAURO BORGES- Muito obrigado.
zer, Senador Pompeu de Sousa,' ·
. . . .
· porque é_ preciso que se divulguem os conheci- Sen_ador L,eop-oldoYeres.
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
mentos que a Embrapa alcança. Realmente, é
Na verdade, não haveria mal se exportássemos
Mauro B_orges, V. Ex' traz a esta sessão do Senado
impressionante, e nflo cabe .aqui, devido à falta
sem prejuizo do abastecimento do mercado ínter~
a sua valiosa contribuição na área da agricultura,
de tempo, citar detalhadamente o que a Embrapa
no. Seria até útil aO Brasil se tivéssemqs_.Qrandes
área em que v. Ex'l' transitá .C:om a·- naturalidade
tem produzido. Se há um órgão que tem um
exc~dent.e.$,_evid~nter:nente.
~ ._ ~ _ . _
daquilo que o Mestre Luís de Camóes_ chamava _-~orno de investimento num prazo muito curto
E um ponto _que foi ressaltado pelo .S.enador
de "Saber só de experiências feito", Ao mesmo
Jutahy
_Magalhães
é
_a
ínfluência
dos
tré!!n.sportes
_é a __Em!Jrapa. O que a Erribrapa conseguiu fazer
tempo, o seu discurso_ aborda outros temas, que, _ em variedade de soja- mais de trinta variedades
no custo da produção agrícola, ou rPelhor, no
por sua ·vez, são enriquecidos ·também com o ,de soja, fe_ijão, trigo e ervilha_- é algo extraor" _SeU preço final. Na verdade, uma ta'neli:tda de
aparte do nosso nobre Colega Senador Jutahy
grãos saída, aqui, da região, digamos, de Goiãnia,
dinário, que talvez ainda_não esteja difundiçio, para
Magalhães. V. ~ se refere _aos baixos índices
conhedmento_do povo brasileiro. No caso da eMde ,A.nápolis, se procurar o litoral utilizaiJdo o siste~
de recursos que são destinados à ciência e à tec-- lha, por exemplo, temos aqui, O Centro Nacional
ma rodo ferroviário existente, ela vai chegar Já por
nologia neste_P.ais, que são realmente insufidEm" _~e Pesquisas de Hortaliças, no Vale do Tamanduá. mais de _50 dólares nos portos de Santos_ ou Rio
tes porque sabemos que sem dêll_ciª·e teçnologia
de
Janelro, oU mesmo no Porto de Tubarão, rio
Poucos sabem que Brasília é o maior produtor
litoral do Espírito SantO.
· -·
- ·· ·
da melhor qualificação' em permanente renova- _ Q_e eNilhas do Bras~~ Este pequeno Distrito Fede~
ção - costumo dizer que cada dia que não se _ral, que era considerado uma das piores áreas
s_e n~s- utilizássenlos, pa:ra a _exportação, umll
dá um passo adiante em ciência e teçnologia dãoQ.e terra do Estado ele Goiás, é hoje o maior produ~ via tradicionalmente econômica, que· é recóti.bese dots passos atrás -; sem esta permanente
tor de __ervilba_s. T emps obtido ressultados no plan~
cida por todos oS povos o sistema mais barato
atualização, s_em esse permanente aperfeiçoa"
tio de trigo irrigado aqui duas vezes_ superiores _~e transporte, se usássemos o Araguaia ou o Tomenta no campo da ciência e da tecnologia, os
cantins - mas em pi-imeira etapa o Araguaia
aos do Paraná e do Rio Grande do Sul, cujas
países e os povos jamais alcançam o desenvol"
terras sãc ·conside~:,adas excelentes.
que é um rio mais fácil de s.er navegado - essa
vimento, sequer a soberania. O n·obre Senador
Chegam a ser, realmente, entusiasmantes os tonelada diegariél ao-Porto de Belém, ou mesmo
Jutahy Magalhães lembra, com muita propriedatraba1hos de pesquisas feitos aqui, sobretudo no
ao Porto de São Luís, através de pequeno trecho
de, que todo aquele enorme sur:to de progresso
campo das sementes, hortaliças, como V. Ex:',
ferroviário, a um preço de menos de cinco dólares
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a tonelada. Vejam a queda fabulosa no preço devi-Aumento da_ eficiênç:ia dos fe~lizantes_ pela
O Sr. Nelson Carneiro - V. ~ focaliza o
do ao baixo custo de transporte.
.
utilizç:t_~ã~~fci~ práticas agril:olas adequadas.
aspecto--prtridpal. -o Congresso, hoje, tem uma
Um país imenso como o nosso; com a maior ,---- __:Autd'-Sufidêncla: ria J:5roduçãô de trigo.
participação efetiva no orç'airiehtO. A respot'lsarede potamográfica dO mundo, não se pode dar
- J;conomia de- defehsivos pela aplicaçã<:;~ de 1 bilidáde deixara- de ser somente do EXecUtivo se
ao luxo de ficar fazendo transporte rodoviário práticaS'de·controle biológico, -dlm'ínuindo a de-' o LegislatiVo !'lão cumprir'd seu· dever. Temos
quando muito ferroviário, fnas nunca deixando pendência eXtermi de produtos quírri.icos e melho- · · que atentar _p-àrà ·as aspettôS que- V. Ex" fo-caliza
de utilizar os rios.
rando a qúafidade de vida do a-gricultor presercom tanta autoridade e clareza 'para qUe nãd Con~ um fenômeno interessante verificar que o
van-do ó meiO aníbiente.
·
'
tnbuamos,,cOJ:n o nosso votQ, para essa situação
transporte fluvial no Rio_Oraride d_o Sul, na região
É o que Imprensa tem ressaltado sempre. · calamit.o&a .que resultará .do. corte _em serviços
do Guafba, Lagoa dos Patos, que é uma região
Não se aplica mais inseticida para eliminar a lagaressenciais,_ em pesquisas e em tudo isto que irnpequena, geograficamente· mínima comparada à ta -da ~oja. Através çl~ lagarta resseca$, eles esporta em abrir novos horizontes aQ progresso do
Amazônia, tem um trtlfeg-o de tonelagem/km flu.~ - parramam este pó na lavoura, bacilo-vírus, e a
País. A responsabilidade, antigamente, era sevia! maior do que o da Amazônia. E impressio- 1agart~ da sOja é exterminada sem Que se tenha
mente do Ppçler ExecutivO:. Ess.e é ttrn Ç.os aspecnante esse dado! '
·
·
·
·
que aplicar agressivos_qúímicos. .
·
tos_ da IJC?Vfl Con;;tjtuiçi;\o. AgqrSt, serernos. tamA pesquisa agropecuária brasileira consegue
Srs:Sen~dores, a reViSta.V~Ja. (4-5-88, na_págibém responsávejs pelos ·erro!? çon_ie. hora
beneficiar produtores .e_ consumidores a.um só ·na 75) de forma bem clara; c_aptou·~ importârtcia
aínda ~ ,chega_da. Até .0. dia 15 .de
b_tp o
tempo, ou seja, do lado dos agricultores, com do ir1Vestifnento cqntinu_Q na pesquisa agrope- -orçamel)t9- d~verá ser v9tadq. _v:am,oS ·
. para
as novas tecnologias geradas, é possível um incre- Cuária, referindo-se à Embrapa, "uma espécte· de
que esses_ ~rros não se come~m, o,u, E!O m~I).OS,
mento s_ubstandaJ .da produtividade, a incorpo---- ilha de eficiência, e exemplo de como o Estado_ ~não_s_e_:cornel'\m ~m_e~ protesto do Sen~do
ração de novas áreas. e a_reduçã_o 4os custos __ pode servir ao País e rião servir-se dele" e salien- . em que V._~._ n~ste momento, ,é o mais autoride pro.d!Jção,_ p 0 . ponto de vista. dos consumi- tando que Eri1brapa não consegue avançar apezado intérpréte. - ·
·en.tos co.nduz
e a àcompetência
dores, o aumento-'~.....,. ole"•.de.al.im.
'""' ·nas com
· t voluntarismo
· ·
· 't · d defutseus
OSR.MAOROBORGES-Muitoobrigado,
J um decréscimo dos pr~ços reais ao _longo do
mtegran es, o avanço-rumo agr!cuJ ura o uro
· ··
..:·
t ---- lt · ·
· '
Seriãdo( Nelson Carr'leirç5, 'p·eto seu e.x.c:~lente
tempo, ou seja,_ull)a e~OIL!ção çie_longo prazo exigemvesumenosvu ososeumacompreensao
_
abaixo do. s índices int1::~,..; 0 n~riós.
'-de·cOirio a Oêricia camiriha neste final de século
aparte.· · · • ·
' · ·
'!--.'-\
.,.
• ·1
A 6 ·
·I ·
d
' É pte"cisõ qué; ·reatménte, Q Cohgress'o retome
Na .ve.r.dade>, isso .que foi ac:sirialado _aqui não .a·os .s~ tos. .Pr pna p~squisa re ac1ona a com
1 · • um bom exemp1o destes saltos.
o hábftO.Qe.partidp-ar
ativatnente no Or<;amento,
tem__ac.ontec;idQ m.ui..to.- b<>m,
d."evido 0 entorpeci- - -b'10ptecno
_
'~· ogta ·e -.- :.t d- -·
.. - - · · ·
·esqu"ecei:li:jO
dês;&e.s_anol:!_ de_Càst(ã.çãO Q.o regime
mentes. no problema de distribuição,
__ . _
- - - ara o cumpnmen o e sua missa o mstitucJo,
· 1· a·E·m b'rapa, nos·prmomos
·, · - cmco
· - anos, d"_1recJo·
autõritár!ó~.·~;:preci.sóque,teaJr:nente,oConQrésso
Estudo. t.éc. nico reçente es.tirnou que a ·taxa · in- ·na,
· d
·
· ft ·
te
·rerome, ·com en~rgia. e_ -i_pteresse, ,as mudanças
tema de retorno dos inv_estinJentos 1c01·to.s na e -11. na rá sUas açoes e pesquiSa pnor aname~-- pa_
_
'
- . -·~
J-1
_ OI:Çc8-men~rias,qué se faze.m neceSsárias_,_
brapa é .de 46%. Isto sigpifiça çlizE:r ,que cada .cru- ra:
zado inve$tido em pesquisa. agropecuária na refe- . . _a) _aJJ_n:eittO~ da_p!~d.uç~o. ~e .ali~eõtos nc: País,
O Sr. Ney Maranhão - V. Ex" permite um
rida ~r:npresa leva a ~oc;i.e~ade a um.a ecçmor:nia ~ -'-'. p~nc_Jpalm~n~e para. a~e!ld~~~à populaça'? de
aparte?
de 0.46 cruzado por ano, ou seja, os investimentos . ~aJXa r.~~d_a~:-;- ~o~r;~u~~ CJ.? fe.IJ~<?· .
. •
- O- SR. MA tiRO e·ORGÉS-.: Ouço o ·aParte
nesta empresa se pag~ em ~enosde_dois_apos.
- ~~~~~?;e..m ~d~ 'J._rt;J_a~~~f!tó<;Ie~rodutMd~de
_de V.~~ ~ , : ~ :
. , . , . -- ·__ - . Esta- tãxa de 46% é wnsiderada elevadíssima
éxfiaordinano;
de retO.nlo muito rápid<;>,·n:aiayisia <Íue-~S.insÚtui~
b) a:~hien~o ~a: pr~él~tivídad~ ~s fatores: de
O Sr. Ney Maranhão....:. Séria_dór Mauro Borções de crédito intemaciopal considerq.rn o, nível
p:odu~o, pnnopalmente nas regioes de ocupages, V.~ está trazendO a·esta Çása um ªssUnto
de 12% cõmo rentabilidade aceitável- o nosso
çao antiga;
que cõnsidero da maior-irriportân:cra·p·ara o País.
·
·
c) ·desenvolvimento de tecnologi_as que a.uxié de 46%.
Bem disse o nóbre SériãâOd'ielsoh Carneiro: hós,
Destacamos, a seguir,, algumas contribUiçõeS " ··uam na conquista efetiva, sem depredação,- da
Congressistas, assumimos uma grande responsada pesquisa agropecuária:
fronteira agrícola, especialmente a Amazônia e
bilidade, com a nova COnstituição. Sabemos mui- ECo'nomia e substituição de insumoS agrfco- -Çentro;Oeste; ' ,
·
to _bem que O Brasil é um Pais essencialmente
la_s_Peléi Ublízação de processos biológtcos'ciue
·- d) -desei-iVolvimento de.insurnos mais eficienagrícola, não só é agrícola, como também tem
tes para a agricultur,a;
atinge·m a· magnitude de um bilhão de ·dOJares
a sua pecuátia. A'n'OSsa pecuária, hoje, em quantipor a rio'.
· · -· ·
· · · ·.
e) - preserVçloção ,dos rec1,1r.sos nat1.1rais e slia ràdade, está 'em quarto lugar, no contexto mundial,
cío_rial utilização~,- . ,
-. Comó isso? Uma parte pOnderável é na substi-mas erri."<i:Ualidade estamos Lá. no. quadragésimo
"f} l'edução_da.dependênci?l eJ.<terna. espec;ialtuição de adubos nitrogenados com 0 uso_de
lugar. ~assa p,eçuária, hoje, está numa _situação
plantas leguminosas que sintetizam, pelas suas
mente em _tecnologias de ponta, como bio~cnoque não podemos exportar, o problema de aftosaraízes, o nitrogênio do ar. Por exemplo, a própria
logia e informátic.a,
é sério e que está grassando em toda a pecuária
soja aqui, no primeiro ahO, usã-se o nitrogénio,
Todas estas- <lções estão contempladas 1,10 I nacional. Somos um país cõm-oieo--tnilhões e
o sulfato de amónia,- Ou úréia. Mas, no segundo _ Plano Diretc;>r da Embrapa, para o perfddo
meio de quilómetros quadrados, país que tem
ano, ela já produz nas ·sUas raízes o esse'n_cial _ 1988192.
dima de todas as n&ções e poderemos ser aqui,
como dizia· o grande nordestino. aquele ministro
em termOs de nitrogênio.' É da maior impOrtância
Vejam bein. está profundamente ameaçada
de Viação é Obras Públicas de Çietúlio -quando
a uti1izaçãó de semertte.~·_inoCr..lladas corri ~bact~
pelOs cortes orçamentários, a r'edução a zero' do
rias que provocam esse fenômeno, que é de Suma
déficit estatal. Talvez ã]gumas alividãdes do Este!- viabilizou o,J'iordéste, em funÇão de irrigação do
São Fraficisco. Nós poderíamos Ser a Califórnia
lmportânt:ia. Isso tem Sido divulgado e peSquido possam ser cortadas completaménte, mas Ouda América-' do Sul. Mas, infelizmente, Senador
sado pela Embrapa.
tras, ·mesmo neste regifne de crise, não podem
-Criação de novas vatiedades de arroi:. feijão,
sef cortadas, têm que ser estimu1adas.
Mauro Borges! n9 r4jnistério da Agricultura, _com
algumas. ~xceções, inchJsjve·-esSe n1fniStio ·que
soja, milho, trigo, e outras que têm possibilitado
Como é que se vão cOrtãi 20% ·
-tudó, bm
está aí., que- é do ramo, mas a grande maioria
a expansão da fronteira agrícOla principalmente
coisas desiguais, o mesmo c_orte? Não tem s~nnas áreas dos cerrados, _ .
tido.
_
desses mini$t[os Qa Agricultura só conhece_ ç[e
carne ·no prato: ê mUlto gordo, pensa que é carne
Vale ressaltar que o cerrado é a área de e~anPori:anto, é preciso que não só o Governo, mas
são mais próspera. Para as próximas décadas,
nós, Congressistas, tenhamos uma atenção espede porcO. N.3.õ enteride de eoisfssim.a .nenhuma.
o cerrado será realmente o -grande centro producial para essa 'questão de cortes no se to r de teCno- Temos·o-dever de desenvolver a riossa-agricultura,
porque_ a fome_ gi'assa no niUndo e corria dizia
tor de grãos, não só pelas facilidades topo·gráficas,
logia, sobretudo na Embrapa.
água, existência de calcário e jazidas de fosfato
0 Sr. Nelson Carneiro_ Permíte-me V..Ex• aquele grande líder chinês, Mao Tsé-Tung:- ..0
Povo, de barriga cheia, não quer_ fazer re_vQI_ução".
na região, como também pela facilidade de irrigaum ·aparte, nobre Senador MauJP Borges?
ção. A irrigação aumenta a produção de um_<!.
E a nossa revOlução é a agricultura. é à·petUária.
Nós temos u:m órgão nesse Paf_s que está Çoiripleforma assustadora, muito mais do que no período
O SR. MACIRO BORGES - Com todo_ prachuvoso.
_- zer, Q_obre Senador Nelson Çame!I-0.
·
tamenté d~s~1.1!urad~ para aquilo que -ele foi
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criado: a Cabal. A Cabal n?Jo .é para, de maneira
nenhuma, concorrer com os supermercados. A
Cabal é para quê? Para ve_nder produtos básiços,
15 produtos, ao miserável que nã_o pode ír ao
supermercado e _85 para dar condições- à das se
média. E o que é que acontece? V. Ex", ou qualquer um, vai ao mercado da_ C.oPal, e Q que se
vê? Tudo ê mais caro que nOS -superme-rcados
da iniciativa privada.

Dezembro de 1988

aumentada _significativamente a responsabilidade
deficitárias ou à falência, o Governo, e nós_, c:omo
..de pesquisa, uma vez. que terá que ser alocado,
um todo, pagamos_pelo prejuízo dessas empresas
à_disposição dos produtores, tecnologias que perprivadas.
_ mitam_ o aumerttQ do lucro por_ área plantada,
É de conhecimento geral que a Transbrasil revi.s.ando a compensação das_ perdas dos suósícebeu cerca de oítenta milhões de dólares, com
dias, de modo que a produção agrícola não venha
autorização do Conselho Monetário Nacional e
a diminuir.
que a empresa Sharp, do Sr. Mathias Macheline,
__ .Isto posto e copsiderando ainda o baixo valor
recebeu, da mesma forma uma ajuda de 150
alocado para a pesquisa agropecuária em 1988,
milhões de dólares. Facilita-se, sempre, a socialitaçào da díviçla da empresa privada, mas, quando
a Embrapa solidtou, para o próximo ano, re~ursos
O SR. MAURO BORGES -Isso é verdade.
da ordem de Cz$ 39.738.560.000,00, a preços
a empresa pública tem possibilidéide de_ lucros,
O Sr.Ney Maranhão-A Cabal é para quê?
de junho de 1988, para as suas despesas de c_us- ___ tenta_,_se a privatização.
Para prestigiar o pequeno e o _médiQ_ produtores,
teia ~ 1nVeS"ftmento. Este orçamente contempla,
Deixamos, aqui, Sr. Presidente e nobres Srs.
primeiro comprar nas l'.:Ooperativas, porque comalém da continuidade das pesquisas ora desenvol~
Senadores, este· alena. Fala-se, inclusive, que dois
prando na cooperativa está prestigiando o pequedos p-osSlvei~}"i!eressadOs-na priVatização de trevidas, a responsabilidade de consolidar algumas
no agricultor, e uma das fal_has da nossa agriações estabelecidas pelo Governo Federal, quais
chos rentáveis d.~ -Rede FerrõViáfTa Federar são
cultura é o intermediário, que açambarca tudo _ sejam:
o.Sr. Mendes Júnior, da famosa_emQ~e_íf~ira, e
e, no fim, não há um incentivo nesse s~ntido.
--ab.5Qrção das .atividades ~ estrutura do Piao "rei da soja" no Brasil, o Sr. Ol~cyr de Moraes.
Portanto, V. E;X .§~tá trazendo aOSenaào_Um tema · nalsucar;
·
.. - ESperarliôs que apenas perman_eçam as ·nÇlti·
de grande importânda. Por _isso, neste instante,
....... coi1solidaçá._O- dO~tenfrO t)acionaf de Pescias ém termos d~_ e_s_peculação. Se concretizadas,
eu felicito V. Ex"
estaremos diante de fatos extremamente danosos
quisa de Agricultura lrrigada;_
-Consolidação
Ce0tr6 Nacional de Pespara. a. população brasileira.
·
O SR. MAURO BORGES- Muito obri9ado,
quisa de Caju;
Um funcfonário da Rede Ferroviária Federa! deSenador Ney: Maranhão, pelo seu aparte, que valo- -....._.consolidação do Centro Nacional de Pesclarav~_que ela, como ~m todo,_ é deficitária, mas
rizou o discurso.
quisa de OefeSã dª.A9ricultur8;
qu.,e justamente o _déficit não é maior em razão
Como estratégia para a conseCução destes ob-apoio ao Plano t'1acional de Reforma Agrária; - Ue _algumas linhaS- Serem rehtávelst no eJ1_~nto,
jetivos, a Embrapa reafirma a necessidade de for-consolidação do Cen4o de Pesquisa Agro- - tenta-se privatizar, agora, aquelas que têm rêntabitalecimento do sistema cooperativo de pesquisa
pecuária do Pantanal; e
lídade.
agropecuária, que, além da Embrapa, engloba
. ~expansão do SelViço de Produção de SeSr._Pre:_Sidente e Srs. Senadores, este é a-ssunto
os sistemas estetdu?liS de pesquisa, as universimentes Básicas.
. - que merece, nã() s6 da nOssa Parte, mas da Parte
dades, a extensão rural e a iniciativa privada, enCaso seja mantido o orçamento apresentado _ da populaçâo brasileira, uma aná\is~ profunda.
fim, as organizações de pesquisas ligadas ao setor
Sabemos que cóticas hão de ser feitas às empelo Executivo, a Embrapa encontrar-se-á na conagropecuário. Particularment~ os sistemas estatingência de sacrificar ~ sua proposta de trabalho
p~esas estatais, alg!-!!llaS até procedentes. Mas,
duais que deverão merecer IT!aJo_r atençãQ na imcom os inegáveis prejUízos para sotied.ade.
se o ~aís cl1~gou a esse estágio de desenvolplantação da infx:a-estrl.,ltura.t;l..e pesquisa e na forSrs_. Senadores, conclamamos a todos a apoiavirriento, deve-se isto a empre_sa~_ estatais, tendo
mação de recursos humanos. Isso é.muito imporrem as emendçt~ apresentadas por nossos com~ CóffiéreXemPtos a PeJ:robrás, a Embratel e ínúmetante, IJ<?rque o Brasil é como se fos&e um _contipanheiros para suprir a Embrapa dos necessários
ras outras. Com o denodo e o esforço de gt_ai-tdes
nente. _I:: um país tão 9rande, que, muitas vezes,
recursos para a execução dos diversos p_rogramas
té<::nícos, efas proporcionaram o desenVOlviffiento
o setor de pesquisa, em Rondônia, é claro, que
de pesquisa realizados em todo o Brasil p~ra o
do nosso Pais.
vai se interessar muito mais por um tipo de vegetal
ano de 1989. Estamos convictos de que com
daquela região e, o do Rio Grande do Sul, por
esta atitude estamos pre$ndo um grânde serviço
- 0 Si-. Ruy Bacelar- Permite-me V. ~ um
outro. Existe uma diversificação de clima e terra
ao País; estabelecendo condiçõ~s para, um futuro
ap?Jrte, nçl})r~ S~a_dor?
no nosso País que nos leva a essa nece&Sidade
próximo, eliminarmos para sempre a pobr_eza e
dos órgãos de pesquisa estaduais.
O SR. JAMIL HADDAD - Com o maior
a miséria no meio rural e obtermos mais alimenO relacionamento da Ernbrapa com a iniciativa
prazer, nobre Senador Ruy Bacelar.
.. tos a menor custo para o grande contingente pow
privada deverá ser ·dinam~9_o e incrementado,
puiacional que passa fOme hoje- nas periferias das
oSr.RuyBacelar-.E:minenteSenadorJamil
visto ser este um_vetot_importante de teste e difunossas ctdades.
Haddad, V. Ertrata de um assunto de importância
são de tecnologias. O reladonamento técnico
-- Muito Obrigado. (Muito bem!)
li 1ndamental. Criou-se, no Brasil, na certa copiancom o exterior será incentivado, pois permitirá:
uo outros_ países, a mania da privatização, como
ao Pais_queimar etapas, ao aS_Simil_crr_ç_Qm rapidez,
DISCURSO PROJYUJYGADO PELO SR. se .a privatização fosse a solução para todos os
conhecimentos e _tecnologias deseovolvid<;!S por
JAMIL HADDADI\MSESSÃODE29DE NO- problemas brasileiros. Em certos casos, defendo
outros países. A redução da dependência externa
VEMBRO DE 1988 E OOE. EIYTREGC!E À
a privatização. Acho que o desenvolvii:nento do
não significa fechar as portas ao conhe~irnento
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PGBUCADO ,Brasil depende muito do capital privado, contanto
desenvolvido por outros países_, antes, pelo conPOSTERIORI'1ENTE.~
. ~
~
.que a riqueza oriunda desse desenVolvin:tento seja
trário, importa em absorvê-los de maneira eficien-o SR. JAMIL HAODAD (PSB- RJ. Pronun- ~ melhor distribuída com o povo brasileiro, no sente e o mais rápido possível.
cia- o· seguinte--discUrso,) ~Sr. President~! .Srs. tido de podermos resgatar- um poucO do muito
No entanto, cabe destacar que to_dos_estes proSenadores, tomamos conhecimento, através da .cl:ue qevemos, principalmente no setor soda!, à
pósitos dependem da disponibilidade de recursos
imprensa, de que há manobra em marcha visando Nação brasileira. Entretanto, tentar privatizar trefinanceiros. A maioria das tecnologias agropecuáa privatizar, na Rede FerroViária Federal, algumas chos ferroviários desse patdmônio nacional, _corias são bens públicos e,_como tal, seus beneficias
Unhas eXtrerDamente reritáveis.- .
mo também outrC)s empresas nacionais, que rensão apropriados por toda a sociedade, através
O preSLde-nte da Asso0C)ção dos Funcionários deram frutos em favor do desenvolVimento do
de lucro dos produtores ou redução de c.ustos
dá Rede Ferroviária Federal denunciou esse fato, País,_ pode ser até PerriiCiosO à própria riquezados produtos fmais aos _çonSu_midores. Por esta
razão, é necessário que a sociedade lt_ssuma o _.. ê li"tambéi"n na coluna do Jornalista Paulo Branco, nacional. Não tenh~a dúvida de que ali estâ o patri·
na Tribuna da Imprensa, um alerta a reSpeito mônio do povo brasileiro, o suor do povo brasiônus da pesquisa; aliás,.de pequena nionta diante
leiro, o trabalho do povo brasileiro, e _que _não
dessa situação.
dos enormes benefícios provindos d_os resultados
Todos sabemos que, neste momento, se de- pode, de uma hora para outra, ser privatizado
gerados, _
__ _
Sencadeia no-~l'aís uma onda a favor da privati- sem um estudo minu~ioso dos setores dos quais
A proposta orçamentária da Embrapa -Para
zação de empresas públicas. O interessante é que se fala _em pdvatizar. Um dos exemplos citados
1989 levou em consi_Q~ra.s:;ªº----_as diretrizes baixase Propõe sempre a privatização de empresas ren· é o problema ferroviârio do arasil. Acreditamos
das pelo excelentíssimo senhor presidente da Retáveis, e, contraditoriamente, quando vemos, em- que esse seja um probleina crônico brasileiro.
pública, onde o corte _aos subsídios de setor_agripresaS privadas chegar a situações extremamente Não houve, no setor ferroviário, a remodelação
cola foi um fator preponderante. Desta_ forma, foi

·oo

Dezembro de 1988
necessária ao desenvolvimento do País. Entretanto, ninguém pode esconder que o desenvolvimento deste País muito dependeu do setor ferroviário nacional. Privatizarjustamente trechos ferro-viários que têm lucra.tividade e que são_ supera-
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tos à base de aços inoxidáveis divulgam nota
pedindo a interferência do Governo nas negociações da empresa com fornecedores,
com. o. que a estatal não consegue compor
preços com a liberação de importações."
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enfocando esse problema da Acesita, só faz enr{·
quecer o o_o_~..Q prohundcimento qUe faço ne~
momento. São fatos extremamente estranhos.
Estivemos há pouco tempo em Pemambuç_o
e, lá, tomamos ciência de uma empresa priva~
Vitários, que não dão déficit ao_ setor público, creio
relacionada, precisamente, com o progi-arna d.Q
A Acesita é a antiga Empresa Aços habira, que
que é um les_a_-pátria, é um desserviço ª-O País.
pertence ao Banco do Brasil, por força de controle aço - não nos recordamos bem, agora, de' se4
Por isso é que endosso as palavras de V. Ext e
aclonário. Em razão de quê? Há muito tempo, nome - e·- que chegou a uma situação quas~
acho que todos nós devemos estar atentos contra
há mais de trinta anos, uma empresa privada a falimentar, sendo encampada pelo _Governo. Est~
essa mania de tudo privatizar no Brasil.
restaurou as finançq.s daquela empresa, e o grup_Q
explorava, e o banco a recebeu em pagamento
Acho que o assunto que V. Ex" aborda deve
que a havia levado à fa1ência estava reivindicand.c;>.
de débito; e fez da Acestta uma empresa-modelo
calar bem profundamente na consciência de tovoltar ao seu controle.
no País, pela qualidade do aço; pela produção,
dos nós. Devemos estar preparados para enfrenOra, isso é muito fácil: com o dinheiro do povo,
pela seriedade. Mas, a _exemplo dessas a que V.
tar essa onda privatizante que, em verdade, pouco
através de fundos do Banco Central.. _dQ BND~.
& se referiu, ela está impedida de elevar preços,
levará às soluções que o_ Brasil reclam.,_no modo Banco do_ 6rasil: .recuperam-se as empresas
inclusive chega áo ponto· de ter dificUldade na
mento. Muito obrigado a V. EX'
e, na hora em qu_e _começam_ a dar lucro, tentarr,.
obtenção de matérias~primas. V. Ex' sabe que está novamente, a privatização. E existem esses caso~
havendo um complô nacional de empresas deso- que citei anteriormente,
,
O SR. JAMIL HADDAD - Agradecemos a nestas, de grupos desonestos que existem demais
Quando a Sharp, que é uma empresa privada,
V. Ex!' pelo aparte, estudioso que é do assunto. no Pais, que agora, so.Q o pretexto de obterem
tem dificuld.;sdes, não vai aos bancos_ privados~
Lembramos que em sua Bahia tivemos o problefinanciamento pela conversão de dólares, asso- conseguir os empréstimos; e ela consegue, atra~
ma da C:araíb_a Me_tai_s, _um_a _empresa que, após
ciam-se a grupos para comprar as mais rentáveis. vés do Conselho Monetário Nacional, 150 milhões
a venda das aç:ões, teve a permissão para aumenO.ra, q_Brasil tem uma qualidade enorme de emtar o preço dos seus_ produtos. O que vem ocor- presas que exploram, em razão mesmo do- desas- - de dólares. RE:pito: socializam a dívida, e aí quem
rendo neste Pais ê justamente este fato. Não se
paga é a população brasileira.
tre desse grupos, desastres esses intencionais, em
Este é __um i$sunto extremamente grave, que
permite, por exemplo, o aumento do preço do que eles ficavam com os empréstimos e passaexige uma análise profunda por parte de todos
aço. Volta. Redonda tem um déficit considerado
vam a carcaça para o País, que teve, inclusive, os Srs. Senadores. Queremos dar qutrQ exemplo:
gigantesco pelas autoridades, mas se for prWati- que reaparelhar empresas como essa. Rece:nteHá poucos dias, os donos da indústria farmcf:
zado, e é o que vem ocorrendo, cOmo aconteceu
mente, um desses banqueiros, os mais benefitambém na Aracruz, aí são permitidos aumentos, ciados pelos governos passados, foi condenado cêutica dec_lªraram que não acefta!n o aumen(çi
a aí é muito fácil qualquer empresa deixar de
dentro do nivel pactuado, dentro .do chamaáO
a cinco anos. E como eles, po-sso dizer a V. EX' pacto
social, acreScentando que se, por acasõ,
ficar no vermelho.
que 80% desses industriais de São Paulo mere- tiverem de fornecer apenas com o aumento de
cem igual tratamento. Digo isso com a vivência
2!5%, só venderão recebendo à vista ou, caso con·
O Sr. Leite Chaves - V. EX' me permite
de quem conheceu o setor, advogado do_Banço -trário, não coJocarãQ os medicamentos nas -farum aparte?
do Brasil que fui; são o_s grupos mais desonestos
mácias._ Isso ê de uma graVidade a tOda- prova!
O SR. JAMIL liADDAD - Sr. Presidente, que existem, e eles atuam contra o interesse na- Tamanha insensibilidade poderá levar à morte,
Srs. Senadores, ant~s de ouvir o nobre Senado_r
cional. E ~ associaram agora, num ~omplô terríneste País, inúmeras pessoas._ Es_tamo_s num regiLeite Chaves, queremos recordar aquefes que
vel, para aquisição- das firmas rentáveis; e outra
me capitalista em que tudo gira em torno do lucro.
coisa, obtendo favores. Quero dizer a V. Ex" que
acompanharam as campanhas pela implantação
Mas essao gente n~o se: CO()tenta com wn Jucro.
nunca aprovaremos isto, e brevemente estaremos
da Petrobrás e da Eletrobrás, a luta tremenda que
Quer o lucro desenfreaào. Só conhece a g~nân
aqui, ta1vez, tratando desse assunto com mai? cui- da.
tivemos de enfrentar para evitar a entrega, novamente, do nosso petróleo aos organismos internadado. Agora o Congresso tem poderes para estaO Sr. Leite Chaves - Só para CondUir O
belecer responsabilidades. Nesse caso da Açesita,
clonais, e o avanço tecnológico obtido. A Petroaparte a-nterior. Que{o referir-me ao caso da
brás, hoje, é 'chamada para explorar poços no
se ela tivesse que ser vendida, por que não ·aos
exterior, devido ao nível atingido pelos brasileiros.
próprios funcionários do Banco do Brasil, diga- Trâhsbrasil, que, hOje, eStá noS jornais. O Govem"§_
mos, à sua Caixa de Assistência ou de Previdên- a encamp~u e os antigos titulares hoje a1egarff
Neste momento, Sr. Presid.ente, quando as emque ela deve voltar ao seu c::ontrole. A Transbrasil)
presas são rentáveis, há o interesse de privatizar. cia? Sáo duas organizações previdenclárias e elas
V. ~sabe como foi constituída. Entre.as décadaS
podem comprar e serem titulares disso, explorar
Ninguém aceita privatizar empresas com grande
de 60 e 70,_os próprios donos não se entendiam
isso como fundo, com muitt? m~~ dignidade e
déficit Este é o comportamentO dõ -p-oder econôc_om_outros_órgãos, a não ser os militares, nen'i
pertencendo à Nação, à coletividade. Então, digamico capitalista instalado neste Pais.
deputados nem senadores recebiar:n._ Porqul
Recebemos, agora, com prazer, o aparte do mos,_Se_ vendermos, futuramente, devemos esta·
cresceu naquele- boom artificial e necessftc:!ndQ
_bele~r _c:__rit~rio!_>, ~ando preferência para as corponobre Senador Leite Chaves.
de mais umas vantagens, oficiais, passou a tef
rações de dasse. Por que não empregados, funO Sr. Leite Chaves- Nobre Senador Jamil
como Presidente de seu Conselhoo Sr. HumbertO
~ionários qua1ificados com prática, suas cooperaHaddad, o discurso de Y. Ex" ~ muito oportuno tivas? Por que ·vendê-las a grupos que se organiBarreto, filho adotivo do P~esidente Geisel, entãÕ
e a análise é muito cOrreta, sobretudo quando zam na base de interesses eventuais, escusas,
Presidente da República. Então, essa empresa ob~
V. Ex" se refere às dificuldades criadas à atividade
teve tOdos os favores e vantafj"ens ç{o_ Governo~
ligados a banqueiros, tudo com interesses golpisdas melhores empresas estatais e brasileiras, para
Mesmo assim foi encampada. Agora, quarido o
tas para tirar proveito. Então, o discurso de V.
que elas fiquem em estado de_d~ficuldade e pos- Ex', nessa parte, merece todo o respeito nosso,
antigo grupO dominante, liberado até das garansam ser vendidas, como é do _interesse de alguns pela sua oportunidade, e o assunto passará a ser
tias bancárias, pretende retornar à administração,
pretensos grupos adquirentes. Posso ler uma peé preciso que se examine bem a QlJ.estão.
objeto de referência para outros pronunciamentos
quena nota, inserta hoje nQ jornal O Estado de
(0 Sr. Presidente faz soar_a campainha.)
maciços nesse setor. O Brasil está send9 vendido
S. Paulo, que diz o seguinte:
por funcionários, que assumem ministérios ou_
-o SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente,
empregos determinados níveis, em atividades in"Acesita está ameaçada de parar a produtermediárias, e eles se identificam com as patrões, V. EX' nos alerta que o nosso tempo está esgotado.
ção de aço; desabastecida, há cerca de um
tomam-se de uma outra imagem -e estão ali_enan- Deixamos, então, perante os nobres pares, este
_
_
_ __
mês, de matérias-primas, como ferro~cromo
do o País, inclusive ministros, negando a sua ori- alerta.
Há uma ameaça iminente de privatização de
e ferro-níqüel, a Acesita está na iminência gem, negando o seu passado e seu dever patriódeterminados trechos de linhas da Rede Ferrode parar a sua produção de aços inoXidáveis tico;
viária Federal que são rentáveis_. Há nec_es!;õ_idade,
nas próximas horas. Diante do problema,
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
pois, de mobililação do funcionalismo da Rede,
quatro associações que respondem por
dos organismos sindicais, de todos os .setore..s
grande parte da demanda do País de produ- leite Chaves, V. Ex', com muita oportunidade,
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da sociedade civil, para evitar que se possa transformar em regl_idade esse absurdo.
Muito grato, Sr. Presidente, por nos ter concedido avançar no tempo do nosso discurso. (Muito
bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
AUREO MELLO NA SESSÃO DE 29-11-88
E OOE, ENTREGUE À REVISÁO DO 01<4DOR, SERIAPUBUCADOPOSTERIORMENTE

O SR, ACJREO MELLO (PMDB ~ AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e
Srs. Senadores, tenho, Sr. Presidente, di~riamen
te, dando a impressão até de_ser com propósito
- um propósito aprioristicamente determinado
- trazido temas referentes à Am~ôn_iª ao .consenso deste Parlamento.
Desta vez, Sr. Presidente, telegrãlna que me
chega, subscrito por todos os presidentes de instituições, não somente patronaís, como de trabalhadores da niinha terra, é ainda sobre este caso,
em que a Federação das Indústrias do Estado
do Amazonas e -outros órgãos ·do mesmo jaez,
ou estilo, e demais entidades representativas do
empresariado amazonense se dirigiram ao Senhor Presidente da República Federativa do Brasil,
Dr. José Samey, ao Ministro do Interior, Dr. João
Alves Filho, ao Ministro da _fateftda, Dr. Mailson
Ferreira da Nóbrega, e ao Ministro_ dó Planejamento, Dr. João Batista de Abreu, a respeito da
cientificação que lhes foi feita de que o atual titular
do Ministério do Interior, calcado no disposto em
parágrafos de artigos do Decreto-Lei n~ 1.376,
teria submetido à aproVãÇão do presidente exposição de motivos formulando tré)n_s(erê.nç:La__de excedente do Orçamento, do Fundo de Investimento da Amazônia para o Fundo de Investimento
do Nordeste. Es-se fJ_ocumento e essa deliberação
têm sido abotdados aqui, comentados por diversos Srs. Representantes, entre os quais u Sr. Presidente do PDS, Senador Jarb.as Passarinho, e, ontem, em brilhante aparte, pelo SenadQLNabor
Júnior.
Sr. Presidente, não me querendo alongar, atendendo, sobretudo, à necessidade de tramitação
normal dos vãrios campos desta Casa, - eu sei
que V. Ex!', dentr_o em pouco, estará numa gloriosa
reunião-, quero apenas que seja transcrito esse
documento, limitando-me a ler os seus subescritores, que são: o Sr. João de Mendonça Furtado,
Presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Amazonas; Douglas Souza Lima, Presidente
da Associação Comercial do Amazonas; Federação ·do Comérdo do Estadci do Amazonas, pelo
Sr. José Roberto Tadros; Federação da Agricultura do Estado do Amazo.na_s, firmado pelo Sr.
Eurípedes Ferreira Lins; F ede(ação_ das Associações Comerciais da An1az6nia Ocidental, o Sr.
José Lopes da Silva; Centro da Indústria do _Es_1:1d_p
do Amazonas, Daniel Jack Feder; Associação dos
ExPortadores da Zona Franca de Mana.u,s, Nelson
Azevedo; Clube dos Diretores LQjistas de Manaus,
Diniz Alexandre de Melo Pereira; Associação de
Fabricantes de Componentes do Estado do Amazonas, Carlos Alberto Monteiro; Assoc;:iação das
Indústrias de Joalheria e Relojoaria do Estado do
Amazonas, Presidente Maurício Loureiro; Sindicato da Indústria de Constru.ção Nayª.l_d_e_Manaus,
Marcilon de Oliveira Araújo; Antenor Araújo da
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Portanto, é equivocada a suposição do MinisSilva, Presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Manaus; Sindicato da frldústria de Serra- __ tério do__ lnterior,_ ao considerar que os recursos
desviadoS -não acarretarão prejuízos à rlosSa re- rias,-Càrpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de
gião. Bem ao invés, a Amazônia continua amargando déficjt, e, na expectativa de que seus mag~
Fibras de Madeira no Estado do Amazonas, Mário
Jorge Medeiros de Moraes; Sindicato da Indústria
nos_ problemas_ mer~çam L,!_~ a correta avaliação
de Benefi_cianlento de Borracha_de Manaus, Moie trata_J)1entojysto.
sés Gonçalves Sabba; e outros e outros signatáPor tudo isso, em nome da classe do emprerios, que representam, por assim dizer, todos os
sariado amazonense, em consonância com os
segmentos_ da coletMdade amazonense, que é,
anseio-s-do empresariado de toda Amazônia Le.Qai,
sem _dúvida, Sr. Presidente, naquela vastidão em
apelamos ao descortino de Vossa Excelência no
que se encontra, insulada e perdida, desassistida
e abandonada, realmente, uma equipe de pessoas sentido de que, confirmada a noticia antes referida, não seja acatada a proposta do Ministério
qy_e necessitam, mais do que nunca, de muita
do Interior, grave ameaça que paira sobre nossa
atenção e muito cuidado em relação aos assuntos
região. que reivindicam.
Sr. Presidente, t,enho certe~ de que esta disc:riNa oportunidade, confiantes nos elevados prominaç:ão, atribuindo ap Nordeste o excedente que,
pósitos de Vossa Excelência, os signatários abaixo
segundo a concepção do eminente Titular do Mirenovam maior respeito e consideração.
nistério do Interior, que é um dos homens nobres
que existem, neste Governo, do Fundo de InvestiFeaeraçãO das Indústrias do Estado do Amazonas, Presidente -João de Mendonça Furtado.
mento-da Amaz6niª para o Fundo de InvestimenAsSOciaçãO Comerciá! do Amazonas, Presidento do Nordeste, se constituirá e será reconh_ecida,
__ por eles, como um ato de profunda ,injuStiça, de- -te- DouQlas S-ouza Uma.
Federação do Comérdo do Estado do Amin:ovendo ser, portanto, retificada, condignamente,
nãS, Presidente -José ROberto Tadros.
parct que a população dos detentores da chamada
gleba verde daquele recanto distante do nosso
Federaçãp da Agricultura dº-_J;.stado do Amazonas, Presidente - Eurípedes Ferreira Lins.
País, como disse, em palavras anteriores, sempre
cobiçado por aqueles que, internacionalmente,
Federaçãg das }\ssociações Comerciais da
Amazônia Ociderltal, Presidente - J_osé Lo_pes
gostariam que a Amazônia lhes pertencesse, seja
devidamente corrigida, seja devidamente solucioda Silva.
nada, de maneira_ a não prejudicar aquela coletiviCentro da Indústria do Estado do Amazollas,
Presidente- Daniel Jack Feder. _dade, sem [erir, também, os s_acros_santos interesAssociação dos Exportadores da iO~a Franca
ses nordestinos. (Multo bem!)
de Manaus, Presidente ........,. Nelson Azevedo.
Oube dos Diretores Lojistas de_ManauS, PresiDOCUMENTOS A OOE SE REFERE O
dente - Diniz Alexandre de Melo Pereira.
SR. AUREO MELLO EM SEU DISCURSO'
Assoctciç_ão_de Fabricantes de Componentes
ExmoSr.
do Estado _do Amazonas, Presidente - Carlos
Dr. Aureo Mello
Alberto _Monteiro.
DD. Senador Federal
Associação das_lndústrias de Joalheria e Relo~
Brasília - Distrito Federal
joaria do Estado do Amazonas, Presidente Maurício Loureiro.
Retransmitimos a Y. Ex· inteiro teor do telex
Sindicato da_ Indústria da ConstruçãO N.a:val de
GP.F'J.EAM-597/88, que esta Federação e demais
Mailaus, Presidente ~ Aritenor Araújo da SilVa.
entidades representativas do _empresariado arnaSindicato da Indústria de Serrarias, Carpintarias,
zommse diriglram aos Exmos Srs. Presidente da
Tanoarias, Madeir~s Compensadas e Laminadas,
República Federativa do Brasil, Dr. José Samey,
Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira do
Ministro do Interior, Dr. João Alves Filho, Ministro
Estado -áo- Amazonas, Presidente- Mário Jorge
da Pazenda, Dr. Mailson Ferreira da Nóbrega, e
Medeiros de Moraes.
Ministro do-Planejamento, Dr. João Batista de
Sindicato da Indústria de Bênefk:iamento de
Abreu:
_
BorraCha de Manaus, Presidente - Moisés Gon"Por i-ntermédio da cc-irmã do Estado do Pará,
çalves Sabba.
esta entidade foi cientificada que o atual titular
Sindicato das Indústrias de PanifiCação, CCinfei~
do Ministério do Interior, calcado no disposto §
taria, Massas Alimentícias e Biscoitos de Manaus,
]9, art. 4~, do Decreto-Lei n91.376, teria submetido
Presidente- Oélio Santiago de Farias.
à aprovação de Vossa Excelênçia exposição de
-Síndicato _das Indústrias _Metalúrgicas, MecâniMotivos formulandO transferência de "excedente"
cas e de Material Elétrico-de 'Manãus; Presidente
do Orçamento do_ Fundo de Investimento da
- Athaydes Mariano Félix.
_
Amazônia para o Fundo de Investimento do NorSinaicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem
deste.
àe Manaus, Presidente- Frank Benzecry.
- É. evidente que tal notkia infaustosa criou um
Sindicato da Indústria de Olaria de Manaus, Pre_5:lima de profunda apreensão e grande insatis-.
sidente- Dalbret Ferreira de Alencar.
fação· no meio empresarial amazonense, s-obreSindicato da lndústria da Construção Civil de
tudo pelas conseqüênCias- dãhosas que poderão
Manaus, Presidente - Murilo Régis RayÕI ·ao-s
advir à abalada economià regional, notadamente
Santos.
·
pela possível inviabilização de empreendimentos
e projetas de interess_e regional, cuja continuidade
Sindicato da Indústria cJe Bebtdãs em Geral de
depende do Finam.
Mãnaj.Is, Presidente __:_ Antõrlío de Ai-ldfade -SiEm verdade, tal preocupação é procedente, em
mões.
face da insUfíciencia -de recursoS desse Fundo
Sindicato das Indústrias de Calçados de Mapara atender à demanda atual.
naus, Presidt•nte- Aldimar Diger Paes.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Dezembro de 1988

Sindicato das lndústrias de Extração da Borra-

cha do Estado do Amazonas, PresiQ.ente -::-:::.9.rJ.ando Cidade.

~

Cordialmente.
João Mendonça Furtado- Presidente
Federação Indústrias Estã.do Amazonas.

Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos,
Eletrônicos e Similares âe Manaus, Presidente -

Dallton Pontes Cabral.
_
Sindicato das lndústrlas Químicas e Farmacêu-

MEDIDA REPRESENTA COLAPSO ECONÓMICO

ticas de Manaus, Presidente- Evandro de Aguiar

AMAZÓNIA PODE PERDER
Cz$ 22 81 DO FINAM
PARA REGIÃO NORDESTE

Corrêa.
Sindicato das Indústrias de Alimentação de Ma-

naus, Presidente- Francisco Ga"rcia Rodrigues.
Associação dos Importadores da Zona Franca

de Manaus, President~--~ Orsine R. de Olivei,ra.
Cordialmente, -João de Mendonça Furtado,
Presidente da Federação das Indústrias do Estado

do Amazonas.
Centro da Indústria do Estado do Amazonas,

Presidente- Daniel Jack Feder.
Associação dos Exportadores da Zona Franca

de Manaus, Presidente - Nelson Azevedo.
Oube dos Diretores Lojistas de Manaus, Presidente - Diniz Alexandre de Melo Pereira.
Associação de Fabricantes de Corrip0ner1tes
do Estado do Amazonas, Presidente - Carlos
Alberto Monteiro.
Associação das Indústrias de Joalheria e Relo~
joaria do Estado do AmC~Zonas, Presidente - Mauricio Loureiro.
Sindicato da Indústria_ da Construção Naval de
Ma naus, Presidente- Marcilon de Oliveira Araújo.
Sindicato das Indústrias Gráficas de Manaus,
Presidente - Antenor Araújo da Silva.
Sindicato da Indústria de Serrarias, Carpintarias,
Tangarias, Madeiras Compensadas e Laminadas,
Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeira no
Estado do Amazonas, Presidente - Mário Jorge
Medeiros de Moraes.
Sindicato da Indústria de Beneficiamento de
Borracha de Manaus Presidente - Moisés Gonçalves Sabba.
Sindicato das Indústrias de PanificaÇão, Cór'lfei-taria, Massas Alimentícias e Biscoitos de Manaus,
Presidente- Délio Santiago de Farias.
Sindicato das· IndúStrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus, Presidente
-Athaydes Mariano Félix.
Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem
de Manaus, Presidente- Frank Benzecry.
Sindicato da Indústria de Olaria de Manaus, Presidente- Dalbret Ferreira de Alencar.
Sindicato da Indústria da Construção Ovil de
Manaus, Presidente - Murilo Régís Rayol dos
Santos.
Sindicato da Indústria de Bebidas em Gera1 de
Manaus, Presidente - Antônio de Andrade Simões.
Sindicato das Indústrias de Calçados de Manaus, Presidente - Aldimar Diger Paes.
Sindicato das Indústrias de Extraç:ão da Borracha do Estado do Amazonas, Presidente- Orlando Odade.
Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos,
Eletrónicos e Sinlilares de Manaus, Presidente Damilton Pontes Cabral.
Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Manaus, Presidente- Evandro de Aguiar
Correa.
-Sindicato das Indústrias de_A.limentação de Manaus, Presidente- Francisco Garcia Rodrigues.
Associação dos [mportadores da Zona Franca
de Manaus, Presidente - Orsine R. de Oliveira.
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A partir daí, contatos começaram a ser efetivados. O ''lobby" dos amazônldas começou_ a_s_er
montado, contando com figuras expressivas no
mundo político, entre elas o deputado Bernardo
Cabral. Nessa luta, entram também deputados
fedéaíS. - -ACATAMBÉM

FORMA BLOCO

25 -de novembr9_ de
1988

- - O bloco-de empresários representados pela Fe-dirãção das .Indústrias Çq_ Am~on~, Centro das
lndústri_as, Féderaç_ão do Comércio, ter:n apoio
·tarilbéfn dã Asso dação Comercial do Estado. Ontem à tarde, o presidente da ACA, Douglas Lima
garantiu que estava a espera dos resultados das
artículações que estão sendo concretizadas. Ele
reforça a versão de João FurtadO; sObre os riScos
que correm investimentos na região, com a proposta do corte de 22 bilhões, duzentos e qúarenta
e--seis milhões de cruzados_ do Finam para esse
ano, quantia que representa 1/3 do orçamento.

Os governadores da Amazônia Legal, empresários da regit10 ~liados com a bancada amazónica no Congresso Nacional, começaram a tomar
ontem as primeiras medidas efetivas de confronto
contra a possibilidade de transferência de 22 bilhões e 246 milhões de cruzados no Fundo de
Investimentos da Amazônia para o Fundo de Investimento do Nordeste, estratégia articulada pelo
Ministro dO Interior, João Alves Filho junto ao PreDouglas Uma vê_ o problema também por uma
- sidente Samey. Do Amazonas, o govemado_r Ama- dimensão política. Não questiona esse desdobra-·
zonino Mendes, o Presidente da Federação das
mente de forças no Congresso Nacional, mas
Indústrias, João Furtado, juntamente com parla- enfatiza que o processo para mudar a situaçêo
mentares somam nos protestos que serão ende- passa também pela união de forças dos governare-çadOS ao Governo Federal para inviabiliZar a
dores, empresários e segmentos_da produção da
medida, que ameaça colocar em colapso a comAmazônia Legal. Alerta: "os políticos têm que enbalida economia amazónica. As conseqüências, trar também na briga".
na _opinião dos empresários, caso não se consiga
O presidente da ACA teme principalmente pelo
reverter a situação serão desastrosas, refletindo
no mercado de trabalho e_ de Investimentos, prin- retardamento de projetes que já tinham recebido
cipalmente nos recursos orçamentados pela Su- apoio da Superintendência de Desenvolvfrnehto
da Amazônia. Douglas Uma acredita que por ser
dam.
O Governador Amazonino Mendes, seguiu on- o ministro filho do Nordeste, queira beneficiar sua
região. S6 que essa solução para determinados
tem para Brasí1ia para tomar as primeiras medidas._ Hoje, o Presidente da Federação das Indús- problemas do Nordeste acarretará também para
a Amazônia, c_onseqüências consideradas críticas,
trias, empresário Joãá Furtado segue também
para o Distrito Federal. Segundo Furtado, várias acrescenta.
empresaS dÕ Distrito Industrial terao suspensos
seus _planos de ampliação com a medida arquiteDISCURSO PROIYU!YC!ADO PELO SR.
- tadâ. pelos políticos que detêm ministérios e que
POMPEU DE S01JSA IYA SESSÃO DE
pertecem ao Nordeste. Opina que a região em
30-11-88 E Q(JE, ENTREGUE À REVJs.\0
situação ~omparativa com o Nordeste ainda é
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTEmenos beneficiada. Ele afirma ainda que a drenaRIORJ.!EIYTE.
gem de recursos pretendida vem agravar o período critico na área económica amazónica.
Um documento está em elaboração pelo emO SR. POMPECI DE SOCISA (PSDB - DF.
presáriado local para sensibiliZar o Pr~sidenteJo
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
sé Sarney sobre as difículdades que serão enfrenSrs. Senadores, o mOtivo que me traz;, hoje, a
esta tribuna é assunto sobre o_qual tenho-me
tadas com o corte do montante que constitui o
Fundo de inVestimentos da Amazônia.
manifestado, reiteradamente, nesta Casa, e a proCom base nesse documento e Contando com
pósito do qual procurei, na-Subcomissão que me
apoio político do Governo do Estado e bancada
coube na elaboração constitucional, como na code deputados federais e senadores, João Furtado
missão temática que Incorporou a referida Subcoafirma que tem esperanças que a situação possa
missão, dar o máximo de Importância, porque,
ser revertida.
por maior que seja a importância que se lhe dê,
João Furtado frisa que hoje a região está ca- _ ainda é pouca em relação à sua altíssima priorente de recursos e necessita de todos os investiridade.
mentos possíveis, principalmente daqueles garanTrata-se, _Sr. Presidente e srs; Senadores, do
tidos pelo Governo Federar, uma vez que a própria
problema da ciência e-tecnologia rieste Pals. Ciênindútria_ tradicional está ameaçada na região.
cia e tecnologia tratadas no Confexto Qeral de
Ele frisa que a preocupação não é somente
sua problemática e também na versão das univercom o- capital, mas com o próprio destino da
sidades- que as abrigam.
Amazônia.
Na verdade, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores,
ô cóffiU:nicado da "estratégia montada por
sem ciência e tecnologia de ponta - não nos
João Alves Filho foi conhecida pela Federação
cansamos de dizer - não há_ desenvolvimento
das Indústrias do Amazonas, através de telex eneconômico, nem social, nem político, nem cultuviadO pelo Presidente da Federação das Indústrias
ral numa nação; E Vou adiante: não há nem mesdo i:Stado do Pará e empresários paraenses.

3746

Quarta-feira -7

mo autonomia e, verdadeiramente, não há soberania nadonal.
A transformação dos processõs _de produção,
a transformação das estruturas económicas decorrentes e desenvolvidas em função dos avanços
da ciência e da tecnologia de ponta são absolutamente inseparáveis do progi-esso do povo que
as abriga. E, desgi"ãçadarrlente, o nosso País, que
passa por um momento decisivo do seu destino,
o nosso Pals chegou atrasado na era da revolução
industrial e só a muito custo conseguiu implantar
uma estrutura industrial, e sobretudo uma infraestrutura industrial, em condições de extrema dificuldade e até mesmo _comprometendo, vamos
dizer, a própria autonomia empresarial, porque
grande parte desse parque industrial está hoje
instalado em nosso Pais, mas tem as suas sedes
de decisão e as suas sedes de proveito econôiTiico
e financeiro fora do País. Isso é algo gravíssimo.
Mais grave ainda é tennos-nós.- Brasil chegado com esse retardamento_,.. decorrente da nossa estrutura económica e soda! arcaica, decorrente, sobretudo, da forma c"O"nitl ·este País foi
colonizado-, porque o nossoterritórto foi colonizado na base de sesmarias. É grave ainda mais
quan-do se abre um novo tempo, uma nova era
para o mundo, sobretudo para os países que poderão resgatar o atraSo do tempo, caminhando
mais rápido nas estradas do progresso e da auto-rea1ização, que é a era da ciência e da tecnologia;
é gravíssimo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
nós não estejamos à altura das responsabilidades
dessa hora. E isso é tanto mais grave quando
sabemos das limitações que o poder público está
impondo através das suas sucessivas e múltiplas
iniciativas de operações "desmonte", de multiplíssimas operações "desmonte" que não me canso
de chamar operações "desmantelo"; situação essa que cria urna espécie de sucateamento da nossa nascente fonte do progresso e do desenvolvimento, que é o nascimento de uma ciência e
tecnologia autônomas e autóctones. Esse suca~
teamento atinge fundamente a nossa universidade, pois que é na universidade que está, ao lado
da formação dos quadros mais qualificados deste
País, a tarefa fundamental da renovação do saber
científico e tecnológico e da responsabilidade do
multiplicação da capacidade do povo brasileiro.
Com a formação dos quadros mais qualificados
na universidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
estamos assistindo a um deperecimento, uma absoluta carência de verbas para todas as atividades,
até mesmo para as siniples atividades formais
da docência, mas, sobretudo, para as atividades
da renovação do saber atrav~sdas pesquisas científicas e tecnológicas.

Isto constitui um crime contra esse País, um
crime contra o nosso povo;- WTf crime cpntra o
futuro Brasil, wn crime contra __a ·nacionalidade.
E é, neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que me disponho a Jer, neste morQ-ento, dois
documentos, um da Associação Nacional dos Docentes dQ Ensino Superior (Andes), cujo Presidente, colega deste senador na Oniversidad_e de
Brasília, é o Professor Sadi Dai-Rosso, ex-Presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Brasma (Adunb ), e, atualmente, Presidente da Associação Nacional dos Docentes do
Ensino Superior. E uma mensagem a toÇos nós,
parlamentares, nos seguintes termos:

DIÁRIO~DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Brasilia, 23_de novembro de 1988

OF. n' à76/ÁNDESJ8S
Senhor Parlamentar,
A Associação Naclonal dos Docentes do Ensino
Superior {Andes), vem manifestar a V. Ex~ a preocupação dos docentes das Instituições de Ensino
Superior (lfes) quanto a sua manutenção e melhoria do padrão de qualidade do ensino superior
público que se mostram abalados com o conteúdo da Mensagem Presidencial n9 486/88 encaminhada _à C_omissao Mista de Orçamento. Tal mensagem determina um corte linear que atinge em
20% o ~rçamento anteriormente proposto, no tocante a Outros Custe1os e Capttal (OCC) no âmbito do _ME C. Este corte ocorrerá mais ainda o
estrangulamento das lfes.
Alertamos, mars urna vez, que o próprio percentual anteriormente estabelecido pelo PL, n 9 I/88
também não atende às necessidades mínimas
das Jfes.
Lembramos a V. Ex" que em 1987, ao final
da mais longa greve dos docentes das ICes, o
Presidente Samey deú o seu '"de acordo" à EM
n 969/87 do então Ministro da Educação, Senador
Jorge Bomhausen, que estabelecia o compromisso assumido com os docentes das lfes de
aplicar, já em 1988; 15% para OCOOrçamento
Geral das lfes. O _compromisso não foi cumprido.
Mais que isto, o estrangulamento de verbas ultrapassou todas as expectativas, atingindo aproxima-damente 5% desde a década de 70.
Não há como ·conceber a "Universalização do
Ensino" de boa qualidade sem universidades públicas igualmente de boa qualidade. A quem está
interessando então sufocar as lfes?A prevalecer a tendência de corte não será de
outros a tespohsabilidade pelas drásticas conseqüências deste verdadeiro desmonte do ensino
superior público. _
- Reiteramos a V. Ext, nosSas propostas que foram subscritas por parlamentares através das
Emendas n~ 1.816-0, 1.817-8, !.8Í8-6. 1.705-8
e 1.644-2.
Finalmente cabe sa!Jentar que a comunidade
das lfes está alerta e saberá responder à altura
às graves conseqüências deste estrangulamento
que tenta se in1por o Governo Samey às Jfes.
Contamos contudo com o elevado espírito de V.
Ex'~, na defesa deste patrimônio que é da nação
e que foi ~onstruído ao longo de várias gerações.
Respeitosamente, Sadl Dai-Rosso, Presidente
da Andes.
Cabe um ligeiro comentário, quando se diz a
quem está interessando, então, sufocar as ffes?".
Eu iria mais longe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e pergyittaria a quem está interessando sufocar as iristituições de ensino público em todos
os graus?
Nós, que participamos da Comissão Temática
que abrangia, ao lado dos problemas da ciência
e tecnologia, os probJeinas da Educação, lembramos das dificuldades e da luta que travamos para
dar exdusívidade das verbas públicas para a escola pública em todos os níveis. Não conseguimos,
na plenitude, êxito nesta luta; entretanto, conseguimos urri pequeno progresso.
Mas a verdade, Sr. Presidente, Srs. Senado_re.s,
é que esse progresso está sendo derruído, está
sendo contaminado, está sendo aluído pela falta
de recursos para que as instituições do ensino
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público sejam realmente insti~i_ções de ensino
-público. o Cfue se quer, aunal? Quer-se privatizar
a educação? Quer-se fazer -da educação privi1égios de alguns? Querem de.~oralizar o ensino
público pela má qualidade, para que esse ensino
fique deslTlorCllizado perante a própria Nação?

O Sr. José Fogaça aparte?

V. Ex!' me permite um

O SR. PÓMPEO DE SÓUSA- Com muita
honra, nobre Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça - Nobre Senador, faço
este pequeno aparte para, em primeiro lugar, manifestar a mirihà adiniração, que é sempre permanente, mas que sempre precisa sei renovada, às
posições sérias e comprometidªs com o interesse
das maiorias, que é a marca da conduta política
de V. ~ De fato, apesar de tudo, malgrado o
desprezo dos governos sucessivamente na órbita
federal em relação à Educação, demos um passo
à frente na Assembléia Nacional Constituinte e V. Ex" registrou este fato muito bem. _Quando
entrei na vida pública parlamentar, em 1978, e
me elegi, pela primeira vez, Deputado Estadual,
no Rio Grande do Sul, naquele período o conjunto
de verbas para a Educação no Governo Fed_eral
.era 3,8%. Hoje, a Constituição da República Fede~
rativa do Brasil determina que as verbas da Educa~
ção no Orçamento Federal não podem ser inferiores a 18%. Se a vida de um h.omem púbHco para
nada servisse, para nada prestasse, isto tão-somente bastaria para justificar a vida de um homem
público. Isto por si só, justificaria longos anos de
mandato no Parlamento estadual ou aqui, no Con..
gresso Nacional, nesta luta pela emancipação do
nosso sistema educacional. De fato, está agora _
assegurado na Constituição que a Educação no
Brasil deverá ter, no mínimo, 18%; o que não
está assegurado na Constituiçao é que os governantes devem ser competentes, que devem preStigiar a escola pública, que devem valorizar o ensitlo
público, porque esta é uma questão de conteúdo
das políticas eventuais levadas pelos governos
eventuais. E concordo inteiramente com V. Ex!'
Há uma atitude de desprezo em relação à escola
pública, como há, por exemplo, em reJação às
empresas estatais neste País. Esvaziam-se as empresas estatais, dá-se a elas um desempenho cada
-vez menos qualificado, para desmoralizá-las e para justificar a sua privatização. Esta é uma tendência destes tempos e é uma tenâência marcada
do conteúdo das políticas públicas que estão sendo postas em prática no Brasil, hoje. Por isso
que eu não poderia deixar de registrar o meu
aplauso, a minha admiração e o permanente reconhedmento à combatividade _de V. EX' _em torno
desta causa, que é uma causa que ambos defendemos.

OSR. POMPEU DESOUSA-NobreSena·
dor José Fogaça, para mim, o aparte de V. EX'
constitui um galardão. Devo acrescentar que, realmente, o descaso do Poder Público - e neste
ponto, até incluímos o Poder Público no sentido
mais geral do termo, porque devemos também
faZer uma a1:1tocrltica da nossa própria combatividade nesse terreno, pois se, sem dúvida, conseguimos algum progresso lia Constituinte e eu re~
gistrei, infelizmente, não o_ progresso total que
pretendiamos e a reserva da totalldade das verbas
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públicas para a educação pública entretanto, não
estamos nós, Congresso Nacional, desenvolvendo, levando às últimas cor ~qOências essa luta.
E precisamos levá-la, porque é uma luta de salvação nacional, insisto eu em repetir.
E, como_ V. Ex" diz muito bem, ao lado desse
processo de decomposição do ensino público,
há também o processo de decomposição das
empresas estatais.
Há corno que uma conspiração contra a coisa
pública neste País. Essa febre, essa epidemia, esse
andaço de privatização à outrance, a qualquer
preço e a qualquer custo, é algo que deixa a minha
geração.- e estou certo de que a geração de
Mestre Afonso Arinos que ali está pensativo e pacientemente ouvindo a minha arenga -

profun-

damente preocupadas, ambas as gerações, com
a geração de V. Exa, que é muito mais novo do
que nós, e com as gerações subseqüentes à sua,
as nossas gerações, porque disso dependem todas as gerações futuras do País.
Outro -documento, que me permito ler, porque
acho que deve fazer parte dos Anais desta Casa,
dos Anais do Congresso Nacional, é o pronunciamento subscrito por representantes da Comunidade CientifiCa, Tecnológica e Erripresaflal~-sübscrito nos -seguintes termos: ______ _
A opção política que permitiu o desenvolvimento sócio-econômico brasileiro nas últimas décadas, foi apoiada, no que se refere
a recursos_ humanos qualificados, pela existência no País de instituições de ensino e
pesquisa científico-tecnológica quE> vinham,
há longos anos, formando estes recursos.
Vale dizer que tal política de desenvolvimento não teria sido exeqüível se o País não
dispusesse, na época, de um corpo de técnicos e dentistas capazes de apoiar os pesados
investimentos feitos, por exemplo, na siderurgia, petróleo, petroquimica, mineraçáo e
transformaçáo. O relativo desenvolvimento
alcançado pelo Brasil nesse período, deve-se,
dentre outro.s fatores, à abundância de recursos naturais e mão-de-obra disponível.
Recentemente os países centrais ingressaram em nova etapa de desenvolvimento
que se prolongará pelo terceiro milénio. Esta
nova revolução industrial caracteriza-se pela
predominância do_ conteúdo científico.;
tecnológico dos produtos e processos a ela
associados. fatores hoje tão importantes
quanto à disponibilidade de capitais, recursos
naturais e mão-de-obra.
(Eu diria -até que mais importantes - este é
um aparte meu ao documento). Continua o documento:
O desempenho dos atuais setores de ponta, como informática, química fina, biotecnologia e novos materiais, evidencia que o desenvolvimento econômico se apoia fundamentalmente na Ciência e na_Tecnologia. Os
investimentos em formação de recursos humanos e em pesquisa e desenvolvimento
constituem, pois, poderoso fator de sustentação do processo produtivo.

Continua o docu,rhento:
Nesta nova etapa, desaparecem também

as tradicionais fronteiras entre a Ciência e
a Tecnologia. O conteúdo científico-tecnológiCO dos bens do futuro é tão importante
por seu valor _estratégico que se toma instrum~fito de poder, dificilmente transferível de
país a país.
Faço um novo aparte ao documento:
E não tenhamos ilusão que, nesse problema
de estratégia, país nenhum transfere a outro país
um potencial tão valioso e tão decisivo para o
seu destino.
Continuo a ler o documento:
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a adoção do substitutivo proposto pelo Senador Severo Gomes - -relator do anexo de
Ciência eTecnologia- que busca aumentar
significativamente a atual dotação do Ministério da Ciência e Tecnologia, de forma a
assegurar as condições mínimas para que
o Brasil possa ter o desenvolvimento sóco_-econômico e cultural que todos almejamos.
São- Paulo, 16 _de_ novembro de 1988. Representantes da comunidade cientifica, tecnológica e empresarial.

Este documento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me senti na obrigação de ler, para que
não ficasse apenas nas páginas mortas dos nossos Anais, Porque é preciso que nós lutemos para
Portanto, ou urna nação domina o desen- que este Pais não adormeça sobre o seu subdevolvimento dos conhecimentos de que ne- senvolvimento e sobre a _sua condição caudatária,
cessita ou será caudataria das economias sobr.e a sua _ç_ondição marginal, na hora em que
centrais que os possuem.
o mundo dá um salto gigantesco para o futuro,
Uma sociedade de tantas disparidades co- e em que nós não podemos dar um salto mortal
mo a brasileira, viverldo um momento tão para trás.
rico de sua história política como é o atual,
Sr. Presiden~e. Srs. Senadores, ariteS_ de conenfrenta dificuldades em eleger- suas priori- cluir, eu gostaria de registrar que recebi hoje, em
dades. Entretanto um dos poucos 1--:mtos de meu Gabinete, a visita da Dire_ção do SindiCato
-consenso, é a importância da Ciência e da dos Funcionáfios Públicos Federais do Di:;;trito
~Tecnologia para o sucesso do desenvolvifederal, à frente a s_ua Presidente, a brilhante ser
mento social, econõmko e cultural.
ci6loga e combativa Líder sindical Maria Laura,
Se a opÇão política brasileira for a de con- para pedir intermediação no_ sentido de que os
sofidãr, diversificar e expandir o processo _de resíduos, os problemaS residuais decorrentes da
desenvolvimento, claro está que o Pais deve última greve, sejam afinal resolvidos; porque a
empenhar-se em incrementar significativa- verdade é que houve um compromisso de que
mente os esforços de capacitação científica a greve, nascida_d_a_condição de profunda injustiça
e tecnológica cuja retomada está na iminên- social a que estão relegados os funcionários públicia de ser interrompida.
cos deste País, não atingisse_ ainda mais a sua
Isto exige não só a continuidade da forma- já penosa condição, e eles não foss_em penalição _de recursos humanos alta_mente qualifi- zados por reivindicarem aquilo que constitui um
ca_cios~_através do aumento do programa de
direito elementa_r, qu-e e o-direito da sobrevivência.
bolsas de estudo no País e no estrangeiro, E a verdade é que houve promessas neste sentido,
mas também na ampliação dos investimen- comprometimento neste sentido e essas promestos em laboratórios. equipamentos, mate- sas e esses comprometimentos estão s_endo ...
riais, bibliotecas e despesas de custeio e capi-_ descumpridos ou ameaçados de descumprimental Incorridas nesta atividade, em universi- to. Eu faço um apelo à sensatez, um apelo à
dades, instituições de pesquisa e empresas.
lucidez, eu façoeum apelo a quaisquer reservas
Sendo a capacitaçâo tecnológica um pro- de patriotismo_ qÚe os homens públicos tenham
cesso de maturação lenta, o retorno dos inn_este País, para que problemas dessa ordem, para
vestimentos feitoS realiza-se a médio e longo que problemas residuais de problema tão grave
prazos. Esta característica faz com que dis- não possam provocar problemas mais graves ainpêhdfos nessa área sejam predominante- da ao nosso País.
mente responsabilidade do Estado, como
Muito obrigado, $r. Presidente. (Muito bem!)
aliás a-contece em todos os países.
A medida da vontade de um país desenvolPORTARIA DO DIRETOR·GERAL
ver-se tecnologicamente é o percentual do
N• 28, De 1988
PIB ~que é investido em Ciência e Tecnologia.
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso deNos países que procuram estágios mais
a:vã.fi_çãdos de desenvolvimento estes valores suas atribuições regulamentares, resolve:
sftuam-se em tomo de 2 a 3 por cento do
Designar comissão composta dos servidores
PIB enquanto que no Brasil, lamentavelmen- Hilton Meireles, Adjunto Legislativo; Orlan49 OHte, não alcança 1 por cento.
vera, Assistente Legislativo; e Nicolau BonvakíaPortanto, a adoção da proposta para o Mi- des, Vigia, para, sob a presidênda do primeiro,
nistério da Ciência e Tecnologia, constante levanta; e avaliar o material emprestado pelo Se_do projeto de lei orçamentária, comprome- nado Federal ao Oube do Congresso e a Assocíaterá de forma irreparável o processo de in- ção dos Servidores do Senado Federal- As.Sefe,
gressd"do Pais na revolução técnico-científica para fins de doação.
_
já iníciada, a nível altamente competitivo, em
Senado Federal, 6 de dezembro de 1988. - _
outros países. Torna-se assim indispensável
José Passos Pôrto, Diretor-Geral.

República Federativa do Brasil
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BRASIUA- DF

SENADO FEDERAL
Façosaber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1•185, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTI'I.
Art. I • É a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito rro valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro N.acional - OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Econômica Federal destinada à execução de projetos de infra-estrutura urbana compreendendo drenagem,
pavimentação e rede de esgotos em diversos bairros da sede do município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação ..
Senado Federal, 7 de dezembro de !988.- Senador Omberto Lucena Presidente.

SUMÁRIO
1 -ATA DA 72" SESSÃO, EM 7 DE
DEZEMBRO DE 1988

1.1-ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1-Aviso do Minislro·Chefe do Gabinete CivU da Presidência da RepúbUca
N9 882/88, encaminhando os esclarecimen-

tos do Ministério das Relações Exteriores sobre os quesitos constantes do Requerimento
n9 11 1/88, de autoria do Senador Maurício
Corrêa.

1.2.2 - Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do Senado n9 103/88, de
autoria do Senador Francisco Rollemberg,

que dispõe sobre o ensino das modalidades
esportivas de lutas e discip(jna sua prática ein
clubes, academias e estabele<:imentos congêneres.
1.2.3 -,Oiido
---Da liderança do PFL, indicando o Senador
Edison Lobão como membro da Comissão
de Fiscalização e Controle em substituição ao
Senador Afonso Arinos.
1.2.4 :._- ComuidC8.ção da Presidência

Recebimento da Mensagem n9 267/8_8 (n9
522/88, na origem), pela qual o Senhor Presi-- dente da República solicita autorização para
que o Governo da União possa contratar operações de crédito para os fins que especifiç:_é).

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR GGILHERME PALMEIRA -

Apresentando à Casa suas despedidas em virtude de sua eleição para PrefeitO de Maceió
- AL Razões que induziram S. EXI' a dispUtar
aquele pleito. Defesa dõ parlamentari:Snío.
SENADOR JAMIL HADDAD- Assassinato
do Deputado Estadual João CarlOs Batista,
do PSS--l'A
SENADOR GONZ4CM JAIME- Tomba·
menta de Pirenópolis - GO•.
SEIYADOR LOUR/VAL BAPTISTA - VI
Cqnfeiência de Presidentes dos ConQr"iSsos
Democráticos lberoamericanos, realizada na
cidade de Sucre. SENADOR ITAM4R FRA/'ICO- Crime de
tortura. Apelo ao plenário para que não htia
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSdS PORTO

Impresso s-ob a responsabilidade da Mesa do Senado Federa_!

Oiretor·Geral do Senado Fe-deral
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiret:or AdmíniStrativõ
JOSECLER GOMES MOREIRA
Oiretor Industrial
UNOOMAA PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

obstáculo à apreciação do projE:to de lei
o defme.

ASSINATURAS
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Tiragem: 2~200-exemplares.

qu~

usado da palavra em sua discussão o Sr. Mau~
Benevides.
.
Redação final do Profeta de Lei do Senado
n"' 88!88. Aprovada. A Câmara dos Depu-

.---=fO

SENADORJGTAHYMAGALHÃES-Adffii-

nistração do Governador Waldir Pires.
SJ:NADOR ODACIR SOARES- Ameaças
do Executivo e do Congresso Nacional à co-.
missão Executiva do Plano da Lavoura Ca·
_ _
caueira (CEPLAC).
SENADOR IRAM SARANA.:....: FOme no País.·

tados.

Projeto de Lei do Senado n"' 92; de -1988,
de _autoria do Senador Francisco Rollemberg
que altera a redação e acrescenta parágrafo
ao art 84 da Lei n<> I. 711, de 28 de outubro
de 1952. Discussão adiada, por 15 dias, nos
1.2.6- Comunicação da Presldênda
termos do Requerimento n<> 216/88,1ido nesta
-Recebimento do Ofício n"' S/22188. (N~
data, após parecer proferido pelo Sr. Nabor
1.566/88, nã Orfgem), do Govemad6i" do Esta-_
_Júnior, havendo o Sr. Leite Chaves usado da
do do Rio de Janeiro, solicitando autorização. •. ·:'palavra em· sua díscussão.
para contratar operação de crédito _externo no
Projeto de Lei do Senado n"' 99, de 1988,
valor deus$ 39,988,100.00 (trinta e nove mi----1 -:-_de autoria do Senador Leopoldo Peres,_ que_
lhões, oitocentos e noventa e nove mil e cem
dtsQ_Õe sobre o aproveitamento dos servidores
do Banco de: Roraima SA, criado_ pela Lei
dólares americanos), para os fins que especifica.
- --.~-· n1 5.476,de24dejulhode1968,eeinliquidação pelo Decreto n"' 96.5_83, de 24 de agosto1.3- ORDEM DO DIA
de I 988, e dá oUtras providências. Aprovado,
Projeto de Lei do g";nado no 62, de 1988
_após parecer proferido pelo_Sr. Nabor Júnior,
tendo usado da palavra em sua discussão o
-DF, que institui o Prograina de DesenvolSr: Divaldo Suruagy.
vimento Industrial do Distrito Federal, cria in_Red-ªÇão final do Proleto de Lei do Senado
centivos à incrementação e expansão das ativin9 99/88. Aprovada. A Câmara dos Depudades produtivas do setor e dá outras provi-tados.
dências Aprovado, após parecer proferido
Projeto-de Lei do Senado n<> 101, de 1988.
pelo Sr. Meira Filho, terido usado da palavra
o Sr. Maurício Corrêa. ·· · · ·
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que
altera o texto da Medida Provisória n<i 12,_ de
Redação fma1 do Projeto de Lei do Senado
3 de novembro de. 1988, que dispõe sobre
n 9 62/88. Aprovada ·n:as termos regimentaiS.
praz.o para liqüidação de débito que menciona.
À sanção do Govenador dô Distrito Federeal.
Aprovado com emenda, após pareceres proPn?jeto de Lei do Senado no 33, de 1987,
feridoS pelo Sr. Nelson Carneiro, tendo usado
d~ a!Jtoria do Senador ·_Ca[!Os Chiarelli, que
cria os Conselhos Federal e·Regionais de Ecoda palavra os Srs. Jarbas Passarinho e Diva! do
nom.tstas Domésticos, regUla seu funcionaSuruagy na sua discussão._
Redação do vencido para o 2"' turno. Apromento e dá outras providências. Aprovado,
após parecer proferido pelo Sr. José Paulo
vada. À Câmara dos Deputados.
Bisai.
Mensagem no 2&4, de 1988 (n9 514/88, na
origei'n);-relativa à proposta para que seja autoRedação final do Projeto de Lei do Senado
rizado o Governo da União a contratar operan'1 33/88. Aprovado. A Câmara dos Depução de crédito externo no valor de US$
tados.
__ _
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares
Projeto de Lei do Senado n" 88, de 1988,
norte-americanos). Votação adiada, para o
de autoria do Senador Mauro Benevldes, que
dia 12-12-88 nos termos_ do Requerimento
dispõe sobre as fundações de apoio às instituin9 217/88, ltdo n-esta data, após parecer profeções federais de ensino superior e dá outras
rido pelo Sr. Rubens V'Uar, (Jue conclui pela
providêndas. Aprovado, após parecer profe_apresentação do Projeto de Resolução n9
rido pelo Sr. Cid Sab6ia de Carvalho, tendo

189/88, tendo os Srs.ltamar Franco, José Fogaça, Jutahy Magalhães, Od Sabóia de Carvalho,_ Edison. Lobão, LeopOldo Peres e Jamil
Haddad, usado da palavra.
Mensagem n" 265, de 1988 (n9 515/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizado o GóVefnõ-da União a contratar operação de crédito externo _no :valor de US$
300,000,000.00 (trezentos _milhões de dólares
norte-americanos). Discussão adiada para
o dia 12-12-88, nos termos do Requerimento
n• 218/88. ·
·
Mensagem n" 266, de 19_88 (n"' 516/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Caixa Econômica Federal a contrata-r
OperaÇão de crédito externo no valor de us~
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares
norte-americanos). Discussão adiada, para
o dia 12-1 2~88, nOS terrrios do Re<Juerimento
n' 219/88.
Projeto de Resolução n'\> 89, de 1988, de
autoria- da Comíssão Oiretora, que-dispõe sobre horário e freqQência no_S_enado Federal,
e dá outras prõVidêhdas, Votação adiada,
por falta de quorum

1.3.1 -Comunicação da Presidêiicia
-Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se, hoje, às 19 horas, com Ordem do
Dia que designa.
1.4-ENCERRAMENTO
2-ATA DA 73• SESSAO, EM 7 DE
DEZEMBRO DE 1988
2.1 -ABERTURA

22- EXPEDIENfE
2.2.1 -Requerimentos
N"' 221/88, de urgência para o Projeto de
Lei do Distrito Federal n" 5/88.
N<> 222/88, de urgência para o OficiO
S/21/88, relativo à prop-osia do Governo de
Minas Gerais -para contratar operação de crêdito externo.-
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2.3 -ORDEM DO DIA

2.3.1 -Matérias apreciadas após a or..
-demdoDia
Parecer da Comlssão de Fiscalização e_CónM
traJe sobre a Mensagem n~ ?43, de 1988 ~n_9
-Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 5/~S.
448/88, na orígem), de 14 deoutubro de 1988, - --em ·regime de urgência, noS_ termos 4o Re_quepela qual o Senhor Presidente da República
rimento n~ 221 !88, lido no Expediente. Aprosubmete à deliberação do Senado a escolha
vado, após parecer proferido pelo Senador
do Dr. Carlos Thadeu de Freitas Gomes para
Maurício Corrêa.
exercer o cargo de diretor da dívida pública
- Redação fmal do Projeto de Lei do Disdo Banco Central do Bri:tsil. Apredado em
bito Federal n~ 5/88, em regime de urgência.
sessão secreta.
Aprovada. À sanção do Sr. Governador do
Parecer da Comissão de Constituição e JusDistrito Federal.
tiça sobre a Mensagem n_? 253, de 198_8 (n~
-Offc.::iO-n" 21/àa~em regiine de urgência,
482/88,naorigem).de 16deoutubrode 1988,
nos termos do Requerimento n9 222/88, lido
pela qual o Senhor Presidente da República
no &pedterite. Aprovado, nos termos qo Prosubmete à deliberação do Senado a esCOlha
jeto de Resolução n~ 190!88, após parecer prodo Do_utor Romero Jucá Filho para o exerclcio
ferido pelo Senador Ronan Tito, tendo usad_o_
do cargo de governador do Estado de Roraida palavra os Srs. Leite Otaves, Ronan Tito
ma. Apreciado em sessão secreta.
e Jªmil Haddad.
Parecer da Comissão de-Constituição e Jus- Redação final do Projeto de Resolução
tiça sobre a Mensagem n" 25_4, ~e 1988 (no
n~ 190/88, em regime de urgência. Aprovada.
483/88, na origem), de 16 de outubro de 1988,
À promulgação. _
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
dÓ Doutor Jorge Nova da Costa para o exercício do cargo de govemaâor do Estado do
Amapá. Apreciado em sessão secreta.

2.3.2 - Dls~o após a Ordem do J:?ia
SENADOR MARC611ACIEL - CinqOentenárío do BANDEPE.
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2.3.3 - Comunicação da Presidência
- Convoca"ÇaCl de Sessão ~a~rdin~ria a
realizar-se, dia 8, às 14 horas e .30 míiiutos,
com Ord_e{Tl do Dia que designa.
2.4- ENCERRAMENTO
. 3 - DISCORSOS PROFERIDOS EM
SESSOES AI'ITERIORES

Do Sr. Cid Sab6ia de cã~ho, pronunciaM
do na sessão de 23-11-88.
Do-Sr. Cid Sabóia de Carvéilho, pronunciado
na sessão de 24-11-88. _ ._
_
Do Sr. Áureo Mello, proriunciado na sessão
de 28-11-88.
4 - SECRETARIA GERAL DA MESA

Resenha das matérias apreciadas de 1" a

30 de novembro/88
5-ATADECOMISSÃO
6 -Ml'SA DIRETORA
7 - LIDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
8 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
·.~

..

.

Ata da 72"' Sessão, em 7 de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, José lgnácio Ferreira,
Jutahy Magalhães e Odacír Soares

ÀS 14 HORAS E"30 .MINW05_ AdftW-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
..
Mário Maia - Aluízlo Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Perez- Áureo Mello - Odadr Soa,
res - Ronaldo Aragão - Olavo PEres - João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues Álvaro Pacheco -Afonso Sandra - Cid Sabóia
de Carvalho -Mauro Benevides- Lavoisier Maia
-Humberto Lucena -Raimundo Lira -Marco
Maciel - Ney Maranhão - Luiz Piauhylino Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy -- Rubens Vtlar - Francisco Roltemberg ~ Lourival
Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar José lgnácio Ferreira- Gerson c:amata-:-João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfr_edo
Campos- Ronan Tito- Severo Gomes-- Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges -Iram Saraiva - Qorlzaga Jaime Pompeu de Sousa - Maurício Corrêa - Meira
Filho - Roberto CampOS-- [oUfE!:mberg NUnes
Rocha -Márcio Lacerda - Mendes Canale Rachid Saldanha Derii -Wilson Martins- Leite
Chaves - Alfonso Camai'go-- José- R-iCha -

Ne_l:59n Wedekin- Ç~rJos--Chiarelli- José Paulo
Biso! -José Fogaç~~
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa o cotnparecirilerito de
64 Srs. Senadores. Havendo número regfniental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra_
balhos.
_ _
- __
_ -~~-O Sr. 1~Secretário procederá à leitura do Expediente. _ _
É lido o seguinte._

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO-CHEFE
DO GABINETE OVIL DA
PRESIDBlCIA DA REPÓBUCA
N~" 882/88, de 7 de dezembro do corrente,
encaminhando os esclarecimentos do Ministério
das Relações Exteriores SObre os quesitos constantes do Requerimento n 9 111, de 1988, de autoria do Senador Maurício Cortêa.

O ~ª· PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O Expediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhiiies) Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19
- Secretário.

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 103, de 1988
Dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas de lutas e dlsdpllna sua

prática em clubes, academias e estabele-

cimentos congéneres.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Considera-se como de finalidade
competitiva a atividade fisica relacionada com a
prática das lutas reconhecidas como modalidades
esportivas.
Art. 29 Constituem modalidades esportivas
de lutas as artes mardais:judô, karatê, taekwondo,
aikidô, kendô, kempô, kyokyskin-_oyama, bem como as lutas de capoeira, boxe, livre, greco-romana, sumô e outras similares pratiCfldas no País,
· --Ait. --~ - Caberá aos Conselhos Regionais de
Desportos, em cada Unidade da Federação, fornecer os registras para funcionamento das acade-
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mias, clubes e_ estabelecimentos congêneres que
a elas se dediquem, bem como o devido cadastramente de professores e instrutores que ministrem
moda1idades esportivas de lutas no País.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no
caput deste artigo, caberá às confederações, conforme o ca-so, a-qoe-estiverem vinculadas as modalidades esportivas de lutas, estabelecer, com
o controle dos respectivos Coli.selhos Regionais
de Desportos, requisitos a serem preenchidos pa-

ra a escolha dos Ja_cais destinados à sua prática,
bem como pelos professores responsáveis por
sua instrução.
Art 49 Caberá aos Conselhos Regionais de
Desportos estabelecer que, dos quadros da academia, clube ou estabelecimento cangênere que
ministre unia ·au mais riloda1idade espOrtiva de
luta, participem pelo menos um Professor com
Ucendatura Plena em Educação Ffsfca, que será
responsável pela parte pedagógica da instrução;
e pelo menos um médico, com especialização
em medicina desportiva.
Parágrafo únko. Os CoC:iSeJhOs Regionais de
Desportos deverão estimular e autorizar a participação de alunos de Licenciatura Plena em Educação Física na orientaÇão técnica das lutas.
Art 5? Caberá aos ConselhOs Regionais de
Desportos, podendo ser pOr" estes delegada às
federações responsáveis pelas modalidades esportivas de lutas, a fiscalização do cumprimento
desta lei.
§ l ~ Na aplicaçãO do disposto neste artigo,
as entidades nele referidas poderão:
a) interditar, em caráter provisório ou definitivo, os locais que não satisfaçam às exigências
legais e regulamentares;
b) cancelar a respectiva licença para funcionamento;
·
-- c) promover a suspensão do exerciclo profissional daqueles que não satisfizerem os requisitos
mínimOs para a prática da docência esportiva,
nas modalidades de que trata esta Lei.
§ 29 Para a aplicação da medida prevista na
letra a do parágrafo anterior, quando necessário
e nos termos de convênio assinado entre as entidades mendonadas neste_artigo e as Secretarias
de Segurança Pública dos Estados, poderá ser
requisitada força policial que assegure a eficácia
da interdição.
Art. 6~ O Poder Exeó..itivõ reQuJãffientará esta
lei dentro de 120 -dias, contados do início de sua
vigência.
Art 7? Esta lei entra em vigor na data de sua
publtcação.
_
__
_
Art & Revogam-se aS disposições em contrárto.
-- --

Justificação
A falta de recursos humanos qualificados para
a orientação técnica das diversas modalidades
de lutas esportivas praticadas no Pais vem causando um desvirtuamento de seu conteúdo pedagógico, Sl.lbstituindo a tradicional mosofia de defesa
que é transmitida desde sua origem, pelo incentivo à violência, à agressão. Da mesma forma,
o número de academias e locais para prática dessas lutas vêm aumentando grandemente em todo
o Pais, sem a devida fiscalização dos órgãos competentes, quer pela ausêncía de normas mais específicas que a singularizem, quer pela (alta de
requisitos mais rígidos que restrinjam sua prática

e ·ensino a profissionais realmente qualificados
para sua instrução.
Apesar do inegável zelo demonstrado pela
maioria dos responsáveis pela direção dessas academias, clubes e estabeledmentos congêneres,
não se pode negar também a existência de urna
nova demanda, desvirtuada, que valoriza essas
práticas desportivas apenas como meio de violência ou árma de intimidação· tisica. É claro que
isso é produto de uma época que faz, peloS diferentes meios de comunicação, apologia da forçabruta. Todavia a imprensa já tem testemunhado
ocorrêhciaS lamentáveis do uso de artes rnardais
como instrumento de ilícito penal com conseqüêndas danosas à vida social e ao esporte.
_O melhor disdplinamento das atividades relaclonadas com modalidades de lutas no País assegurará _o sadio desenvoMrnento das manifestações esportivas dentro do trinômlo esporte-educação, espOrte-performance, esporte--partlcipação_que se constitui como real objetivo dos profissionais e instituições que labutam honestamente
na área.
SaJa das Sessões, 7 de _dezembro de 1988. Senador Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Jutohy Magalhães) -

O projeto lidO viD à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 19-Secret.árlo.

É lid~ o seguinte
OF. GLPFL-100/88
Brasflia, 7 de dezembro de 1988

Exm•Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Neste
Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex~ muito
cordialmente com o objetivo de indicar o nobre
Senador Edison Lobao para compor, como membro titular, a Comissão de fiscalização e Controle
em substituição ao ilustre Senador Afonso Arinos.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex' meus
protestos de elevada consideração e !!Preço.
-- -AtencioSamente. - Senador Odaclr Soares,
UderdoPFL.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Será feita a substituição solidtada.
O SR.. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A -Presidência recebeu a Mensagem n9 267, de
1988 (n9 522/88, na origem), de 7 do corrente,
pela qual o Senhor Presidente da República, nos
termos do art.52, item V, da Constituição, solidta
autorização para que o Governo da União possa
contratar operação de crédito, para os fins que
especifica.
A Presidência designará, oportunamente, o re-lator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme
Palmeira, primeiro orador inscrito.
O SR.. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. senadores. ao afastar-me do Senado para
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assumir o honroso, mas desafiador encargo de
Prefeito de Maceió, creio que devo a esta C.a_.q;t,
mais do que uma despedida, um sincero, mas
comovido agradecimento. Manifesto meu reconhecimento, em primeiro lugar, à generosidade
de V. ~, de" tantos e tão ilustres companheiros
de representação, pelo acolhimento que me dispensaram desde o momento em que, ainda um
neófito, procurei inspirar-me nas lições de sadia
convivência e de respeitoso entendimento; apren·
elidas em dois grandes exemplos de minha vida:
o de meu pai, Rui Palmeira, e o de Teotónio VIlela,
meu amigo. De todos com os· quais coriV:ivíriestes
últimos seis anos. guardo não apenas lições de
grandeza e generosidade, mas sobretudo edifi~
cantes exemplos de isenção, equilibrlo e devotamento aos mais altos interesses nacionais. Aqui
nesta Casa, Sr. Presidente, aprende-se a servir
ao PaíS, mas aprende·se antes de mais nada a
fecunda convivência entre os contrários, que é
o mais crucial de todos os primados do regime
democrático.
Qu~ro agradecer_ igualmente a oportunidade
da convivência com outros colegas, os servidores
do Senado que, com zelo, dedicação e sadio espi- rito de cooperação, tomam possível o desernpenhq de nossos mandatos, em meio as adversidadeS naturais da vida pública e as carências habit4als de um poder desarmad~ e aberto à crítica.
Dos que na linguagem profiSSional "cobrem"
_as atividades do Congres&o, materializando o nobre e insubstituível esforço· de informar a opinião
pública através dos meios de comunicação, guar~
da .também excelente recordação. Jamais tive ra_zões_ de queiXas em meu relacionamento com
a imprensa. Do convfvio com jornalistas de todo
o País que aqui exercem a sua missão, fica em
minha memória a convicção de que temos hoje
uma das imprensas mais livres de todo o mundo.
As opiniões contrárias não significam, nesse sadio
relacionamento que se desenvolve entre políticos
e jornalistas nas duas Casas do Congresso, quebra de respeito mútuo com que se desenvolvem
as mútuas relações entre políticos e os meios
de comunicação em nossa cultura política. A todos os que, ao longo desse periodo de meu mandato, integraram o Comitê- de Imprensa do Senado, deixo portanto o testemunho de minha admiraÇão.
Não desejo, porém, que este seja apenas um
discurso de agradecimentos. Tenho o dever mais do que o dever, tenho a obrigação - d_e
justiflca-r~rne quanto ao encerramento prematuro
de meu mandato. Os imperativos de minha própria consciência, os deveres políticos de minha
militância partidária, e por fim a fidelidade aos
princípios que sempre nortearam minha vida Pública, impunham·me o passo que dei de atender
ao chamamento dos alagoanos, para disputar a
Prefeitura de Mac~ió, em face, até mesmo, da
derrota que sofri como postulante ao Governo
do Estado, em 1986.
A vida pública alagoana, Sr. Presidente, sempre
foi marcada pela paixão_, pelo envolvimento emocional e não hesito em dizer, até mesmo pelo
radicalismo da violência. Ao longo de sua história,
contam~se indefinidamente os casos em que o
paroxismo das paixões levou ao sacrifício da vida
contendores de todos os lados. Não seria eu quem
esconderia, com os recursos enganosos da retó--
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rica, esse dado irreversíve1 de nossa realidad~ so-

cial.

.
(1m traço marcante dessa mesma realidade,
no entanto, revela que, nem mesmo nos momentos mais trágicos de nossa vida pública faltaram
exemplos de cavalheirismo, de cordialidade, de
respeito mútuo e de sadia pre~Nação dessa linha

tênue que separa as divergências políticas do relacionamento pessoal. É por isso que, os casos
aqui invocados de meu próprio pai, e de Teotônia

VIlela, ambos com longa e larga trajetória na política estadual, jamais foram toldados por inimizades duradouras, por rivalidades inconciliáveis ou
por ódios de qualquer espêcie. EiJ mesmo, militando _em diferentes siglas partidárias em minha
trajetória política, jamais cultivei sentimentos que
pudessem amesquinhar a minha convivênda,
quer com adversários, quer com correligionários.
Orgulho-me, Srs. Senadores, de ser um homem
sem ódios, sem ressentimentos e creio_ que sem
inimigos, embora seja inevlfável que, nas disputas
eleitorais, tenha adversários políticos.

Permite-me V~
um aparte, nobre Senador Guilherme Palmei-

O Sr. Mauro Benevides ~

ra?
O SR GCIILHERME PALMEIRA - Com
muita honra, nobre Senad_or Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Guilherme Palmeira, V. EX' nos Oferece, sem dúvida alguma, uma lição admirável de ética política,
fazendo uma retrospectiva da sua atuação como
homem público que exerceu funções das mais
relevantes e que agora se despede do- Seh ado
Federal para cumprir outra delegaçã"o·ermmada
da vontade popular, o exercício da prefeitura da
capital do seu estado. Cabe a nós,- que ·convivemos com V. EJcl' aqui, no Senado FederaJ, vendo·O
até 5 de outubro cumprindo a importante missão
de senador constituinte, elaborando, portanto,
com as suas sugestões, com as suas propostas
_.,e com os seus votos, a nova Carta Magna brasileira, cabe-nos lastimar, por um lado, a perda da
sua convivência e do_ seu concurso no âmbito_
do -Congresso Nacional e, por outro lado, exaltar
o povo de Macei6, qUe, escolhendo V. Ex', abre-lhe_
perspectiva de continuar servindo, numa função
executiva, àquela gente que, na região nordestina,
é sempre acatada, é sempre respeitada e que
tem tradições políticas tão arraigadas. No curso
de seu pronunciamento, mencionando V. Ex", como o fez, logo nas primeiras fases, as figuras
inolvidáveis do seu saudoso genitor, Rui Palmeira,
e do nosso inesquecível colega Teotônio_ Vilela,
tocou a todos nós. Tantas vezes aqui vimos aquele
Teotônio, que foi realmente o grande lutador em
favor da normalidade político-institucional, ocupar seguidamente as tribunas e reclamar um cJi..
ma de normalização democrática para o País.
Neste momento de despedidas, V. Ex' nos toca
também pela menção que faz ao extraordinário
homem público e companheiro meu nesta Casa,
o Senador Teotónio Vilela. Fazemos votos, Sena..
dor Guilherme Palmeira, que V. Ex~. no desempenho dessa nova tarefa, a de Prefeito de Maceió,
leve tudo de s~ de experiência. de tirocínio, de
clarividência, de desc_ortino e, sobretudo, o inexce..
clivei espírito púbHco. colocando--o a serviço da
sua capital, do seu estado e da região que ambos
representamos nesta Casa.
-

O SR. G(JILHERME PALMEIRA - Muito
obrigado, Senador Mauro Benevides. V. EX- é uma
.das figuras mais respeitadas e admiradas desta
Cãsa Já o admirava e respeitava antes de poder
_conviver com V. Ex' no Senado Federal, pela sua
atuação, pela sua defesa_ dos princípios democrá..
ticos. A sua palavra me enche de felicidade e
de orgulho. Certamente ficará marcada na minha
mente e no meu coração, como estimulo para
que eu possa cont,jnuar na luta a que me propus
em favOr dO povo brasileiro, especialmente do
povo de Alagoas.
O Sr. Edison Lobão - Permíte-me V. Ex'
u.m aparte?
·
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_a inevitabilidade de quem a encarava como um
designlo dO destino e uma edificante lição na vida
de _qualquer político.
0 Sr. Nelson Carneiro_ Permite-me V. Ex'
um aparte?

b SR. GÜILHERME PALMEIRA - Com
muita honra, nobre Senador Nelson Carneiro.
0 Sr. Nelson Carneiro _ Os nobres Senadores Mauro Benevides e Edison Lobão já disse..
ram da situação em que ficamos todos nós, tristes,
porque sentimos a ausência de_ V. Bc', e felizes,
porque vemos V. Ex' receber, mais uma vez, o
apoio do povo da sua terra. Quanto a mim, guardo
eu uma razão especial p~ intervir, Am!go fraterO SR. GWLHERME PALMEIRA - Com na! que fui de Rui Palmeira, de urt:~a amizade que
muita honra, nobre Senador Edison Lobão.
só a ni_orte teye fõrça de-rlos afas~r, acompanhei
- -O Sr. Edison Lobão- Senador Guilherme-, -quase_q\-le como um parente a evolução da vida
Palmeira, por um lado, nos regozijamos com ó - po11tica de V. Ex' Se V. Br tem arquivo, terá semtriunfo de V. Ex' nas últimas eJeições; e, por outro: pre guardado os telegramas com que daqui ou
lamentamos perder o convivia desse eminente do Rio de Janeiro acompanhei a trajetória de V.
homem póblico que por tanto tempo esteve neste Ex" Tive- a feltcidade de contá-lo entre os campaSenado; e cOm quem há dois anos passei a con:. - nheiros. Foram seís anos de grata convivência.
viver também como S~nador; já que antes o faziã ·Hoje, que V. Ex" se despede, falo evocando dois
como Deputado Federal, companheiros no Con~ · grandes nomes desta Casa, Teotônio Vilela: e_ Rui
gr~sso Nacional .. V. EX' tem tido _uma atuação
Palmeira. São dOis riOmes tUtelares âa Vida públifecunda na vid~ pública brasileira .. Exerceu, serri - Ca de Alagoas que, certamente, como V. Ex!' bem
dúvida, os mais diversos e ma:is importantes c ar:. diz, são guias para qualquer homem público neste
gos· da atividade política do seu· estado e, agora, País. Não sei se me congratulo, não sei se lastimo,
no Plano federal. Volta a Alagoas como prefeitO · mas, em todo caso, quero significar que V. EX'
da capital do estado. Volta a dirigir os- interesses sai desta Casa deixando aqui não só admiradores
da _comunidade de Maceió, que já dirigira anteS~ - - e amigos como também entusiastas colegas que
e com extraordinária compefência. V. _Ex. foi Presiprocurarão sempre recordar a sua passagem e
dente do meu partido quando nele ingressei. lnfazer votos para que, terminada a sua missão na
- gré:ssei-noPFL.portanto,pelamãodeV.Ex•Teve-- -prefeitura de MaCeió,_volte a esta Casa,_que é
o nobre Senador sempre, nesta Casa, uma atua~ a sua Casa-;-que foi a Casa de seu paf.
ção retilínea, marcada pela independência, pela
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Suas pacoerênda e pela grandeza de_ posições. Quando
lavras, nobre Senador Nelson CarneirO, tocam-me
V. Ex" noS delXa,-em verdade; para exerCer outra
atividade da vida pública, deixa também o sel..l por ter sido V. Ex• companheiro e amigo de meu
saudoso pal, Rui Palmeira, com quem enfrentou
exemplo de homem correto, decente, coerente
períodos difíceis neste País. Pôde V. Ex!' estar ai,
com os seus pontos_ 4e ylsta. _Desejo a V. Ex',
Vivo e forte, ·a decano dos senadores. Infelizmente,
. como_ seu companhe_iro_d~ Parlamento e do ParRui Palmeira não pôde dispor da mesma saúde.
tido da Frente uberal, já agora nO- exercício
Tentei, como disse V. ~. não decePdonar suas
.da liderança do _nosso partido! que obtenha na
idéias e propósitoS nó cenãifo político nacional,
prefeitura da capital do seu estado o mesmo brilho
-que s-empre marcou" a sua Cárielra. tólo-camo--nos - éspetialmente nesta Casa. As palavras de V. E.X;>
inteiramente à--disposição de V. Ex!', ao lado dO" não só me emocionam, como me marcam para
qualquer futuro que possa ter na vida política do
.Senador Divaldo Suruagy, de seU. ~uplente_e de:
meu estado.
outros representantes do seu estado, para ajudálo em tudo. quanto necessitar d!;) nosso empenho,
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
aqui, para o ex_ercí~9.c~a. su~ ftn:J.ção de !?refeitci:-- ~um aparte, nobre Senador Guilherme Palmeira?
0 SR. G(JILHERI'\E PiU.MEIRA - Muito
obrigado, nobre Senador Edison Lobão, por esse . O SR GCIILHERME PALMEIRA - Ouço
depoimento, que me deixa desvanecido e honrado. V. Ex'! é um dos nomes_ que brilham neste o nóbre Senador J.utahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador GuilherSeriado. Tendo _até diver_gido conosco em_ determe Palmeira, V. Ex~ -taiveiz não se recorde, mas
minadas pOsições, depois somamos, quando en~
ter1àemos que era hora de somar, em bus_ca do ç_o seu pronundamento_lnicial _aqui, nestci Casa,
encbntro com a democracia. Muito grato a V. Ex' tive oportunidade de aparteá-lo, e aparteá-lo lem·
Sr. Presidente, nada disso, porém, me preserbrando uma amizade fraternal entr_e os nossos_
vou de ser vítima de tais sentimentos que, a mercê pais, companheiros de partido, também ar'nbos
de Deus, jamaís alimentei, nem, no que esteve senadores da República, e que só o destino, como
a meu alcance, permiti que prosperassem em já disse o Senador J"felson Carneiro, também pôde
separar aqueles dois companheirOs de_ tantas luminha volta. o__ episódio do pleito estadual de
tas. V. Ex' falou, inclusive, em certas posições
1986, que deu ao PMDB a mais larga, a mais
ampla e a mais incontestável vitória eleitora) da radicais da politica de Alagoas, e também, neste
história recente da vida política brasileira, não me episódio, V. Exl' sabe muito bem qUe o então Presideixou mágoas nem razões para c_ultivar ressentidente nacional da UDN foi a uma sessão na Assembléia Legislativa de Alagoas, e lá, ao lado dos
-mento_s. Curvei-me_ à realidade das umas, com

e
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companheiros, teve condição de dar a solidariedade maior, num verdadeiro combate travado naquela Casa. V. .Ex' trouxe para cá essa tradição
de luta, essa tradição_ de lealdade, de fidelidade
aos seus amigos, ao--s seus companheiros, aos
seus princípios. Esta ê uma Casa de Convivênc_ia
democrática, em que divergimos, lutamos, e, às
vezes, utilizamos até palavras um pouco-mais duras, mas sempre procurando respeitar a pessoa
do colega. Por isso é que sentimos saudades
quando algum colega daqui se aJa_sta, e com
maior razão V. Ex•, que foi sempre aquele companheiro lhano no trato, ...

dependência. As suas palavras, se não são muito
mais de amizade e de bondade, independem de
uma ou outra coisa, elas me enaltecem demais.
Tenho certeza d~ que o povo da minha terra,

amanh_ã, ao ouvir ou ler um depoimento do tamanho do que V. Ex• presta ao pequeno representante de um pequeno Estado, fic;ará feliz, pelo

que podemos tentar fazer em favor da nossa Federação.
O -sr. Jariúl Haddad um aparte, nobre Senador?

Permite-me V.

Ex~

OSR.GWLHERMEPALMEIRA-Poisnão,

nobre Senador.
O SR. GUIUfERME PALMEIRA - Muito
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Guigrato.
lherme Palmeira, convivi, durante longo tempo,
O Sr. Jutaby Magalhàes- ... companheiro
antrgo Deputado Estadual do Estado da Guanade todas as horas dos seus colegas, e sempre
bara que fui, com o seu irmão Vladimir Palmeira.
com a simplicidade que lhe é característica, mas
Conhecia V. Ex" .;!penas de nome, pela sua atuasempre, com o seu trabalho, com a sua eficiência, -- ção política no seu Estado e nas casas legislativas.
executando um trabalho que é o.traba!ho de Sena- Tive a honra de poder conviver com V. Ex" nesta
dor da República. Lamento profundamente que
Casa. Apesar das divergências politicas que posV. Ex' se afaste-desta Casa. Não será por muito
samos ter tido em alguns momentos, aprendi a
tempo. No entanto, para nós é um tempo muito
respeitá-lo e digo, com orgulho, que me tomei
prolongado. Por isso, espero que um dia V. Ex' seu amigo. Sinto, neste momento, a falta de sua
retome ao nosso convívio com mais uma--Cansa~
presença neste Plenário daqui para frente. Tenho
gração nas umas, -ensejada pelo povo alagoano.
a certeza de que a sua presença à frente da prefeiO SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito
tura da sua .cidade natal fará com que nós nos
obrigado ao querida companheiro e amigo Sena- orgulhemos de ter um antigo -companheiro gerindor Jutahy M_agalhães. Realmente V. Ex' colo_cou
do os destinos de Maceió. Meus parabéns a V.
bem que, no meu primeiro pronun<:iarnento nesta EX' pelo seu brilhante discurso, discurso de hoCasa, recebi o seu apOio,- a sua solidariedade, mem comedido, homem que sabe que a política
o seu estímulo de quem já vivia aqui há algum
demQctática se faz através das contradições e que
tempo e que trazia também a experiência de um a democracia plena se preenche através da alternância do poder. Meus parabéns, e quando sentir
dos grandes homens desta República, o ex~Mi
nistro, o ex-Senador Juracy Magalhães.
saudade de V. Ex'?, pode ter a certeza de que lá
es~~~em Maceió, para vê-_Jo.
O Sr. Itamar Franco - Permite:me: V. Ex"
um aparte?

OSR. GUIUfERME PALMEIRA-Senador
Jamil Haddad, meus agradecimentos. Suas palaO SR. GCIJLHERME PALMEIRA- É uma
grande honra para mim, nobre Senador Itamar vras, também emocionantes, dizem multo da ver- dad_e de_que divergências políticas, às vezes, são
Franco.
momentâneas, divergências ideológicas são canO Sr. Itamar Franco --Senador Guilherme
tornáveis, e que os objetivos de servir, de trabalhar,
Palmeira, V. Ex~ falou em imperativo da consestes, sim, unem e são inseparáveis. Portanto,
ciência e fidelidade aos princípios. Volta agora
meu agradecimento. Sei que as saudades farão
V. Ex', para Alagoas, a fim de administrar a sua
com que V. f:xl' esteja, sempre que possível, Já
capital, onde, estou certo, fará urna excelente adtambém, não só nos dando apoio, como levando
ministração, particularmente voltada _aos mais ca- o ~(ago da amizade que firmamos aqui.

~;r~~:,a~~ ~:aa:e:v~~~~t~i~~~-h=a~~~~
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O Sr. DJvaldo Suruagy- Senador Guilherseu comportamento, a sua combatividade, o seu
~~ Pal_!!leira, permite-me V. Ex"' um aparte?
espírito público, a sua lhaneza e o seu cavalheiO SR. GOILHERME PALMEIRA- Comrisrno. Não é uma despedida. Quando V. Ex' se muita honra, Senador- Divaldo Suruagy.
o Sr. Dlvaldo Suruagy _Senador Guilherafasta neste momento, do Senado da República
para exercer outra missão mais perto do seu povo, me Palmeira, iniciamos juntos as nossas carreiras
só nos resta desejar-lhe a felicidade completa e_ - políticas, em 1965, eu, candidato a Prefeito de
a certeza.. de que utn homem Cófuo Guilherme Maceló, V. Bc', sendo o braço direito da candiPalmeira há de estar presente, tendo consciência datura do sempre lembrado, jamais esquecido,
que já nos estamos aproximando do século XXI. Senador Rui Palmeira, seu pai, ao Governo das
~~mêlo falou o poehta,deVeuExti:~Asopol rtundida~e dle Alagoas. Em 1966, eu, o prefeito-eleito da capital
<.lu. - o na campan a
e · :
uzes 0 secu 0
alagoana, V. Ex~ foi o meu candidato a deputado
XXI Já se aproximam, e é com este pensamento
estadual. Em 1970, chegamos juntos à Asseme a certeza de _uma grande administração de V. bléia legislativa alagoana. Tive a honra de ser o
E<' voltada já para o tercejro milênio que lhe dese- - lí~e_r e V. Ex~ era o nosso vice-líder; fui o presidente
jo felicidades.
da casa, V. EX' foi o primeiro secretârio. Escolhido
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Muito govem_ador de Alagoas,-V. Ex~' foi o presidente
obrigado, Senador Itamar Franco, fui um dos ad~ da Assembléia legislativa, na a~ Legislatura, e foi
miradores de V. Ex" antes de chegar ao Senado, o_secretário da Indústria e do Comércio do nosso
e essa admtração aumentou riO coiwMo, pela sua governo. Fui eleito governador de Alagoas com
coerência, pelo seu desprendJmento, pela sua in- -· o apoio de V.~. e dei uma modesta contribuição

para que V. Ex~ se encontre, neste momento, falando na tribuna desta Casa. Juntos, durante este~
23 anos de vida pública, jamais tivemos o menor
desencontro. sempre batalhamos pelos interesses maiores do desenvolvimento de AJagoas. Juntos, governamos o nosso estado durante dez anos;
em companhia de outros.nomes de grande valor
e de grande destaque, comõ o -o-ovema dor Teobaldo Barbosa, que se encontra na tribuna de
honra, prestigiando a fala de V. ~. Durante dez
anos batemos todos os recordes em termos de
construçâó de salas de aula, de unidades de saúde, de pavimentação de estradas, de construçãc
de casas populares. Jamais atrasamos um dia
sequer o pagamento do funcionalismo, evitando
gerar traumas dentro da sociedade alagoana, uma
desarmonia entre os Poderes do Estado. O funcionaliSmo jjóblico de Alagoas era dos mais bem
pagos do Nordeste, em algumas categorias, atê
o mais bem pago do Brasil. O professorado de
A1agoas era o terc::eiro do Brasil, perdendo apenas
para o de São Paulo e Brasflia. Tudo isso graças
a uma identificação com a comunidade alagoana.
Tudo isso graças a urna identidade com as aspirações maiores dO pOVo de Alagoas, que V. Ex~
tão bem caracteriza na sua personalidade 1nvul 7
gar. Daí a _minha alegria de ter participado, mais
uma VeZ, de uma luta que foi uma vitória não
apenas de V. EX', mas um desabafO do povo alagoano contra tanta inconseqUência e tanta irresponsabl1idade de um desgovemãdor que vem ín~
felicitando o Estado deAlagoas. V. Ex"' é _um reparo
para o povo alagoano. Daí a minha alegria, daí
a minha satisfação em ter partidpado desta luta,
na qual V. ~ levou 9 povo de Alagoas à vitória.
V. EX'! deixou profundas marcas nesta Casa. Esperp que em 1990 V. Ex" retome a e_s_ta Casa, para
continWr dignificando _o eleitorado alagoano. V.
EX' falou bem alto em nome de Alagoas na Câmara Federal e no Senado da República, e é por
isso. que me congratulo com a vida pública de
V. EX", porque ela tem o que melhor Alagoas pos

suL
O SR. GUILHERME PALMEIRA -Muito
obrigado, Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- V.~ me
permite um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- O Sena·
dor Jarbas Pe~ssarinho já havia pedido. Em seguidá terei a honra de ouvir o nobre Senador.

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador,
invoco uma cohdíção muito especial, no momento_ em que me dirijo a V. Ex" V. Ex" sabe da minha
predileção por V. f r e pelo Senador Divaldo Suruagy, m?S invoco a condição especial de ser
cidadão honorário de Alagoas, título esse dado
praticamente por todaS- as compoSições políticas
da terra. É nesta condição que quero relembrar
o pobre ministro que fui com o gtande governador
que V. Ex• era, na ocasião que tiVemos contato.

O SR. GUILHERME PALMEIRA apoiado!

Não

O ,Jir. Jarbas Passarinho - E já naquela
altura, V. EX' sabe exatamente que, tanto quanto
me foi possível, eu me rendi à obrigação de ajudar
o governo de A1agoas no que me fosse cabível
dentro do ministério. E naquelas oportunidades
de contato com V~ Ex", conduía a liderança que
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se expres_sava tão brilhantemente naqueles idos
de 83/84. Ugado, portanto, que sou por laços
de afeto às Alagoas Gerais a que me refiro, não
tive oportunidade, evidentemente, de conviver
com V. ~ aqui, nesta Casa, porque o Senado
tinha-se livrado de mim durante quatro anos, e
foi justamente quando V. Ex" se elegeu Senador.
O SR- GUilHERME PALMEIRA- Lamentavelmente.

O Sr. Jarbas Passarinho- Por isso, agora
vejo V. Ex" partir, e tomo um pouco do arroubo
do, Senador Oivaldo Suruagy, na hora em que
S. Ex!' fala, porque eu também torci pela vitória
pessoal de V. _Ex",...
-

O SR- GUILHERME PALMEIRA grato a V. Ex,f, que participou.

Muito

O Sr. Jarbas Passarinho- ... embora o meu

Partido já tenha sido o Partido de V. Ex!' -

e

participei numa tomada de televísão, dando um
ponto de vista pessoal, que espero não tenha sido
repelido pelos meus conterrâneos honorários. Vejo a partida de V. Ex!', e apenas quero lhe dizer
o seguinte: além da representação de Alagoas,
dos três Sefiadores de Alagoas que aqui se encontram, V. Ex!', na Prefeitura de Maceió, contará, evidentemente, com um quarto senador no mínimo,
aqui, que ê este pobre colega que o aparteia neste
momento.~ Fico inteiramente à disposição de V.
~para o êxito· da sua administração.
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Multo
obrigado, ilustre Senador Jarbas Passarinho. V.
EX, com quem tenho a honra de privar de amizade pessoal, de algum tempo, sem falar da admi_ração pela inteligência, pelo briJhantismo com que
se tem saído sempre na vida púbUca brasileira,
também me honra com seu aparte. _

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Nobre Senador, eu gostaria também de apartear V. Ex"
O SR- GUILHERME PALMEIRA muita honra, nobre Senador.

Com

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Estou ouvindo o dfscurso _de V. Ex" e_ há aquele misto de
tristeza e_ de alegria. A tristeza de vê-lo partir, mas
a alegria de vê-lo como triunfante candidato à
Prefeitura da capital do seu estado, Maceió, Llma__
vitória que, acho, é uma das mais expressivas
e urna das mais desejadas pelo nobre orador.
No momento em que V. Ex.' fala, abrem-se muitas
perspectivas, pois, estamos exatamente depois do
pleito municipal, que revelou a vontade do_ povo
na indicação dos novos gestores municipats. Muitos foram a julgamento, muitos perderam, poucos
triunfaram. V. Ex" está entre._ o_s que triunfaram,
aprovados pelo veredicto popular. O que desejo
a V. Ex"' é que, na Capital do seLt Estado, dê apenas
continuidade à tradição de seu velho pai, de saudosa memória, memória muito cultivada aqui no
Senado. Federal; dê continuidade: à sua própria
vida política, ganhando esse item no seu currículo,
com aquela galhardia que lhe tem _sido peculiar
nos outros trâmites do .sel!_ processo de vida no
quadro político nacional. Ao companheiro nós devemos dizer não adeus, mas que siga com a confiança que lhe é própria para o sucesso,. que naturalmente_ alcançará. Sabemos que é diffc:il a gestão de qualquer municipalidade, principalmente
de qualquer capital. Cómó será diffcil dirigir a sua
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cidade, a sua capital. Mas o seu talento _h_â de
do Suruagy, quando S. Ex" registrou o Governo
suportar todi$ as agruras. Os des1gnios_ de sua , Fernando Collor como desgovern_o, Fernando
vida irão dar, por certo, a fortaleza de que precisa
Collor, que for o Deputado Federal mais votado
para enfrentar a problemática que está à sua espe- do seu Partido, Fernando Collor de Mello, que
ra. O que desejo ao companheiro, quando faz
foi um dos maiores prefeitos da capital alagoana,
esse dis"curso no Senado, o que desejo é que
que a projetou nadonalmente, e foi Prefeito no
alcance, na Prefeitura de Maceió, o,sucesso, que Governo de V.~. e hoje é uma das figur_as naciojá ê constante na sua carreira polltica, e que essa nais. Registro ã(jui a minfla amizade, a minha
cidade ganhe com o veredicto dq seu povo. Muito admlração_e o_ meu respeito pelo Governador Ferobrigado.
nando Collor de Mello e, tenho certeza de que
O SR. GUilHERME PALMEIRA - Muito o seu talento, o seu entusiasmo, a sua juventude
obrigado, Senador Cid Sabóia de CarvaJho,- que farão mUito pelo Brasil. Nobre Senador, nesta tarme honra com suas palavras, Senador cearens_e, de glamourosa, esta_ tarde bOnita- de despedida
de V. Ei', registro qUe coiiVivi com V. EX' quatro
__e__que honra a inteligência do Ceará.
arióS na _Casa de TaVares Bastos, como deputado,
O Sr. Carios Chlarelll - Permite-me V. Ex" e para mim foi uma honra, uma alegria este granum aparte?,
de convívio. Desejo a V. ~ feliddãQeS--:-CongraO Sr. Rubens War- Permite-me V. Ex~ um tulo-me com V. Ex" pela excelente vitória que a
teve nas eleiçõeS _de Maceió.
aparte?
.
O SR- GUILHERME PALMEIRA - Com
O sR: GUILHERME PALMEIRA -Muito
~
muita honra, Senador Carlos Chiareiji.
obrigado, Senador Rubens Vilar. Agradeço a V.
EX as palaVras, a solidariedade e o_ testemunho
O Sr. Carlos Chiarelli - V. Ex", nobre Senade V. EX no que pudermos realizai em Maceió.
dor Rub"ens Vilar, tem precedência, por alagoaE pelo que V. Ex" acompanhou como senador,
nidade._(Risos.)
esp~ro que_isso seja permanente. Que sua admiO SR- GUilHERME PALMEIRA - OuÇo- ração -pelo gOvernador seja muito passageira, poro nobre Senador Rubens Vilar.
que é ilusão.
O Sr. Rubens Vilar- Muito obrigado ao Se~
Có!1Cedo O ~parte ao -nobre ·senador Ca~IOS
nadar Carlos Chiarelli. Sentado na cadeira do emi- Chiarem.
nente Senador Teotónio Vilela, o "Menestrel das
Alagoas", o "Paladino da Democracia" no Brasil,
O Sr. cHiOs Chiarem- SenadOr GUilherme
Palmeira, esgotada a brilhante bancada ãlago-ana, que foi amigo pessoal e amigo do grande e legentanto no que diz respeito aos filhos da terra- como
dário Rui Palmeira, sentado na cadeira de T eotônio Vilela Filho, nosso digno e combativo Senãdo_r aos honorários, agora sobra um espaço para: uma
titular da_ função, tenho a alegria, tenh9 a honra,
manifestação solidária, amiga, fraterna, de admiração-lá no Rio Grande do Sul. V. Ex~ -é daS~"palneste inst.:uil.~. ae aparteá-lo, para lhe dizer que,
não votando em V. Ex', porque votei também no_ -meiras" JT!ais ar(ligas que conheço. Por tsso mescombativo, no __Qigno companheiro Deputado mo, ao _colega, ao ousado político, ao homem
Constituinte_R.en__~_Ççll_heiros à Prefeitura de Made. atitudes frontais, aquele que sempre soube
ceió, que disputou lealmente com V. EXI' a funÇão,
rrianifeftiãr, independen,temenie de rlS~os •. as suas
tenho a alegria, tenbo _a honra de dizer para esta posições e assumi-las d~ maneira clara_e vigorosa,
Casa que fui Signatáfio do manifesto que ajudou eu gostaria, nesta hora, de dar o testemunho do
V. EX' a chegar ao Governo das Alagoas, quando meu apreço e da minha estima.
deputado estadual. E o frz com muita honr~.
Aqui fizemos uma sólida amizade. Aqui registro
o testemunho de uma -~dmiração profunda, e,
. O SR- GUilHERME PALMEIRA - Muito
gostaria de dizer que V. Ex' tem colar próprio,
obrigado.
não depende dessas discussõ_es_ que se estão travando a respeito das figuras do Estado_ e das
O Sr. Rubens War - Sei do perfil, do presquestões locais. V. Ex~ é U{rla_figura no_ plano
tígio político que V. Ex~ goza não SÓ no nosso
iiaclonal, vai além das fronteiras, ainda que das
Estado como a nível nacíonal, Vice-Presldente que
fronteiras oceànica_s de Alªgoas, V. Ex• chega aos
foi desta CaSa, o Senado Federal, Presidente Nalimites-nacionais. Por isso, meu _caro e_ ilustre amiclona] do PFL. V. ~ foi, sem dúvida nenhuma
go Senador Guilherme Palmeira, a única coisa
e por justiça- e registro aqui- um dos maiores
que a'rui me corta o pesar é a tiisteza de sabê-lo
governadores do nosso estado, ...
despedindo-se da Casa, mesmo numa âespedida
O SR; GUILtiERME PALMEIRA- Obrigade vitorioso, é saber que V. Ex~. pela antecipação
do.
dessa figura ilustre, também das Alagoas, nosso
O Sr. Rubens VOar- ... _deixou um acervo
estimado e fraterno amigo, V. Ex", na verdade,
-de obras imensuráveis, V, Ex~ _que é _filho, corria
não -dá urri- basta siempre, como diz o castejá disse, c:J.Q legendário Rui Palmeira, um dos maiolhano, mas apenas um atê Jogo. V. ~ está indo
res oradores, um dos maiores tribunos que_ já
para voltar, para seguramente reformar e reforpassaram por esta Casa, o Seriado Federal, tendo,
mular a ·administração municipal, para conserinclusive, sidO- membro da Mesa, como seu_ Pritá-la, para agilizá-la, para modernizá-la, V. EJ<I', que
meiro Secretário. Desejo a_ V. ,Ex\', nobre Se_nador
é um excelente e_ c.ompetente administrador. Por
Guilherme Palmeira, seja feliz à frente do Governo
IsSo; vá e cuiripra essa tarefa, e, retome logo.
da capital alagoana e que a restaure, que a faça
O Senado seguramente preservará a sua Cadeira,
sorrir. V. Ext tem uma missão mw1o difícil, a de_ quererá continuar ouvindo a .!!U~ voz e continuará
a tê-lo como um dos seus. Nós estaremo$ aqui
fazer uma grande obra de reconstrução de Maceió. P_ermi~-meV. Ex", porém, discordar, eleganpara aplaudi-lo pela vitória, para apoiá-lo no seu
temente, do nobre_ amigo, o ilustre Senador Diva!trabalho valioso na administração municipal e se-
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guramente na planície - quem sabe - fazer
com que V. Ex" tenha o coro das palmas necessárias pelo seu retorno como Senador que deixa
saudades e como administrador-_que seiá, mais
uma vez, competente.
O SR- GCIIUiERME PALMEIRA - Muito
obrigado, caro Companheiro, caro amigo, car6

Uder Carlos Chiarelli.
Nós, que percorremos caminhos dos mais difi-

ceis e horas das mais difíceis e parece que nos
pegou aquela pecha dos dissidentes, e fomos dissidentes no começo, fomos dissidentes no meio,
continuamos dissidentes, mas sempre dissidentes visando o interesse 'maior desse País, o interesse do nosso povo.
V. Ex" que é um dos homens entre tantos homens dignos e ilustres desta Casa, V. Ex• é uma
das inteligências- mais brilhanteS, dos homens
mais sérios, dos homens mais ldea1istas que eu
tive o prazer de c::onhecer aqui no Senado Pedera1.
Este é um depoimento que eu precisaria fazer
com relação a V. Ex", quando se tenta ultrajar
a sua dignidade e a sua honra que, na minha
opinião, e na opinião da maioria dos brasileiros,
é imaculada.
Portanto, meus agradecimentos e, ao mesmo
tempo,- a minha solidariedade às suas posições
independentes e de coerência que sempre man~
teve nesta Casa e no decorrer da sua vida pública.
O Sr. Ronan Tito -

Permita-me V. Ex" um

aparte?
O SR. GWLHERME PALMEIRA prazer, ouço o üder Ronan Tito.

Com

O Sr. Ronan Tito- Uustre Senador Guilherme Palmeira, é sabido que uma honra inigualável
para um político é governar a sua ddade, a sua
terra. S_e é, e o é, então governar_ Mac.eió_ é_ _um
prMJégio muito maior. Que beleza de cidade, que
praias, que lagoas que cercam aquela cidãde. Vai
V. Ex• com esSa incumbêridã," tncumbênc.ia que
quem delega é o povo daquela cidade. E o poVo,
quando fala, não merece e nem pode ser contestado. O povo falou, está falado! Não posso dizer
a V. Ex"' que me alegro prOpriamente com -s_ua
vitória, lá, porque V. Ex" lutou contra o meu Parti~
do. No entanto, também, em nenhum momento,
vou contestar a vitória de V. Ex", porque quem,
afinal, deu essa vitória, soberanamente e livremente, foi o povo de Maceió. Tenho um CarinhO
muito especial por aquela cidade. Aquelas praias,
já tive o privilégio de estar por lá mais de uma
vez. Tive o privilégio, também, de estar lá num
dia não muito alegre, mas um dia memorável
na minha vida: o dia do sepultamento de um
dos maiores homens públicos que este Pãís já
teve em toda a su_a História, o dta do sepultamento
de Teotónio Vilela. Encontrei-me-com-v. Ex+, com
o Senador Divaldo Suruagy, com aqueles que
poderiam parecer oposicionistas a S. ~. ou ex
adversos, melhor dizendo e, naquele dia, recolhi
a grandeza do povo alagoano, do povo de Maceió,
através de um depoimento do Senador Divaldo
Suruagy. EU brincava com S. EX' - havía-mos
sido Colegas na Câmara dos Deputados- e brinquei com o Senador Divaldo Surua_gy: "Então,
viemos aqui chorar o seu adversário, o meu correligionário?" S. Ex• faiOü: "Não, vimos aqui prantear
o maior de todos nós. Vimos prantear T eotônio
Vilela, essa figura imensa, que fez. j)ólttica, foi

aguerrido, lutador, nunca se mostrou indiferente
diante de qualquer problema, E disse S. Ex", o
Senador Oivaldo Suruagy: "Nunca nos machucou, nunca nos feriu, nunca nos magoou". Essa
é a dimensão do politico alagoano; é a dimensão
de V. EX' ex adverso da minha Bancada, mas
amigo de todos nós; lhano, cordato, cavalheiro,
leal, e nem por isso em nenhum momento abriu
mão de sua luta. Desejo a V. Ex.D e desejo ao
povo de Maceió uma profícua administração para
bem dos alagoanos, dos homens que vivem na
Capital de Alagoas, mas para o bem de todos
nós que de quando em vez vamos lá usufruir
das maravilhas daquela cidade. Parabenizo V. EX'
E ~ui~ obrigado-pela concessão do aparte.
O SR. GCIIUiERME PALMEIRA - Muito
obrigado, Sena.dor"Ronan Tito. É Uma honra receber seu apoio, sua solidariedade.
Não tenho dúvidas de_que Maceió, depois de
recuperada, estará à sua disposição.
Prossigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
As vitóriãs reconfortam a nossa própria confiança. As derrotas não são necessárias apenas para
temperá-Ias, servem, também, Sr. Presidente, Para dar a exata dimensão de nossas próprias limitações.
Recolhi esse exemplo com humildade comofruto para minhas próprias reflexões. O eXercício
do poder, porém, atê mesmo no regime democrático, tem o inevitáVel condão de revelar a natureza humana, triste, frio e solitário, como o definiu
Milton Campos, pôde, para as· naturezas mal conformadas, transformar-se em instrumento de vinditas-pesSõais, de ambições desmedidas e de Violências de toda espécie. Alagoas, como qualquer
outro Estado brasileiro, não estaria evidentemente
imune a devastações dessa espécie. E o exercido
da política transformou-se, em meu Estado; nUnia
contínua e irreversível de todas _essas aberrações
do gênero humano.
Às comemorações da vitória, seguiram-se estarrecedoras demonstrações da -inSàriidade do
poder, com conflitos que não pouparam qualquer
dos poderes constituidos. Abandonada a sua própria sorte, Alagoas paga há dois_ anos, Sr. Presidente, o ônus terrível do culto pessoal que não
poupa nada, nem ninguém! Desembargadores,
magistrados, juízes e membros do Legislativo; se
cretãrros de Estado, autoridades do Executivo ~:
servidores públicos têm assistido a uma vaga de
destruição de todos os valores. de acusações infundadas e de fuga às responsabilidades políticas
de que se investem, necessariamente, todos os
mandatários do poder e de toda e qualquer autoridade legitimamente constituída.
A força destruidora desse autêntico peóodo de
desgoverno, a:!ou em Alagoas o culto da_desesperan~a. do desencanto, da desarmonia e do desalento. À míngua de recursos, emparedada por
vfdos que remontam aOiiinàis desvairado clientelismo que já se praticou em meu Estado, a Prefeitura de Maceió é_ hoje a própria imagem da destruição. Sem a solidariedade da União, e abandonada pelo Estado, transformou-se numa autêntica
massa falida- a exigir remédios heróicOs, dedicação _sefT!_ limites e soluções criativas. Cómo na
maioria das__capitã.is brasileiras, também a de méu
Estado é hoje a imagem da falência.
Premido e angustiado por esse quadro desalentador, Sr. Presidente, não teria como fugir ao dever
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imperioso de oferecer-me como alternativa aos
apelos que me chegavam de todas as expressivas
lideranças políticas que me impuseram o dever
poUtico e partidário de concorrer, corn a parca
força- de minha própria experiência, para dar ao
meu Estado, mais essa contribuição, em pleno
exercício de meu mandato de Senado~.
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. EX'
um aparte, nobre Senador Guilherme Palmeira?

O SR. GWLHERME PALMEIRA - Com
muita honra, nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Guilherme Palmeira, conheci o trabalho de V. Ex"
como ex-Governador do Estado de Alagoa,s. A
marca do governo de V. Ex" ficou em toda a
parte: trabalho séfio, profícuo, no qual V. Ext teve
o respeito da maioria do povo alagoano. Hoje,
está-se despedindo do S_enado Federal para assumir o cargo de _Prefeito de Maceió, e é mais Ui'T'
desafio, que tenho c__erteza i(á_f~er jus de administrador moderno e progressista. Governar uma cidade do No_rdeste é ser_ um missionário e V. Ex'
será esse _missionário para consertar o caos que
impera naquela bonita cidade do Nordeste, Macei6, Capital do Estado das Alagoas. V. Ex' saberá
dar o recado de_c_oofiança que o povo de Macei6
lhe deu sufragando o nome do seu ex-Governador. Parãbét1s,-nobre Senador Guilherme Palmeira!
O SR- GWLHERME PALMEIRA - Muito
grato, Senador Ney Maranhão, pelas suas pal.ivr~s. pelo se!l apoio, pela sua crença no que eu
posSa fazer oU venha a fazer em-favor de Maceió
eAlagoas.
A demonstração que recebi nas umas terminou
se transformando em mais uma prova inequívoca
de que a nenhum homem público é lícito fugir
ao seu próprio destino. A confiança que em meu
nome depositaram os eleitores de Maceió, não
me deixa outra a1temativa que a de interromper
e~sa longa _e feliz convivência, para atirar-me de
corpo e alma a este que considero um dos maiores, senão o maior desafio de mínha carreira.
Estàs, Srs. Senadores, as imperiosas razôes que
me impõe a renúncia de me_u mandato, para uma
nova e desvanecedora missão. Tenho ·a certeza
de que, neste transe, ninguém nesta casa n1e recusará compreensão; apoio e solidariedade.
Saio, Co-rTfO escreveu o inesquecível Joaqulm
Nabuco, da placidez. gelada deste planalto, que
é o Senado, para as planícies ardentes da cidade
que a partir de J? de janeiro estarei_dirigindo. Façoo, no entanto, com a certaza de ter cumprido
aqui o meu dever.
Desde o primeiro momento, quando s-e esboçou o irresistível e avassalador movimento de restauração democrática que levou à formação da
aliança democrát1ca e à vitória de Tancfedo Neves
e José Samey, no colégio eleitoral, em 15 de
janeiro de 1985, alinhei-me na dissidência que
entendeu, hoje mafs do que nunca, sei que com
superior descortino, que era chegado o momento
da restauração democrática deste País.
A opOrtunidade de ·partÍcipar das discussões
da Assembléia Nacional Constituinte, e a de subscrever o novo texto constituciona1, hc_:>je em vígor,
deram~me a certeza de que o Brasil, a despeito
das inevitáveis crises de crescimento que temos
vivido intermitentemente, só realizará a sua pró-
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pria vocação, pela via democrática do pluralismo

e do alargamento das franquias sociais. Lutei na
escassa medida de minhas forças, pela transfor~
mação do sistema de governo. Convencido de

que se esgotou o modelo do poder pessoal cansa~
grado historicamente pelo presidencialismo brasi~
!eira implantado com a república, cujo centenário
comemoramos ano que vem, estou certo de que,
mais cedo ou mais tarde, adotarernos, como im-

perativo histórico inevltável,_o sistema parlamentarista de governo. Os pronunciamentos que em
sua defesa produzi nesta CaSa cOntam-se cómo
os momentos mais gratos de minha convivência
neste cenáculo do federalismo nacional.

Nem por ter-me voltado para os grandes temas
nacionais que hoje preocupam as lideranças políticas do País, deixeí, em minha militância no Senado da RepúbUca, de abordar, com a freqüênda
que me foi possível, aqueles que considero os
grandes problemas alagoanos. Entre eles, destaco, desde logo, a viabilização da economia açucareira, vocação histórica de meu Estado, hoje sob
risco de desaperecimento; a consolidaçãc;> do pólo
cloroquimico e a sobrevivência da fumicultura de
meu Estado.

O Sr. Lourival Baptista- Permite

V.~

um aparte?

O SR. GCIILHERME PALMEIRA -

Ouço

o aparte do nobre senador.
O Sr. Lourival B~ptista- Eminente Senador
Guilherme Palmeira, chegando a este plenário,
estou tomando conhecimento da despedida hoJe
de V. Ex" desta Casa, para assumir a Prefeitura
de Mac_eió. A sua falta será sentida. Amigo de
V. Ex' há muitos anos -amizade com que também me honrava o seu venerado pai, um homem
que também muito honrou esta Casa, o Senador
Rui Palmeira -, eminente Senador GuilhermePalmeira, desejo a V. EJcf uma proficua e grande
administação, por que sei que a fará, pois tem
inteligência, honradez, dignidade, é um homem
que sabe trabalhar. O Senado perde um grande
senador. Muito obrigado, eminente Senador Guilherme Palmeira. Nesta Casa estafei sempre à
sua disposição.
O SR. GCIILHERME PALMEIRA - Agradeço a V. Ex!', nobre e querido amigo Senador
Lourival Baptista, um dos decanos desta Casa.

O Sr. Pompeu de Sousa- Permite V. EJcl'
um aparte?"
OSR.GUILHE.RMEPALMEIRA-Concedo
o aparte a V. Exl', com muita honra.

OSr.PompeudeSousa- Também cheguei
em meio ao discurso de V. EX' Não sei se em
meio, se _em ftm, se num quarto ou num terço.
Sei que fiquei retido numa reunião da Frente Parlamentar Nacionalista, onde tentava defender a
soberania deste País; reunião que só agora terminou. Mas não poderia deixar de associar-me aos
Companheiros que, nos apartes, manifestaram a
V. Ext o sentimento de perda que significa para
o Senado a sua saída desta Casa; saída que, entretanto, significa um ganho considerável para seus
conterrâneos, na bela cidade de Maceió. Eu talvez
fosse até um pouco suspeito para fazei um elogio
a V. Ext, porque ligo-me a V. EXt-cori1 -uma: amizade
antiga, desde quando V. EX' nãô tínha ainda esses
belos cabelos brancos precoces que hoje ostenta.

Aproveito a oportunidade em que V, E>r reafirma
sua declaração de princípio parlamentarista para·
dizer que nos conhecemos quando V. Ex" era quase um adolescente ainda, no mesmo edifício de
apartamentos onde seu pai, o meu inesquecível
amigo Rui Palmeira e eu morávamos; onde também moro até hoje, quando viemos para cá implantar aquela malfadada experiência pseudoparw
lamentarista. que tem sido usada até agora como
fator negativo para a defesa do parlamentarismo
em noSSõ Pais, e .que neste momento é até ressuscitélda de maneira meto velhaca, por quem está
suposta e falsamente defedendo um suspeito
"parlamentarismo-já". Os verdadeiros palamentaristas não estão nessa empreitada, porque não
queremos uma aventura, wn novo arreglo parlamentarista que só servirá para desmoralizar o parlamentarismo. Não é para enfrentar urna crise
que se cria uma anticrise parlamentarista que vai
resultar numa crise maior e mais desmora1izadora. Já tivemos a experiência negativa de 1961
e não queremos outra experiência negativa. Nós
reivindicamos. Nós lutamos pelo parlamentarismq dentro. elos padrões já estabelecidos pela própria COristlfuição na revisãO cOnstitucional de
1993; e estamos certos de que vamos ser vitoriosos, quandQ então V. Ex•, já quase no ftm de
seu" mandato, voltando de novo_ a esta Casa, terá
oportunidade de se regozij<\r com o parlamentarismo que todos nós amamos. Muito obrigado
aV.Ex'
O SR. GCIILHERME PALMEIRA - Muito
obrigado, Senaao r Pompeu de Sousa. Realmente,
ainda garoto eu o conheci. Daí eu ficar feliz quando V, Ex• fala dos meus precoces cabelos brãncos.
Mas suas palavras são alentadoras e, na verdade,
nós queremos e defenderemos o parlamentarismo na hora oportuna. Lutamos por ele na Constituinte, mas não um parlamentarismO como soluÇão de Crise, porque está mais do- QUe- provado
que isso não chega a nada e desmoraliza toda
~ a tese do Parlamentarismo.
Mesmo longe daqui, espero continUar estimulando a luta em favor do parlamentarismo e poder
um dia estar novamente ao ladO de V. -EX'- lUtando,
brigando Vendo o- parlamentarismo sendo uma
realidade dentro do nosso PaíS.
-Sr. Presidente, estou perto da conclusão. Dentre
os problemas alagoanos, eu destacava, nos meus
pronunciamentos, a viabilização da economia
açucareira, vocação histórica dom eu Estado, hoje
sob' risco de desaparecimentO; a ConsolidaÇão do
pólo cloro-qufmlco e a sobrevivência da fwnicultura do _meu Estado. Se esses são desafios
econôrnicos a· que hoje se junta a liquidação do
Banco do Estado de Alagoas, huto do esforço
e património de ma~ d~ 25 anos do povo de
meu Estado, não são menores nem menos graves
os desafios sociais que estigmatizam o Nordeste,
em face do Brasil, e Alagoas em face do Nordeste.
A rllversã_p d_e_ss!.t quadro, Srs. Senadores, e a
superação dos problemas institucionais brasileiros, passam necessariamente por soluções negociadas, pelo fortalecimento das instituições democráticas e pela via eleitoral em que o povo brasileiro sempre tem· demonstrado enonne maturidade. A responsabilidade das elites brasileiras, dOs
líderes partidários e da representação politica com
asseqto nesta e na outra Casa ~o CorigreSso Naclonai aur'neil.ta enótiitementEf en1. face das espe-

e

Quinta-feira 8

3757

ranças de mudanas e transformações timidamente insinuadas no novo- texto constitucional que
há pouco acabamos de votar e ostensivamente
indicadOs nos resultados do pleito de 15 de novembro.

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex!'
um aparte, nobre Senador?-O SR. GWLHERME PALMEIRA muita honra, Senador Chagas ROdrigues.

Com

O_ Sr. Chagas Rodrigues- Senhor GU_ilherrne Palmeira, tive a honra de ser colega do eminente homem público que foi Rui Palmeira, na
Câmara dos Deputados, e tive, também, a ventura
de ser colega de V. Ex', ainda que por pouco
tempq, nesta alta Casa do CongreSS() brasileiro.
E de Rui Pafffieira tenho acfuela ieiribiailça que
todos nós mantemos: homem honrado e de elevado espfrito público, Portanto, V. Ex!' vai inspirado
nos mesmos sentimentos, trilbMdo uma vida pública, também, merecedora de elogios. No momento em que V. Ex" se despede desta Casa para
assumir a Prefeitura de Maceió, Capital do Estado
de V. Ex', quero congratular-me pela vitória democ~tica qUe V. Ex" obteve e, ao mesmo tempo,
formulo os mais s_inceros votos, no sentido de
que V. EX' realize, porque tem tudo parã fazê-lo,
wna profícua administração. Na CofniSsão Mista
de Orçamento, da qual também tenho a honra
de fazer parte, tive oportunidade de relatar o anexo
da Sudene, e o frz defendendo, como sempre,
os altos interesses do Nordeste. Pode V. Ex" ficar
certo de que aqui vai deixar adiniradoreS e affiigo?, e @e todos nós co~n~f!uaremos defendendo
os altos interesses do País, os altos interesses
do Nordeste e, portanto, também os interesses
do seu Estado e da grande cidade que é Maceió.
Felicidãde" ã V. Ex~
O SR. GWLHERME PALMEIRA - Muito
obrigado, Senador Otagas Rodrigues, é uma honra receder o seu aparte. Certamente, precisarei
muito do trabalho, do esforço e da cooperação
de V. Ex'i' na ComiSsão de Orçamento, como, aqui,
no próprio Senado. Entendo que não s6 a nossa
amizade, mas os nossos objetivos, principalmente
como nordesti_nos, estarão sempre presentes.
Sr. Presidente, a -lição clara das umas aponta
para a modernização do País, para a redefmição
do papel do EStado e pa:ra o fortalecimento da
-iniciativa priVada, como forma de inserção doBrasil no mercado mundial, num mundo de crescente competição económica e de valores em
permanente transfor_ma_çã_Q. Temos_ que vencer
o desafio tecnológico do al~orecer do próximo
século, temos que modernizar as instituições e
temos que democratizar o poder público. Temos
que ousar, ternos que divergir, ternos que experimentar, porque a ousadia. a divergência pacífica
e a experimentação de novas formas e de. novos
métodos é que transformaram o admirável mundo em que ainda _vivemos.
Como aêréaito na capacidade do povo brasileiro, como creio na vitalidade deste País, corno
sonho corn wn mun._do ma_i,s humanc;., mais fraterno e mais justO, é Que deixo esta casa, reconfortado com a confiança de meus conterrâneos,
e aQrãdecido pela h6nfa de um acolhimento que
superou minhas melhores expectativas.
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Sr. Presidente e Srs. SeOadoi"es. é~ pOrtanto,
com otimismo, com fé e com determinação, que
desço desta tribuna, para encetar uma nova camiM

nhada
com renovada
esperança
.no..futuro deste
'
.
PaiS.
Muito obrigado. {Muito bemf Palmas.)

Durante o discurso do Sr.- Gui1heime Palmeíra, o Sr. Jutahy Magalhães, JP Secret.§rfo,

deixa

a cadeira da pres!déncia, que é ocu-

pada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Umberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ja_mil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronun·
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ontem à noite fui sürpreEmdido com
a notícia do assassinato do_ deputado estadual,
pelo Partido Socialista Brasileiro, no Estado do
Parã, João Carlos Batista.

Peço _a atenção do Senado para o que vou
rememorar.
No dia 19 de outubro, do corrente ano, recebi
um telex do Deputado João Cãrlos Batista, com
o seguinte teor:

Recebi um telegrama de S. Ex", o Ministro da
Justiça, com o segUinte teor:
Do Ministério da Justiça de Telex NR 4855
DT22-10·88
Exmo. Senhor
· Senador Jamil Haddad
M.D. Presidente do Partido Socialista Brasileiro
Senado Federal
Brasília-DF
Telex/CN/SNNR 001271 em 21-10-1988
-Tenho honra acusar o recebimento telex
vossência transmitindo denúncia fOrmulada
oep-uiado Estadual Joãci Carlos Batista informo retransmiti inteiro teor referida menSagem secretário segurança pública Estado Pará para cõnhecimento e adoção providências
~cabíveis. Atentamente Paulo Brossard de
Souza Pinto - MiniStrO da Justiça.

e

Este telex me fol passado no dia 19 de Outubro
19BB, da Assembléia Legislativa do Estado
do Pará. Hoje, o CofnpanheiroJoão CarloS Bãtista,
membro do Diretório Nacional do Partido Sacia~
lista _Bnisileirq, está ~n.do enterrado naquele Esde

-~d_o~
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esteja se transformando numa.terra de ning~ém,
uma .terra onde não há lei. Essa cidade de Jtaituba,
à que V. Ex- se refere, foi objeto de uma verdadeira
invasão indiscrimin~da d~ gariJ:npeiros à busca
de. Ouro. O que se passa Já é uma ilusão, uma
terrível ilusão a .respeito de fazer fortuna (á.cil; é
a morte pela malária, coma de malária; é a morte
pelos pistoleiros. Eu mesmo perdi, há poucos meses, lá, um vereador do. meu Partido, li_gado a
mim, que foi assassinado naquela história de se
eliminar arquivo, apagar arquivos etc; e, agora,
aparece, com a mesma técnica, esse deputado
sendo assassinado nas ruas de Belém, tranqüilamente, por um assassino que não foi preso, e
fica-se com ..a impressão de que isto ficará impune. De maneira que, sendo V. Ex' o Presidente
Nacional do PSB, apesar das profundas divergências pessoais que ~u tinha com elementos do
Partido de V. Ex' no meu Estado, quero declarar
a minha total insatisfação, a forma pela qual eu
repilo aquilo que se está praticando no meu Esta·
do,_e d~ndo, pior ainda, característica de impunidade aos assassinos que estão lá como pisto-leiros.
O SR. JAMIL HADDAD - E~ tifll}a certe~,
nobre Senador Jarbas Passarinho, de que outra
não poderia ser a atitude de V. ~. conSidero-o
um_ democrma e, dentro de_ regime democrático,
esses atas riãO podem proliferar. Quero_ deixar
bem claro- como disse V. Ex', nobre Senador
- que, há exatamente um ano e meio, no dia
12 de junho "cte ·1987~ foi mõrto Paulo Fonteles,
suplente de Deputado do PMDB, que se transferiu
para o Partido Comunista do Brasil, da niesma
maneira, com tiros na cabeça, num posto de gasolina. Telefonei, hoje, para um antigo compa·
nhelro nosso, o nobre Senador Hélio Gueircis-, go. vemador do Estado do Pará, dizendo da nossa
revolta e da nossa estranheza pelo fato ocorrido
·e pela impunidade que vem ocorrendo naquele
Estado com os ·crirrres- relacionados com o problema da terra.
S. EX' me declarou -·palavras textuais - que
havia sido preso um assassino- profissiori.al que
tinha o apelido de daguinho, que conresSou o
assassinato do Deputado, e que, há cerca de uma
semana, a Justiça mandou soltá-lO por falta de
provas.

Ao
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
Presidente Nacional do Partido Socialista · Janjil Haddad, V." Ex> perrilite um aparte?
Brasileiro
O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador,
Brasilia-DF
permite V. EJr um aparte?
A Cidade de ltaituba estah sendo abalada
por ates de Terrorismo e Assassinatos, prati~
O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex", Senacad_o pelo Sr. Wtrlando Freire, testa~de-ferro
dor Jarbas Passarinho, com toda atenção.
dos poderosos daquele município, o qual
O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador
vem fazendo ameaças de morte abertamente Jamil Haddad, o fato _que V. Ex" traz ao conheciaos candidatos a Prefeito, Vlce, Vereadores
mento do Senado é lndiscutivelrrlente da maior
e a esse Deputado, do Partido Socialista Bra~
gravidade e traduz, infelizmente, o que está aconsileiro, que estão intimidados com as amea- tecendo no meu Estado, que não era assim. Foi
ças, jah que aquele preposto da UDR conta assim num passado mais remoto e, depois, se
com pistoleiros para essa finalidade, com or- tramifoiiD.O:U.realmentenum Estado onde as lutas
dens para matar. A população estah em pânipolíticas se faziam dentro de determinado clima
co, pois no úll!tino -dia 13 P.P o jovem Adão de ciVilidade. Infelizmente, dé uns tempos para
Costa foi fuzilado em frente ao forum, por cá os- problemas têm sido agravados, particularum pistoleiro conhecido por PauJista. O cri~
mente na questão fundiária. SoElre o deputado
me foi Assistido por todos, mas nenhuma
assassinado, não. ~m ao caso se ele tinha um
providência foi torriada pois a Juíza Helena temperamento agressivo •. O que vem ao caso é
Farag, daquela comarca, nada faz para impor o que V. Ex!' está trazendo exatamente ao_ conhecisua autoridade de magistradã, além de ser
mento da Nação, fato de_que uma pessoa não
conivente com as irreguJaridades eleitorais,
pode ser assassinada porque tem um comporO Sr. Pompeu de Sousa - Permite V. Ext
que lah estão sendo cometidas. Queremos tamento político divergente de outras pesSoas.
um aparte?
exigir imediatas providências para coibir es- E piOr ainda: V. ~ fez a leitur_a, ainda há pouco,
O SR.' JAMIL HADDAD - Pois não, ouço
ses abusos, bem como evitar que o testa-dede um documento que lhe foi enviado, um docuV. Ex•.
ferro dos poderosos de ltattuba, Wirlando
mento que agora pode estar ligado historicamenFreire e seus pistoleiros possam consumar te a esse episódio, e não é o primeiro. Há alguns
O Sr. Pompeu de Sousa -Aliás nobre Senaos assassinatos que estão sendo perpetrados meses foi assassinado friamente, covardemente,
dor, pedi o aparte ao mesmo tempo que o nobre
contra os candidatos do Partido Socialista por profissionaJ. de pistola, um deputado que ti[lha Senador Jarbas Passarinho, mas não pocüa deixar
Brasileiro ---- PSB.
ae dar prioridade a S. ~. não apenas como líder
-Sido eleito, deputado pelo PMDB, do. tempo em
Deputado João Carlos Batista
de seu partido, presidente de seu partido, mas
que_ o PMDB foi a grande Frente que foi, e depois
Assembléia Legislativa
se filiQJJ ao PartiÇo _Çomunista do Brasil, o PC tamb_ém como representante do Pará, porque ele
Do Estado do Parah.
do B. Atê_hoje não se eh~ou a conclusão, apesar trazia "o saber de experiência feito" de que nos
de, inclusive, o criminosO que detonou o revólver fala mestre Luís dé Camões; saber feito naquela
Encaminhei ao Sr.- Ministro Paulo Brossard_ o ter_ confessado o crime, ter sido preso. E ainda
terra,.. para nos trazer _um depoimento da maior
telex e terminava eu com a seguinte frase:
importância: a irripur'lidade do banditismo, que
há pouco V. Ex" me dizia que recebia a informação
"Como Vóssêiicia pode ver, é grave situa- de que ele foi posto em liberdade por falta de hoje se instala no seu grande Estado, governado
ção no Município citado, carecendo urgente- prova. Essa confissão eu vi na televisão, ele, na pelo nosso colega Hélio Gueiros, atualmente gomente de força policial, para coibir _os abusos_ televisão, confessando como praticou o cririle.
vernador. Banditismo recente, diz S. Ex!' o S-enador
e violência contra a população daquela loca- A impressão que se tem é uma reprodução quas_e Jarbas Passarinho, ou seja, não é do tempo de
que igual, porque é a mesma precisão no tir_o, . K_Er; S. Ex" nã_o Praticava, nem autorizava, nem
lidade.
concordava com tais atas. S. Ex", aliás, é até acreaAtenciosamente,
os mesmos tiros na cabeca, matando a pessoa.
Senador Jamil Haddad."
Eu estranho profuridamente.que o Estado do Pará no. (RisoS)

Dezembro de 1988

. DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

O Sr. Jarbas Passarinho -Ser paraense
não é restrição.
O Sr. Pompeu de Sousa- Não, pelo contrário. V. EJr não participa diretamente dos crimes

rados por um jovem, e um deles, além de
atingir o Parlamentar, feriu também a perna
da menina filha de João Carlos Batista."

Seriliór -Presidente, Srs. Senadores, entrei em
contato imediato com o Gab1nete âo Ministro da
que, como acreano, não participa da criminaliJuStiça, e tehho uma audi~nda, ~ 17 h~ras e
dade paraense.
30 minUtos, com S. Ex'; procurei o PreSldente
do Conselho Federal da Ordem dos Advogadqs
O Sr. Mário Maia (Fora do microfone, inaudo Brasil, o ilUstre Advogado Márcio Thomaz Basdível.)
tos, que~taiilbém-ine iaCorripahhará, e__ me decl~
O Sr. Pompeu de Sousa- Exato, perfeito.
roU que já haviã passado telex para o Senhor
V. Ex', nobre Senador Mário Maia, entrou agora__ Presidente da República, para o Governador do
no plenário, e não ouviu o princípio do meu aparte.
EstadO do Pará, e para o Ministro da Justiça, com
Mas quero dizer a V. EX que, apesar desse tom
os Seg_Uintes ter'rri'?~=
meio jocoso, meio risonho- é que o nobre Senador Jarbas Passarinho possui um espírito dado
"Comunico_ã V. Ex• o assassínio do Advoao humorismo, provoca o humorismo da gente
gado João Carlos Batista, ocorrido ente~.
- mas quero dizer a V. Ex' da indignação que
em Belém do Pará.
esse bruta] assassinato representa, e comunicar
AseqUência de mortes _anunciadas e con-_
a V. Ex", não só a solidariedade pessoal de um
sumadas é insurpotável, e afronta a consvelho companheiro de militância socialista, mas
ciência cíVica do País. A certeza da impunitambém a solidariedade da Frente Parlamentar
dade_ dos mandantes,_ e até dos pistal~Jros,
Nacionalista. Como acabei de dizer, aparteando
é o terreno fértil, onde vicejam os -crimes
o nobre Senador Guilheiri"ieFalmeira,-eStou Viildo
que têm, como causa fmal, a iníqua estrututa
de uma reunião da Frente Parlamentár Naciofundiária da nossa terra.
nalista, onde elaboramos um documento, que
Não se pode conviver, e a OAB não vai
subscrevi em primeiro lugar, justamente denunconviver com estes crimes que não se desciando e condenando, com a maior veemência,
vendam, embora todos saibam e murmurem
mais esse ato de brutalidade, maLs esse crime
_quem são os Seus autores. A honra da Nação
que, ao mesmo tempo, é de conteúd? político
exige _uma apuração rigorosa deste e dos
e de substância econômica, porque não tenhaoutros assassinatos, sob pena de desmoramos dúvida de que todos esses crimes que se
lização irremediável e maior de nossas insticometem contra os que defendem os trabalhatuições.
dores sem terra, os camponeses sem terra, todos
Respeitosas saudações,
esses crimes vêm dessa estrutura fundiária que
Márcio_Thomaz Bastos;
até hoje infelidta o Brasil e é a grande causa
Presidente do ConSelho Federal da OAB."
dos grandes ma1es nacionais, não só os males
do campo, mas também os males da cidade, que
O Sr. Le_opoldo Peres- V. Ex' permite um
é a ausência de r_eforma agrária neste Pais. É
aparte?
mais um ato do banditismo da estrutura fundiária
de Sesmarias; que até hoje domina o Brasil, e
O SR. JAMIL HADDAD- Com grande honque constitui, realmente, a causa mais importante
ra, nobre Senador.
que este País precisa tomar nas suas mãos para
resolver, porque, enquanto não resolvermos esse
O Sr. Leopoldo Peres- Senador Jamil Hadproblema, não resolveremos, já disse, nem os pro- dad, o assassíno_ político é sempre exercrável, m.as
blemas do campo nem os problemas das cidades. este c rima se toma ainda_ mais revoltante e mwto
E esses crimes todos estão denunciados, não ape- mais hediondo quando é praticado através de um
nas internamente mas internacionalmente, pois sequaz, de alguém que usa um capanga para
a Anistia Internacional sobre eles tem todo um realizá-lo, porque lhe falta coragem, um mínimo
vasto documentário. Como componente do Con- de dignidade para enfretar a afrontar o adversário.
selho de Defesa dos Direito Humanos da OAB,
ESse crlme revolta não só o Estado do Pará e
nós o examinamos há pouco tempo desta tribuna, o Partido de V. Ex', coffio revOlta a consciência
de onde já foi" motivo âe todas as nossas denún- política desta nação que todos julgávamos e desecias. Mas as denúncias entram pelos ouvidos jávamos ctvilizada. Em nome dá Bancada do
moucos das nossas autoridades, e a impunidade
PMDB, receba o nosso repúdio a esse criem depermanece contra os que atentam não só contra testável.
a vida mas também contra a própria dignidade
O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a V.
do ctcÍadão que habita o campo do Brasil, do
cidadão que defende o seu pedaço da terra, do Ex" a solidaiieâade neste momento.
cidadão que é hoje um pária no seu próprio País.
O Sr.-Nelson Wedekin -Permite V.~ um
aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Pompeu de Souza, a brutalidade é_ de tal monta
O Sr. Jamil Haddad - Com ate!lção ouÇo
v. Ele
que se atira em uma pessoa quando se encontra
com sua mulher ao lado e com uma filha de
O Sr. Nelson Wedekln- Serei bastante bretrês anos de idade;que foi atingida também pelos
ve, e não para fazer outra c-oisa que considero
disparos.
.. ·
,-·
o-· dever de cada um de n6s que aqui estamos,
Aqui está a notícia do Correio BraziUense,
nesta Casa,_ de todo o Congresso Nacional e de
que diz:
toda a consciêndil cívica deste país, por esse as"Estava acompanhado de sua esposa e
sassinato, por mais ~ssa vftima da luta pela terra,
uma filha de três anos. Os tiros foram dispa- nO Norte do Brasil, espedalmente no Estado do

paraenses, nem por nascimento. Para mostrar
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Pará. É extraordinário e impreSsionante, porque
todas essas inertes. todos esses assassinatos sã-o
antecedidos pelo aviso daqueles que são os crlmiR
nosos, daqueles que são, em última análise, os
beneficiários deste modelo de concentração de
terras que existe em nosso País. fsso ê ~ais imR
pressionante porque V.-~ recebeu o. aVISo levou
ao c::onhecimento do Mimstro da Justiça, que por
sua vez comunkou ao GOVerno ao Estado do
Pará, e, 'apesar de todas esses advertências e_~
sos, se consumiu o crime. tenha V. Ex" mm~a
palavra de revolta, de rejeição , de repusa a ~ws
esse assassinato, a mais esse ato brutal que at1nge
um Companheiro do seu partidO, cjue atirige mais
um brasileiro tOmbado na luta pela terra. Tenha
V. & aíndã a minha rriãis irrestrita solidariedade
pela denúncia que faz, pelo seu pronunciamento,
e ao Partido que V. Ex" tão bem preside.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Nelson Wedekin, V. Ext, que sempre se somou
aos _Companheiros que lutam por uma forma
agrária justa ne$-e Pais, sabe que, se a m~sn:a
não for feita, teremos que estar quase que, dtanamente, lamentando a morte daqueles _que defendem os sem-terra contra os latifundiários que não
admitem, em hipótese alguma, que _se faça a reforma agiária.

O Sr. Itamar Franco aparte?

Permite V. Ex'!- um

O SR. JAM.IL HADDAD Seriador Itamar Franco.

Ouço O liobre

O Sr. Itamar Franco- Senador Jarnil Haddad, é lamentável e triste o relato qUe V. Ex' faz,
hoje à tarde, ao Senado da República. foi muito
significativo o depoimento trazido à Casa pelo
nobre Senador Jarbas Passarinho. V. Ex" disse
que, às 17 horas e 30 minutos, tem uma audiência
com S. EX' o Ministro da Justiça Paulo Brossard.
De outra feita, isSo não resuhou em providências
maiores, não por parte das autoridades do Governo do Pará. Creio, Sena"dor Jariiil haddad. que
seria interesSante, seria oportune>,-Seria necessário
que uma Subcomissão da ComissãO 'de Constituição e Justiça, e que V. Ex• poderia regimentalmente requerer, cuidasse do caso, não para
averiguar o assassinato em si, mas para acompanhar o andamento desse processo; pãta que outras mortes não se sucedam. V. Ex' fex o relato
de que providências foram determinadas, não fo-ram cumpridas, e eis que temos o assassinato
do jovem D.eputado. Razão pela qual ouso sugerir
a V. Ex', neSse triste e lamentável assassinato,
que procure a: Cdmissão de Constituição e Justiça
da Ca:s:a e, através de uma Subcomíss~e: que manteria, evidentemente, ~ontato com _o Go_vern_~dRI;
do Pará, com S. Ex~ o Sr. Ministro da Justiça,
que teria ação mais eficaz e mais dinâmica de
acOrnpamhar o desenvolvimento desse process_o.
O SR. JAM.IL HADDAD - Nobre Senador
Itamar Franco, V. Ex~, profundo conhecedor do
regimento da Casa, sugere que eu tome a_ pro~R
dência de procurara a Comissão de Constitulçao
e Justiça, a fim de que seja constituída ~ma SubR
comissão para acompanhar a apuraçao ~~_sses
fatos, se, na realidade há interesse em apurá-los~
Recebo e agradeço a sugestão de V. EJr e estudarei a concretização desta medida.
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O Sr. Leite Chaves aparte?
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Permite V. EX' um

OSR. JAMIL HADDAD-Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Leite Chaves -Senador Jamil Haddad,
o nosso Partido já se solidarizou com V. EX' e
com o seu Partido, através da voz do nosso Líder,
Senador Leopoldo Peres. no exercício da Lide-rança, hoje. Mas eu tinha alguma coisa a acrescentar. V. Ex" sabe que na Amazônia existe um
exército de marginais alimentado pelo latifúndio,
que chega a milhares de pessoas, são sicários
profissionais que vivem da morte. Lembra-se V.
Ex!' que, há tempos, os jornais do País denunciavam que a Polícia do Mato Grosso quase se
reduzira à insignificância, porque os seus efetivos,
na ativa, soldados e cabos, deixavam as suas atividades militares para passar a integrar esse exército anônímo à disposição do latifúndio no País,
armados e vivendo do crime. Qualquer latifundiário que esteja em ameaça ou tenha posseiro
na área, contrata, através de intermediário, um
riúmero suficiente de pessoas para lhe fazerem
a vontade criminosa. O preÇo é um- para- jogarem-se aldeias dentro do rio, o pteço ê outro para
o assassinato; e o preço é outro para a destruição
de casebres de posseiros. Eu estóu com centenas
de cartas que recebi da Europa - umas 200,
mais ou menos denunciando essas mortes. Eu
as recebi como Procurador-Geral da Justiça Militar. São cartas de diversas entidades, de_ diversas
organizações que davam os nomes das pessoas
que eram assassinadas. E esse fato me dará o
ensejo e a oportunidade de vir a plenário revelar
o conteúdo dessas cartas. É verdade que não
vou ter tempo de dar resposta a cada uma delas,
mas, como giram em tomo de mortes e de violências, ocorridas e ocorrentes no País em razão de
conflitos de terra que muitos negam, mas que
existe neste Pa:ís, vou responder a essas cartas
através deste discurso e pedindo que ele, ainda
que em parte, seja transcrito em jornais europeus,
para mostrar que o caso existe, ele à atual e permanente. De forma que V~Ex· recebe a nossa
s.olidariedade e nós devemos indagar-mais a fun~
do, V. EX" pode exigir do próprio Ministro da Justiça informações a esse respeito e também da
Polícia Federal. _Muitos negam, mas existe esse
exército, que é mantido indiretamente pelo latifúndio e altamente remunerado e, além do mais,
goza de grande facilidade para a fuga, dificilmente
sofrendo condenaçllo, porque essa gente atua em
quadro de solidariedade criminosa.
O Sr. Jutahy Magalhães um aparte?

Permite V. EX"
-

O SR. JAMIL HADDAD - Antes de dar o
aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães, quero
dizer que o Partido Socialista Brasileiro elegeu
no pleito de 15 de novembro o Prefeito de ltaituba.
Poucos dias após a eleição e a denúncia do Deputa_do João Carlqs Batista dos fatos que ocorriam
no processo pré-eleitoral, veio a se consumar o
seu assassinato. Na realidade, são estranhas coincidências "coincidentes" e espero que, agora as
nossas solicitações não sejam mais uma vez esquecidas e que sejam tomadas providências enér-

gicas, Porque violêilcia gera violência, e aí, então
não sabemos aonde chegaremos.
Ouço V. Ex", nobre Senador Jutahy Magalhães.

o sr. Jutéihy Magalhães -NObre Senador
Jamil Haddad, V. Ex" aborda um crime ocorrido
no Estado do Pará e que vem somar-se a muitos
outros que estão ocorrendo pelo País afora, inclusive no meu Estado, a Bahia. Lá têm ocorrido
crimes por questão de terras. Isto mostra a preocupação que_ se deve estender por todos nós,
quando vemos um País mergulhar na inflação,
um país no qual a concentração de renda aumenta a cada dia, fazendo com que uns pOucos
enriqueçam cada vez mais, e a grande maioria
empobreça a cada instante, com a classe média
_tran.!jifonnando-se em proletária, e assim por diante, mas que -leva, como conseqüência também
de um erro, inclusive nosso, da Constituinte, a
tespeito da questão fundiária, da reforma agrária,
a que haja essa concentração de terras nas mãos
de uns poucos. Todas as pesquisas, todas as estatísticas mostram que cada dia aumenta o latifúndio erlt-nosso País com programas que são feitos
por governos que se sucedem, de créditos subsidiados hipoteticamente para levar a outro lado,
fazer_uma melhor distribuição de terras, mas que,
no final, vem fazer com que essa concentração
de terras aumente mais, p0r_que num país em
que--a lilfoflnáti.ca, hoje, já alcança grande grau
de desenvolvimento, se fiZéssemos o cruzamento
de lnfonnações a respeito desses_ créditos subsidiados, a quem são dados, irtamos ver que todos
esses créditos em qualquer programa, seja em
qualquer área, normalmente são dados às mesmas pessoas e que uns poucos se beneficiam
desse dinheiro do povo, que é um dinheiro de
todos nós, no entanto, nenhuma informação é
dada pessoalmente. Já solicitei, há muito tempo,
informassem quais os beneficíários dos créditos
do finar, e nunca essas informações chegaram
às nossa mãos. Esta política errada, principalmente ness_a questão de terras, tem levado muitos
ao desespero. Muitos que não têm, desejam e
necessitam de terras para produzir; e os poucos
que têm terra demais,_ improdutiva, não querem
abrir mão de um pedaço dessa terra para atender
às_necessidades do povo, e utilizam métodos c_ovardes cOmo este, utilizam assassinos profissionais para matar um- chefe de família. Por isto,
V. Ex" tem a minha solideriedade, Senador Jamü
Haddad, V. Ex' e o seu Partido. Esta é a solideried.,de _de todos os seu companheiros, os seus colegas, querem ver o Brasil um dia com a melhor
distnbuição de terra, com a melhor política social,
com maior justiça social.
· O SR. JAMIL HADDAD - Obrigado a V.
Exl', nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V.
aparte?

~um

O SR. JAMIL HADDAD- Pois não, Senador
Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - O Senador Leite
Chaves denunciou a existência dessa máfia que
~spalha por todo o Território Nacional, e que
está a reclamar uma providência, de ordem geral,
do Governo FederaJ. Para isto exiSte _ã Polícia federal. A polfcia tem que desmantelar essa máfia

se

como de_smantela aquela que faz o tráfico de dro~
gas. Esta faz õ tráficO de vidas. Este é o momento
de despertar o Governo para que faça acionar
a sua Polícia Federal, já que as Polícias Estaduais
térri demoStrado inCãpacidade para punir os responsáveis. Na entrevista, na conversa que V. Ex"
terá com o Ministro da Justiça deve sugerir que
esses e outros crimes semelhantes sejam confiados à investigação da Polícia Federal. Era a sugestão que eu queria trazer a V. EJcl', porque acredito
que s6 assim se pode desbaratar essa máfia.
Tantos exemplos a1 estão por todos os jom!lls.
em todo os estados, mostrando que a luta pela
terra é- de vida e morte, principalmente de morte
para os que não são beneficiários do latifúndio.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Jamil Haddad, a Presidência pede
a V. Ex" não conceda mais apartes e conclua o
seu pronunciamento, pois já estamos ultrapassando o seu tempo e também o prazo para início
da Ordem do Dia.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Presidente
Humberto Lucena, peço licença apenas para dar
o aparte ao Senador Chagas Rodrigues, que já
havia levantado _o microfone, posteriormente lerei
a nota do Partido Socialista Brasileiro e encerrarei
o meu pronunciamento.
O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Uder Ja-.
mil Haddad, quero apenas expressar a profunda
revolta da Bancada do PSDB diante desse bárbaro
crime e, ao mesmo tempo, expresSar a V. E? el
o nosso pesar, a nossa completa solidariedade
que estendemos à família do Deputado João Carlos Batista, a todos os trabalhadores deste País,
a todos os Deputados que lutam pelas grandes
causas-populares e a todos os advogados engajados nesta luta de solideriedade humana.
O SR. JAMIL HADDAD - agradeço a V.
Ex" a cOntribuição, nobre Senador Chagas- Rodrigues, farei a leitura da nota do Part!do Socialista
Brasileiro, emitida hoje pela manhã, para encerr~_
o meu pronunciamento:

e

NOTA DO PARTIDO SOCJAUSTA
BRASILEIRO ___: PSB

Tomba em Belém mais uma vítima da
estrutura agrária: nosso campanheiro, Deputado João Carlos Batista, advogado de posseiros e combatente da lutas sociais.
Como sempre, os defensores dos "semterras" são assassinados, covardemente, em
tocaias armadas pelo latifúndio. Mandantes
e pistoleiros, cophecidos da opinião pública,
permanecem impunes. É desta forma que
o governo se associa ao crime, como cúmplice.
Por diversas vezes, pela tribuna do Parlamento, pela imprensa, por telegramas ao Ministério da Justiça. denunciamos o clima de
insegurança e violência que toma conta do
Estado do Pará. Nenhuma providência tomou o governo, qae assiste inerte e em silêncio às matanças cíclicas e continuadas do
seu sódo, o poder da terra.
Há, no País, em particular no Pará, uma
forma de guerra civil: a guerra do latifúndio

contra o povo, assassinando de forma covarde seus defensores.
tos devem exigir a indentificação dos sicários

e seus mandantes.
Este crime não pode ficar impune para
que não estimule novas atrocidades.
Brasilia - DF; 7 de dezembro de 1988:
Senador Jamfl Haddad - Presidente,
Ronaldo Lessa -19 Vice-Presidente, Deputado Federa1 Ademir Andrade- 21 Vice-

Presidente_, Sebastião Abreu -3"' Vice-Presidente, Roberto Amaral - Seci"etário-Geral Deputada Federal- Raquel Capibaribe
]9

Secretário, Valdo SQva -

29 Secre-

tário, Deputado Federal- José Carlos Sabóla- ]'?Tesoureiro, Fulvio Petracco2~' Tesoureiro, Deputada Federal- Abigail
Feitosa -

Vogal, Jairo Cabral -

Vogal,

Ivan Maurício dos Santos - VogaJ, Luiz
Alberto de Albuquerque - Vogal, Deputado Federal João Hemnman Neto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,.

DOCaMEIYTOA. QaE SE REFERE O SR.
JAM/L HADDAD EMSEG PRONGNCIAMEJY-

TO:
Senado Federal, 20 de outubro de 1988
EXrn~ Sr. Paulo Brossard
DD Ministro da Justiça
Ministério da Justiça
Brasília-DF
Solicito a Vossa Excelencta a gentileza de adotar
as providências cabíveis para a denúncia do Deputado João Carlos Batista, cujo teor do telex
retransmito na íntegra:
"Ao Presidente Nacional do Partido Socialista
Brasileiro BrasJl.ia-DF
A cidade de ltaituba está sendo abalada por
atos de terrorismo e assassinatos, praticados pelo
Sr. Wirland Freire, testa de ferro dos poderosos
daquele município, o qual vem fazendo ameaças
de morte abertamente aos candidatos a prefeito,
vice, vereadores e a esse deputado, do Partido
Soci211ista Brasileiro, que estão intimados com
ameaças, já que aquele preposto da UDR conta
com pistoleiros para essa finalidade, com ordens
para matar. A população está em pânico, pois
no último dia 13 próximo passado o jovem Adão
Costa foi fuzilado em frente ao fórum, por um
pistoleiro conhecido ·como paulista. O Crime foi
assistido por todos, mas nenhuma prov:idênda
foi tomada pois a Juíza Helena Farag, daquela
Comarca, nada faz para íffipor sua autoridade de
Magistrada, além de ser conivente com as irregularidades eleitorais que lá estão sendo cometidas.
Queremos exigir imediatas providências para coibir esseS abusos, bem como evitar que O testa
de ferro dos·poderosos de Itaituba, Wirland Freire
e seus pistoleiros possam consumar os assassinatos que estão sendo perpetr:ados contra os candidatos do Partido Socialista Brasileiro - PSB.
Assembléia Legislativa do Estado do Pará"
Como Vossa Ex" pode ver, é grave a situação
no município citado carecendo urgentemente de
força pollciaJ para coibir os abusos e violências
contra a população daquela localidade. Atendo-
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Presidente

slto, criandO a Vila Boa, que hoje é cidade". Trata-se da antiga capital do Estado de Goiás, hoje
denominada cidade de Goiás.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Gonzaga
Jaime.

A 1O de julho de 1832; õ ãriciicil de Meia-Poilte_
emancipOU-se Politicamente, podendo o povo
eleger seus representante_sjunto à câmara municipa1. Pela Lei n9 3, de 2 de agosto de 1~3, a
vna foi elevada à categoria de cidade, conservando
a mesma denominação, Coube aO padre Antônio
Justino Maç_hado Taveira a inicia}iv~. da substituição do nome de Mei{I~Ponte R_elo de Pirenópolis, todavia, somente em 27 de feverc;:ir.o ·de
1.890, quando. o padre Antônio Justino já havia
falecido, concretizou-se o seu ideal, através c:!.O:
Decret9 no 18, cuJo artigo útiico diz.:·- ··A cidade
de Meia_~~Q.nte., deste esmçto, passa. a denominarse cidade de Pirenópolis; revogadas as_ disposições em conttário".

samente senador Ja_rnU H~ddad_ do Partido Socialista .6ra_sileiro.

Este crime não pode ficar impune!

A sociedade civH e tod_os os .seus segmen-

-

Quinta-feira 8

.. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Dezembro de 1988

O SR. GONZAGA JAIME (PMDB -

GO.

Pronuncia o. seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Sr.s, Senadores, "a Históri~ é um.,_ ressurreição,
é_ a_ consciência escrita .da humanidade" ~. um
povo sem memória é um povo sem História..
' "J:tá cidades que não _perdem_. jamais, o Prestígio -de suas tradições, e onde o passado se nos
apresenta, em cada rua, em cada _monumento,
em cada relíquia, como se nossos olhos, Indagadores, percorressem, deslumbrados, as páginas
de um livro maravilhoso, Assim é a velha e lendária
Pirenópolis."
O Patrimônio Históri.co Nacional, no trabalho
maravilhoso de preservar a ·meíTiória nacional,
tem tombado edifíciOs, monumentos e cidades,
sendo que, Ouro Preto e Olinda con~graram-se,
pela Unesco,_ como pã.frimôriiOs cufturais dã humanidade..
Agora chegou a vez de Pirenópolis e, para justificar o tombamento, recordemos um pouco a
história daquela cidade.
Pirenópolis deve a sua fundação a Manuel Rodrigues Tomar que, verificando serem aquelas
paragens ricas do p"feciOSo e cobiçado metal. o
~~ro. ~i se instalou, COl_!lflr':IIJd.e n~~pero de aventureiros, dando início à mineração e à lendária
cidade.
"Cheio de fé em s.ua estrela e de esperança
no futuro, prometera Tamar que, das primeiras
bateadas, o respectivo produto seria destinado
ao pagamento de missas, em sufrágio das a1mas
do purgatório, motivO por que, ao cristalinO m"a:o_ancial que abastece a Pirenópolis, foi dado o
nome de rio das Almas."
Pela História de Goiás sabemos que todo o
território goiafl.o pertencia à Capitania de São Paulo.
Através da provisão régia de 2 de agosto de
1748, foram -desmembradas, de São Paulo, as
minas de Goiás. Criada a nova capitania, foi esco~
Ihido, para administrá-la, dom Marcos de Noronha
que, a 7 de setembro de 1750, foi agraciado com
as honras de Coride dos Arcos,
As maiores povoações da Província de Goiás
assentavam-se nos arraiais de Meia-Ponte e no
de Santana.
Em 1736 foi determinada a vinda, a Goiás, do
conde de Sarzeqas, para, entre várias atribuições,
eso;:olher a vila-capital. A morte de Sarzedas, em
Traíreis, em 28 de agosto de 1737, retardou o
estabelecimento da vila-capital que, no parecer
de algUns, aevena ser·Meiã-Ponte e, de outros,
o arraial de Santana.
A respeito da escolha da vila-capital, Luiz d'Alincourt, em seu livro ''Viagem de Santos a Cuiabá",
diz: - "Foi este Arraial escolhido pelo excelentíssim-o conde de -Sarzecfas --dom Antônio Luiz
de Távora, capitão-general de Sã.o Paulo (a. cujo
governo ainda Goiás pertencia), para cabeça aa
proVíncia, com o titulo de Vila, porém a sua morte
obstou. a resolução tomada, e o seu sucessor,
o Exmç Dom Luiz Masé.~renhas mudou de propô-

Sr. Presidente, Srs. SenadOres,. Pirenópolis é
considerada o "bei'ço da cultura goiana". Alir em
1830, fundou-se _o. primeiro jOrnal áe Goiás, a
Matutina Meia-pontense, que cirCulou, durante
4 anos, com duas edições semanais, Em 1830
já havia ali, também, uma excelente orquestra que
engrandeceu, com-suas apresentações musicais,
a festa que o povo ·meia-pontense o~ganizou, ~ITI
corriemoraç:ão ao aniVersário dO Imperador D. Pedro L

- De M-ela-Ponte e, pOsteriormente, Pirenópolis,
saíram grandes músicos, pintores, escultores e
escritores.
Embora a inclemência do tempo e os amantes
do pfogressO "tenham destruído algumas i'mportantes construções de Pirenópolis, como o palacete do comendador Joaquim Alves d~ Oliveira,
a cidade ainda ostenta grande quantidade de ca-sas·centenárias e ediffdos históricos, os quais,
com orgulho, citaremos:

Igreja Mabiz
"Soberbo monumento; cuja construção remota
aos albores do ÇI.QO de 1728, é a igreja preferida,
onde os pirenopolinos encontram, na oração e
na meditação, suavíssimo bálsamo, abençoado
e divino. Nela, pesado edifício de mais de dois
s_éculos, construído pelos aventureiros que rasgaram as entranhas das terras virgens das margens
do rio das Almas; nela, testemunha silenciosa e
elo_qüerite dos tempos do Anhanguera; riessa maravilha de extraordinário poder evocativo, existe
uma tristeza vaga e indefinida, que nos traz à memória cOisas que nurica virilós, fatos a que--hão
assistimos". É a Igreja Matriz de Pirenópolis a mais
antiga do Estado .de Goiás, sendo Nossa Senhora
do Rosário a sua padroeira.
Igreja de N. S. do Bonfim

Foi conStruída pelo sargento-mar Antônio JOsé
de Campos e inteligentemente edificada no ponto
mais alto da cidade, de onde se divisa belís.simo
panorama, que se estende até às serras da "Matutina" e do "Frota", entre os anos de 17.50. e 1754.
Ero 1755 o sargento-mOr Antônio José de Cam-pos adquiriu, na Bahia, uma imágem, em tamanho natural, do Cristo crucificada;· ciue foi transportada, nos ombros de 260 escravOs, de Salvador até Pirenópolis.
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Igreja de N. S. do Monte do Canno

J::

uma encantadora ermida, edificada à mar-

gem direita do rio" das Almas, pelo rico mineiro
Luciano Nunes Teixelra e seu genrõ Antônio ROdrigues Frota. Foi a terceira igreja construida em
Pírenópolis.
Além dos templos relifiiosoS; Piren6p-olis ainda

conserva o prédio do teatro que, há alguns anos,
sofreu uma boa reforma. Esse teatro -o segundo
de Pirenópolis, uma vez que, do primeiro, nada

mais restava - foi construído em 1899, por Sebastião Pompeu de Pina, en1 terreno de sua propriedade, situado no largo da Matriz.

Com o correr dos anos, o prédiO do teatro,
pela mudança de proprietários, deixou de atender

à sua finalidade artística, transformando-se em
casa comercíal e residencial.

Pirenópolis hoje se engalana e se rejubila. Tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, alinhase junto às suas cc-irmãs, na preservação da sua
memória. dos seus vultos ilustres e da sua história.

Sendo a rriinha árvore_ -genealó9icã- ---ta-nto
paterna quantQ materna - originária de Pirenópolis - hoje, para mim, é uiTi dia de glória, é
a certeza de que a lendária e bucólica Pirenópol~
terá, daqui põr diante, garantida a preservação
da sua arquitetura colonial e do seu acervo histórico e cultural. (Muito bem! Palmas.)

DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao 11)

de Sucre, Osmar Montalvo Gallardo, entre outras
autoridades.
Devo assinalar, nesta oportunidade, a expressiva homenagem que me foi tributada pelo Cànselho Municipal da cidade de Sucre, nos termos
do diploma outorgado, que me foi entregue, em
solenidade especial, de acordo, com as formalidades de estilo, no dia 28-de novembro passado,
declarando-me "huesped nustre de la Cuidad de
Sucre", assim coino os demais -délegados -que
Já compareceram. Solicito sejam incorporados ao
texto deste pronunciamento ·as discursos pronunciados pelo Vice-Presidente da República e Presidente do Congresso Nacional da Bolívia, Dr. Julio
Garret Aillon, pelo_ Vice-Presidente da República
da Argentina Dr. Victor Hipólito Martinez, pelo Presidente do Congresso da ~panha, Don F elix Ponce Razabel, e, igualmente, a Declaração de Sucre
e-o discurso que em nome do Senado Brasileiro
tive a honra de proferir dui-ante a primeira reunião
d_a Conferência de Sucre.
Esses documentos refletem com objetividade,
as dimensões e a indiscutível importância da Vi
Coriferêllcia de Presidentes de Parlamentos Democráticos e Ibero-americanos como o início de
um decisivo avanço no sentido da concretização
de um diálago interparlamentar norte-sul mais
amplo e fecundo, com a participação das Nações
do Terceiro Mundo.

Neste s_entido foi convõcada a realização do
próximo Encontro dos parlamentos democráticos
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival - que deverá ser levado a efeito em Usboa, com
a· decisiva participação e sob os auspícios de PorBaptista.
tugal e da Espanha.
Desejaria énCerrá:r· esias ligeiras consideyações
O SR- LOORIVAL BAPTISTA (PFL - SE.
extemando os meUs sinceros agradecimentos ~
Pronuncia o seguinte disc!Jrs9.}-::--: Sr. Presidente,
autOridades 'e-_ elo- povo boliviano, pela fidalguia
Srs. Senadores, a V1 Conferêllcia de Presidentes
dos Congressos DemocráticOs Jbero-àmericanós-. -das homenagens- rec~bidas, que muito me sensibilizaram, bem como destacar a boa vontade, genrealizada na cidade de Sucre, histórica Capital
tileza e o apoio que receberil.os.
constitucional da Bolívia, se reuniu com a partidpação de legisladores, representando 16 países
Cumpre agradecer as generosas manifestações
que examinaram ·os problemas internacionais báde confiança e apoio que recebi dos Excelensicos, a política exterior de suas nações, as pers- tíssimos Se11hore_s _Julio Garret Aillon, Vi ce-Prepectivas do estabelecimento de uma nova estrusidente da _Bolívia e Presidente dei Congresso de
tura de intercâmbio económico internadonal e
la Naclon, Senador C'rro Humboldt Barreto, presios interesses dos países ibero-americanos nesse
dente del honora~el Senador Nacional de la Repúcontexto.
· blica da Bolívia, Deputado Walter Sariano Lea PlaO Vice-Presidente da ·República da Bo!Ma, Dr. _za, Presidente de la honorable Camara de DeputaJulio Garret Aillon inaugurou a VI Conferência Ibedos, lng Andrés Petricevis, Ministro de Transportes
ro-americana de Sucre, condamando os países
e comunicaciones, Omar Montalvo Gallardo, AJ.
subdesenvolvidos a realizar grandes sacrifícios
caide Municipal de la Ciudad de Sucre, Deputado
objetivando a conquista da independência econô- _M.;:moel Dias Loureiro, de Portugal, Secretário-Gemica e a sustentação uma efetiva emancipação ral do Partido Soda!, Democrático, COnselheiro
nacional para o que se torna imperativa a eliminaKyval de Oliveira, Secretário Paulo Cordeiro de
ção da pobreza através do desarmamento e da Andrade Pinto, da Embaixada do Brasil em La
paz mundial.
_.
-~az e Capitão_ Jorge Sezario Gonzales que me
Em eloqüente eaplaudido discurso, o Vice-Prepermitiram cumprir a alta missão, de cujo desemsidente boliviano, asseverou que a solução dos
penho estou, agora, prestando contas, de tudo
problemas da dívida externa não deve ser tecnoque vi e ouvi, Senhores Senadores, recolhi a certecrática, mas, sobretudo, politica, e que a manu~ d_e que as Nações herdeiras do gênio Ibérico,
tenção e o fortalecimento ·da democ;:racia na Améespecialmente aquelas situadas no Continente
rica Latina são, também, fatores indispensáveis
Americano, vivem um momento decisivO de sua
à consecução desses objetivos.
História: ou vencem as terríveis dificuldades, nasc!.das a baixo nível de _civilização de largas faixas,
Designado pelo eminente Senador Huin.berto
Lucena, Presidente do Senado Federal, represende syas populações, integrando-as às novas realitante do Congresso Nacional na Conferência do
dades sociais nascidas da consciência do direito
Sucre, estive em La Paz e de lá dirigi-me a Sucre,
9e participação e _ç!o avanço tecnológico, ou, mesendo recebido pelo Vlce-Presidente da República
lancolicamente, abdicarão, na miséria, na desore Presidente dei Congresso de la Nacion, Dr._Júlió
dem, e na escravidão, de seus altos destinos! (MuiGarret Aillon, pelo H. Alcaide municipal da cidade
to bem! Palmas.)
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DOCUMENTOS A OOE SE-REFERE O
SR. LOf.IRIVAL BAPTlSTA EM SE11 D!SC(JRSO: ...
REPUBUCA DE BOLJVIA
V\ REUNIO!'\ DE PRESIDENTES DE
PARLAMENTOS IBEROAMERICANOS
SES/OIY DEAPERTURA
Lunes, -28 de riovêfflbio "de 1'988
Preside Dn. Julio Garrett Aillóâ
ViCeprestdente de· La RePUblica ele Bolivia Y
Presidente Dei H. CoilgreSo Nacio"nal
VI CONÍ'ERÊ:NCIA DE PRESIDENTES DE
PARLAMEN'rbS DÉMOCAATICOS ~
DE JBEROAMERICA
Se instaló ei acto·a· hrs. 19:30 (Preside-e! Dr.
JuliO Garrett" AI1J6n", Vicepresidente dé La Republica de Boliyia y P~esi_d~nte dei H. Congreso· Nacional) Se entona el Himno Nacional a cargo de
la Sodedad C<:>rafOn!Versitari'a "Atonío Auza Pará·
vicini".

SEI'lOR 'V\CEI'RESIDE'NTE DE LA REPUBUCÃ. (Dr: Julio Gi:irrettAillón}.- Pemítaseme con
la venia de la sala, abrir esta sesión y decir mi
discurso siguiendo la vieja tradición Carolina desde la Tribuna.
Excm9 Sefiór Dr. Víctor Hipólito Martínez, Vicepresldente de la República Argentina y su digna
comitiva; Excm<>Sefior Dr. Enrique Dario, Vicepresidente de -la República dei Uruguay y su digna
comitiva; Excm9 Sefior Presidente dei Senado Nacional de Bolivia, Dr. Ciro Humboldt Barrero y
su digna comitiva; Excm9 Seli.or lng. Walter Soria·
no Lea Plaza, Presidente de la Câmara de Diputados de la República de Bolivia y su digna comitiva;
Excm9 Vicepresidente dei Brasil, Senador Lourival
Baptista; Excm9 Senador de la República de Colombia, Dr. Ubardo Sescum Dávila; Excm9 Seõor
Presidente de la Assamblea de Ia Legislatura de
Costa Rica, Uc, José Luiz: Valencia Chávez,. Excm9
_Presidente de la Asamblea Popular de Cuba, H.
Severo Aguirre de Cdsto;. Excm9 Presidente de
Ia As<Jmblea Nacional Pel Ecuador, H. Wilfredo
LUcero Bolaflos; Ex:cm? Presidente dei Congreso
de Díputados de Espaõa y su digna comitiva, H.
Félix Pence Raz:abal; E?c,cm" Presidenta dei Congreso de Guatemala, H. Catalina Soberanis; Excm9
Representante dei Senado de México, H. Gustavo
Almaraz Montaõo; Excm9 Sefior Presidente de la
Assamblea Legislativa de Panamá, H. Celso Car~o y su digna comitiva; Excm9 Seiior Presidente
de la Cámara de Diputados de la República de
Paraguay, Dr. Luiz Martínez VLidose y su digna
comitiva; Excm9 Seri.or Dr. Héctor Vargas Haya,
Presidente de la H. Câmara dei Perú :t_su digna
comitiva; Excm9 Dr. Manuel Díaz Lureiro, Repre~
sentante dei Presidente del Congresso dei Portu·
gal; Excm? Senõr H. Félix Luces, Representante
dei Presidente dei Congreso de Venezuela; Excmç
Sefior Secretario Ejecutivo dei Parlamento Andi~
no, Embajador MüosAicalay; altas y dignas autori~
dades. serioras y sefiores:
Abrimos esta sesión que es la sesión de aper·
tura de la Sexta Conferencia de Presidentes de
Parlamentos lberoamericanos. Permítasenos ini~
_ciarla saludando, en primer lugar, la presencia
de todos ustedes en la representanción institu·
dona! que ostentan en sus CongreSos y Asambleas Legislativas.. Gracias por haber acudido a
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esta cita de la democracia en el corazón profundo
de América Latina. Aquí, en esta_ Casa de la lndependencia de Bolivia, donde la historia parece
detenerse y se respira ~il ãpasionado sentimiento

de liberdad, Sucre les dá la bienvenida, jubilosa
de· recibirlos y consciente de vivii' un día memo-

rable.

Es ciertarnente significativo que- manifestemos
por sexta: vez consecutiva la voluntad_de reunimos
para intercambiar ideas e iniciativas y estrechar

nuestros Jazas de amistad. Asi avanzamos hacia
la comunidad de porvenir que nos une y que
hoy, cuando las lumjnarias de la celebradón dei

quinto ceiltenario dei Descubrimiento coinienzan
a encenderse, marca en nítidas líneas, el advenimiento de una nueva era en la que tendrernos
que tomar grandes decisiones.
En mE=dio de tantas tribulaclones, a veces sentimos que una razón de vida y de esperanza nos
fa1ta en el camino- y ilegamos a pensar que si
falta el futuro, el presente es ílusión y sçlo existe
e! pasado. Efitcinces nos preguntamos, con las
palabras de Thomas Wolfe, si e1 verdadero descubrimiento se halla ante nosotros y S_i la ~rdadera
realización de nuestro poderoso e inmorta1 destino no se ha cumplido todavia.
Si podemos liberamos de_ una política sin perspectiva, sin vitalidad, sin ambiciones -como expresé en el Congreso de la Nación - la Comunidad lberoamericana de Naciones puede ser más
que nunca el horizonte de nuestro porvenir. Podemos ser junto al Brasil y Portugal, uno de los
grandes escenarios posibles de la nueva historia
dei Siglo XXL Situados entre dos grandes océanos, poblados por quinientos millones de habitantes que representan la mayorfa de la población
católica dei mundo, con grandes reservas de recursos naturales de toda índole, abiertos a dos
mundos, podemos pasar juntos y pesar sobre los
destinos dei planeta, ap-artando un mensaje de
razón y de confianza en la capacldad dei hombre
para organizar su destino para el progreso, la solidaridad y la justicia.
Tenemos pues una deu da de gratitud con aquéllos cuya idea de una _Comunidad Hispana de Naciones paredó ser una utopfa; pero la historia
nos ensefia que las utopias resultan ser verdades
anunciadas antes de tiempo y que no hay nada
más poderoso que una verdad cuyo momento
ha ilegado.
El mundo· ha entrado, ya lo saberrios, ya !_o
hemos dicho en las conferencias anteriores, el
mundo ha entrado en una nueva situación y ha
nacido una realidad hasta ahora desconocida para
los países en desarrollo, para nosotros. Han surgido acontecimientos que inauguran una era tan
cualitativamente nueva que requie~n de un nuevo
enfoque conceptual para entender su significado.
Estamos frente a una reorganización de la economía y el comercio mundial y a pesar de que,
día que pasa, en todos los foros intemadonales
se repite, como acaba de repetirse en la reunión
de los acho en el Uruguay, que la interdependencia entre las naclones es e1 hecho predominante de nuestra época, nadie podría negar que
Ia evoludón de los palses industrializadoS; como
resultado de las grandes muta_ciones estructurales
causadas por la revolución científico-técnica, se
orienta cada vez más, a la autosuficiencia dei siste-

. ma

La idea de interdependencia, que desde comienz.os_ de la revotución industria fué la base
del_ort:ien iccillômico internacional, está en crisis.
Los_extraordinarios cambias tecnológicos que se
operan en la base económica de la sociedad in·
dustrial, estan transformando la estructura misma
dei comercio mundial. La autosuficiencia alirnentariã- áe-loS- países iri.dustriales, la revOIUCión de
materiales y la autorización de la produccion, les
permite prescindir, cada vez más, de las materiils
primãS que tradicionalmente adquirian en los países de] T ercer Mundo. Los industrializados ahora
producen o han substituido_lo que antes adquirian
en- nUestros países lo_ qUe antes compraban de
nosotros y no podemos exigirles contra la logica
de sus interesses, contra la lógica de la economia,
que adq~eran productos o materiales que simplemente ya nO necesitan. Son autosuficientes y nos
exduyen y es eSta la realidãd que tenemos que
mirar caraa cara, es en e1 ffiarco de esta situac!ón
que debemos tener el coraje de situar nuestros
problemas convencidos de que solo podemos
confiar en nuestras propias fuerzas; problemas
como e! de la deuda externa, e! deterioro de los
precios de los productos básicos y de los terminas
de intercambio, la d.isminucion de nuestras reservas monetarias y esa la drámatica calda de los
ingresos por exportacion.

?Para -que ócultar HH. Presidentes en la niebla
de las especulaciones que la Comunidad Europea
ha dejado _de compramos trigo, carne y cereale~,
que Estados Unidos se autoabastece de azucar,
que e! estaii.o ha dejado de ser un metal estrategico, ·que en algumas regioneis de Europa la ti erra
produce cinco veces mas que antes y los stoks
de manteca y grasa acumulados son tan abundantes y su conservacion tan costosa, que se recidan como alimento dei ganado? No estan ahi
los extraordinarlos desarrollos de la biogenética
para asegurãr -la autosuficiencia alimentaria de
los países industrializados. No esta ahí, a nuestra
vista, la producción automatizada y Ia informatica
para anular la ventaja comparaativa que signlficaba la mano de obra barata para nuestros países?. No se tr_ata de una situacion coyuntural, sino
de um cambio estructural profundo que nace de
los cambias tecnológicos de la 19 base productiva
deJa sociedad industrial y determina una ~enden
çi?t irreverSible hacia lei autosuficienci~ dei sistem~
y_ia -~clysión creciente de los p~íses en desarrollo
l:ieLcomercioJntemacional.
---Estamos -pues, rrente a una cruel paradoja.
Sieinpre hemos hablado y seguímos hablando
de liberarmos de la 1~ dependencia de las potencias industriales, de proteger nuestras riquezas
naturales de la 1' explotación extranjera. Hemos
proclamado nuestra independencia económica y
llamamQs a nuestros pueblos a los más grandes
sacrificios para sostener nuestra liberación nacional. Y sin embargo, ahora son ellos, los industrializados, los que se liberan de nosotros y de su
iri.dependencia de nuestras materias primas, los
que nos excluyen y nos apartan dei intercambio,
los que nos dejan sin mercados sin invefsiones
y__ a vec~ sin sab_er que producir ni a quién vender
lo que producimos.
El proteccioniSmo: Ias barreras, los subsidies,
18 pro pia deu da externa, agravan sin duda y decisivamente esta situación, pero no constituyem como de ord.inario se _sostiene, el factor determi-
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nante para que el mundo se reorganice al margen
de la idea. de. interdenpendencia, al márge_rTl de
la ideá de la c.ooperaci6n -intemãdOnal qu~ s~
estanca y decr~ce para que persis.~ I~ pobr~~...
Nada es, pués más importante, en la hora aCtual, HH. seil.ores que superar la incompatibilidcid
objetiva que qa surgido, mas_ alia de la propia
volui1tad de los propios gobiernos, entre Ia evolución de los países industrializados y la evolucion
dei ten::er_mundo. Esta situación ha adquirido una
gravedad tal, que muchos caen en la tentaci~n
de desechar cualquier posible remedia y ante las
amenazas de este siglo, se niegan a ver que el
mundo es uno y comparten un solo destino; que
el norte se beneficia ayudando al sur; -que rio hay
fatalidad y es difícil estar en desacuerdo com la
idea de que el destino sea la cau~ que impulsa
a la naciones a lograr la concordia a través de
las discord.ias, incluso contra su propia voluntad;
porque en la permanenda de_ los desequilibrios
y las injustidas actuales, aparecen envueltos por
el resplandor oscur_o de lo inevitable, un inmenso
infortunio que puede precipitar ai mundo, seguramente mas qUe Õingún otro peligro, hacia _e! desorden sin- limites como la guerra o_ peor que
la guerra, como expreso en Naciones Unidas
Francois Miftérand ·en un mei1saje de razon y
de __esperanza que ilumina la condencia moral dei
mundo.
La economia mundial no puede permitir-se una
situacion sin salida de esta naturaleza, en la que
la caída de los ingressos por exportacion y su
concomitante transferencia neta de- recursos dei
Sur ai Norte, son aún más· exacerbados por los
precios deprimidos _de los pr_oductos básicos y
e! proteccionisino en los países indUstrla1izaêlos
que hacen cada dia más abrumadora la crí:Sis
de la deuda externa que es un problema que no
afecta solamente .:i! ·deudor. Lo es tambien para,
e! acreedor. Es un problema para e! mundo. Y
es por ello que su solución global no puede ser
tecnocrática sino j,olítica y si existe_ el reconhecímiento creciente de los aspectOs políticos dei
problema, los parlam_en~s que son_ entes políticos -pOr excelenda:, deben assumir su responsabilidad para Caoadyuvar en la busqueda ae nuevos
enfoques de soluciones que perrnitan crear um
marco general para la reducdón de la deuda.
Lã ·-revolución científico-técnica en iOs países
industriales está creando pues, objetivamente,
condidones materiales para la ímplantación de
un sistema económico Injusto y deshumanizado.
A nuestra vista, el mundo está remodelándose
sin dejamos un lugar para vivir. ?Hasta donde
quieren empujamos? ?Hasta provocar el estaDido
de la pobreza? ?Hada que abismos de sufrimientos y desesperanza quieren lilevar a nuestros pueblos? No podemos rehacer la historia ciertamente,
ni andar com ensayos ni tanteos. La historia es
la vida de los pueblos y la vida es el camino que
el hombre debe recorrer sin retomo. Ese camino
si persiste y se agrava la situación actual puede
çQ[lduc;ir a una eclosión universal del hambre si
no se comprende a tiempo que los interesses
comunes de toda la humanidad deben prevalecer
sobre los intereses, la condicia y e! egoísmo de
los grandes poderes dei mundo.
Frente ales peligros de esta situacióQ se~$
blece un lfmite objetivo para la confrontación Norte~S~r más .aliá de la cual no podemos seguir
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avanzando sin comprometer la propia supervivencia de la humanidad. No podemos seguir agitando las mismas banderas para las misma_s desi-

lusiones. Debemos tener el valor de ver Ia realidad
cara a cara. La miseria y la guerra no son fatalidades sino e1 implacable resultado de lógicas perversas de un mundo cerrado, protegido y excluyente.
Qué puede haver de más simples, sin embargo,

que las aspiraciones de los pueblos: alimentarse,
vestirse, disponer de un techo, vivir libres de la
amenaza y de la inseguridad, acceder a la educadón y al c.onocimiento, proteger su autenticidad

y transmitiria a sus hijos. Esta aspiraci6n limpia
y senciJla, puede ser excessiva?.
Creemos que en la situaci6n actual surge, por
primera vez, uh interés cornún entre los países
pobres y ricos·un interés que no es ·especulativo
ni remoto. Cómienza a esbozarse un camino y

se vislumbra una salida. Ha comenzado la era
de! desarme nuclear. Este acontecimiento histórico es de significaclón trascedentali abre la posibilidad de _que los recursos provenientes de la
reducdón de gastos de armamentos, sean destinados a la asistenda y coop_eradón ·a los páises
en desarrollo. En este contexto. e! establecimiento
de un Fendo de Desanne para e1 Desarrollo, planteado en Naciones Unidas, es un tema cuya tremenda importancia ha resuJtado particularmente
evidente a raíz de la concertación entre EE.UU.
y la Unión Soveétlca, dei Tratado para la eliminación de mlsnes de alcance lntermedio y menor.
La supervivenda de la humanidad está por encima de la supervivencia dei capitalismo o dei comunismo. La paz, e! desarme y el desarrollo constituyen un proceso indivisible, porque la pobreza
presenta un riesgo mayor para laliUmanidad que
la pro pia amenaza nuclear y los países ricos deben
disipar sus ilusiones si piensan que una paz durable puede edificarse sobre la pobreza de dos terdos de la humanidad.
En esta Cónferencia pienso que debemos abogar por la intemaclonalizadón de los esfuerzos
dirigidos a convertir el desarme no solo en una
condidón de la paz, sino también en un factor
de desarrollo y cooperación internacional.
Creemos que ha llegado e! momento de buscar
la forma y los mecanismos necesarios para abrir
un diálogo seria y profundo, a nivel de Presidentes
de Parlamentos, entre América y los países dei
Norte. El silencio, en estas circunstancias, es el
mejor aliado de lo peor.lniciemos HH. Presidentes
con ânimo resuelto, e! diálogo entre los dos hemisferios; respondamos a la urgencia y demos
un paso concreto que coadyuve a la gran concertación política Norte-Sur que está inscrita en la
lógica de la paz, dei desarme y de] desarrollo.
Una iniciativa en este sentido podría dar por si
sola a esta Conferencia ·una importancia trascendental.
Por lo mismo que ella es una Reunion de Presidentes de Parlamentos lberoamericános que solo
tienen una representaclon institucional y de lo que
se trata, justamente, es iniciar a nivel parlamentario un diálogo abierto con la mayor flexibllidad
política posible, pienso que en esta Conferencia
podemos buscar los procedimientos adecuados
para organizar una reunion con los Presidentes
de Parlamentos dei Grupo de los Siete países
industrializados, que tendria necesariamente un
carácter preliminar y preparatorio, para defmir los
temas de un debate mayor que por su naturaleza

serían transferidos a una conferencia intergubernamental, temas que ahora result<:m insoslayables
como la deuda externa, la reformulacion de la
cooperación internacionaJ en el marco de la relacion desarme~desarrollo, el narcotráfico y e! mantenimiento de la democracia en Latinoamérica.
Debo afladir que por el carácter iberoamericano
de esta Conferencia ella es quizá la unlca reunión
parlamentaria en la que esta iniciativa podría surgir como una idea razonable, porque la presencia
de Espafia en su seno, hace posible pedirle que
actue como un nexo o un puente con los países
industrializados, seguros de su disponibilidad para
pres!BJn_os-su fraterna y solidaria cooperacion.
Y aquí HH. sefiores d_ebo detenerme y formular
una Vel_más mis votos y augurios por el éxito
-de esta Conferencia. Les damos gradas a los que
-h8n podido venir a este encuentro en e! que todos
nos reconocemos como hermanos. Y puesto que
con usteaes hemos considerado e! poiVenir, permitaseme decirles que sueflo con el dia en que
lberoamérica, tal como debemos construiria, pueda expresar con una s_ola voz, Ia causa de un
murido para la expansion, pai'a la vida y la esperanza, sfn lágrimas, sin guerras y sin hambre. Queda Instalada la Sesión de la VI Conferencia de
Parlamentos !beroamericanos.
Muchas gradas.
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la vivenda plena dei gabiemo dei pueblo por sus
legítimos representantes y es nuestra la responsabilidad de defender y mejorar las estructuras parlameiitarias por donde corren las aguas diáfanas
de la libertad, la partidpacíón organizada de los
requerimentos que angustian a nuestro ciudadanos y habitantes, y por donde pasan las soluciones
en el marco dei derecho.
Esta \Ir Reu~ión representa así la continuidad
en el compromiso de afianzar los Cuerpos Legislativos, mejora:r los mecanismo de acción y el desenvolvimento de los órganos colegiados, y contribuir a enfrentar los grande desafios que nos
vienen de lejos o que oscurecen la actualidad
por la que transitan los países de lberoamérica.
Quienes estamos aquí sufrimos de una u otra
manera la desarticuladón de la sociedade civil
y muchas veces optar!'los por salir de la crisis
con nuestros propios n•Pd.ios, en una actitude aislacionista que, si bieil ~ .lede mostrar respeto aJ
principio de la no injo; rt.ncia en los asuntos de
las respectivas nacion .. ,., no implde el ríesgo de
la indíferencia y la faJ;,.. de solidaridad cuando,
por e! contrario, es de~.eable que abandonemos
el enclaustramiento para avizorar la América posfPle y trabajar por ella en forma mancomunada.
Hablamos ahora, en gran parte de América,
desde sociedades recompuestas constitucionalmente, afirmadas en la tradfdón y cultura que
nos legaron mártires y próceres, superando antaVICEPRES!DENTE DE LA NAC!ON
gonismos y buscando el diálogo sincero entre
Discurso de/ senOr vic~presidente de la na- interlocutores de la democracia. Pera no es meciori argentina y presidente de/ honorable senos derto que otros pueblos de la región aún
nodq de_la_nqcion ante la 11 conferencia de se debaten en la búsqueda y logro de sus propios
presidentes de parlamentos iberoamerictJ- destinos coacdonadbs directa o indirectamente
nos. Sucre, _Bolivi[!, novíembre 28 de 1988.
con medidas que, en definitiva, agravan el subdesarrollo y la pobreza.
_
Excm" Sefior Vicepresidente de la República
América toda no debe ser más el escenario
de Bolivia, Dr. Julio Garrett Aillón; Sefior Preside la confrontación Este-Oeste. ni admite que
dente da la H. Câmara de Senadores, Dr. Oro
- Humboldt Barrero; Sefior Decano de la Corte Su- las estructuras nadonale_s .&eberanas sean atacadas o minadas por la fuena de las armas ni por
prema de--Justida, Dr. Julio Urquizo Gutiérrez;
la opresión de medidas económicas bajo o bjetiEx.cffi9 Ádministrador Apostólico, Monsefior Jesús
vos de seguridad que muhiplican los índices de
Pérez; Seflores Presidentes y Míembros de los Parpobreza, aumentan e! can~ de marginados y dete~
lamento,$ Democráticos Iberoamericanos; Sefior
lioran Ias economías ya de por sí defidtarias con
Prefecto deJ Departamento de Chuquisaca; H. AIsus secuelas de analfabetismo, enfermedades,
calde Municipal; Seiiores y Seiioras:
desnutridón y carencias de todo tipo.
Deseo expresar mi profundo agradecimiento
Los su_c_esos ocurridos particularmente en
por el honor que importa haberme permitido pro~
América, dan validez y vigencia a la declaración
nunciar estas palabras de apertura de la VI Confede nuestro Foro en su I Conferencia y por ello
rencia que hoy nos congrega lo que, desde
entiendo sería dei caso reiterar especialmente sus
Iuego, interpreto como un significativo feconotiapartados 4", 9~. 11 y 12 sin perjuicio; claro está,
miento ai Honorable Senado de la Nadón Argen~
de los atros temas sugeridOs_ sobre las instltutina.
ciones parlamentarias de Bolivia, los análisis de
Estoy seguro de recoger el sentir que embarga
las constituciones espanola y dei Brasil, la consia todos los presentes ai manifestar cuánta emo-deraci6n -dei régiinen presidencialista, la proyección~_respetp y afecto sienten nuestras delegaci6n social dei parlamento y e! rol de los parlamenciones que por estar en esta querida República
tarios iberoamericanos.
hermana de Bol_ivia yen su ciudad capital de Sucre
Seflores: estamos absolutamente convencidos
que, como bien dice su origen, es puente de oro
y representa un faro de la cultura americana, c una
que, como en tel.lntones anteriores, cada Uno de
de héroes y afirmadones de sueflos bolivarianos
los delegados dejará aquí sin reservas sus mejores
y sanmartin_ia_nos, Cíudad que custodia las l;ra_diexperiencias puesta ai servicio de parlamentos
clones que alimentaron la vida institucional de
más perfeccionados y todos saJdremos enriquelas democracias. Pedimos desde aqui al pueblo
cidos con e! cambio de ideas y sugerencias. Ello
s_eiVirá sin duda para que la vida americana palpite
y ai gobierno de Bolivia que acepte la gratitud
-con mciyor normalidade, en la integradón pacifica
por la acogida que nos brinda en esta ocasión.
y solidaria que veru'mos sorlando desde hace tiemEs conocido que todos los sistemas políticos
po y sobre la que descansaremos tranquilos mienautorltarios tienen um poder ejecutivo y un poder
judicial pero soslayan o destruyen la existencia
tras aprovechemos debidamente Jas oportunidaK
dei poder legislativo. La presencia de éste, púes,
des dei pluralismo parlamentario.
Muchas gradas.
traduce la garantia de la pluralidad democrática,
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H. PRESIDENTE DR. GARRETI. ~ Ofrezco --.;;;;;,. problemas de la constitución, problemas de
los parlamentos como expresión visible, tangible,
la palabra ai Excelentíssimo Presidente del Congresso d_e Diputados de Espana, Don Felíx Pons
de la democracia. Problemas a los que la demolrazazabal.
cracia ha de dar respuesta.
__
Tambien en el mundo desarrollado, también
H. PRESIDENTE FELIX PONS IRAZAZABAL.
en el Norte s~ oyen voces que palaVra pOr palavra,
- Excelentíssimo seflor Vicepresidente de la Re-acentO -por acento afortunadamente para todos,
pública y Presidente del Congresso Nacional de
- dic_en lo que- aquí hemos podido oir en boca dei
Boliv:ia; H. Presidente dé Ia Cámara de Senãdàres
de Bolivia:;_H. Presidente _de !_a Cámara de Diputa- - Vicepresidente de la República de Bolivia. El conflicto hoy en día a partir de Ia consideración global
dos, estimados colegas preSidentes y represen-de los problemas, a partir de la consideración
tantes de los Parlamen~res lbE!_roamericanos; Hode que los problemas políticos económicos, finannorbles ~utoridades nacionales y departamentac.eiros, comerciais dei mundo, que no son de los
les; sefloras y seflores: QL!iero en primer lugar
países ricos e de los pobres, de los países desarroexpressar mi agradecimiento pór habérseme perllados o de los países subdesarrollados, sino que
mitido hablareneste acto inaugural de la VI Confeson los problemas dti todo el mundo, de una
rencia de Presidentes de Pcirl~mentos Democrácomunidad global y _universal.
ticos lberoamericanos~ posiblemente el titulo legiLa diferencia hoy es entre_quienes quieren hatimador de esta diferencia está en haber sido e!
cerse eco, ni considerar, ni escuchar, ni atajar
Parlamento Espaliol el que el alio 1983 h~o ]a
las tendencias irracionales, de los problemas coprimeira convocatoria,; pero no puedo sustraerme
merciales y económicos y las de quienes quieren
a la _emoción particular que como espaliol forzohacer frente a estas tendencias irracionales, quiesamente siento ai habl_a_r_ ~n__e_s:ta__çiud;ad, en este
nes-desean resolverias, quiene~ quieren atajarlas;
escenario, en este acto.
ai re.Specto puedo assegurarles que afortunadaLa conferencia_ de 1983 hace ahora cinco a_fj_os,
mente en el Norte hayvoces que quieren atajarlas,
dia por día, se abrfa en Madrid c_on una dedaració_n
votes ·qüe-se-suman Sl'n reseiVas, a las que aquí
de solidaridad con Bolivia, que defiende ~ se
hemos oido en b_o_ca del Vicepresidente de la Redecía entonces - esfo!"l;;;,damente. _vna democrapública Boliviana. No es posible seguir admitiendo
cia recientemente conquista-da y considerada inque los países subdesarrollados de Latinoamérica
dispensable la realización de esta conferenCia y
sigan trãnsfiriendo recurso fmanceiros con un baque cesaram los _intentos _que tienden a malograr
lance neto a los palses más-desarrollados; no es
su estabilídad constitucional. Re_unimo hoy en Bopossible y eso dice en e! Norte, que siga creciendo
livia, en Sucre su capital, en esta conferencia, es
el comercio mundii:tl, mientraS que la participaun reverendo clamoroso de esa solidaridad, qie
dón de los países menos desarrollados disminuye ,
entonces fuera expresamente manifestada en el
caso de Bolivia, que en otra ocasión tuviera que -en- ese-comercio; no es posible seguir mante~
niefido una economía basada en las subvenciones
ser con otro pueblo de Iberoamerica y que esperamos no tener que hacer muchas manifestaciones y en los proteccionismos; somOs candentes de
de solidaridad de es_ta naturme1;a_; pero espresa- esta globalidad. Espafia que aspira como todos
aspiramos a ser en ese sentido algún dia un país
mos gozosamente que hoy esa solidaridad supudei Norte, país que ha resuelto muchos de sus
«> lm punto de apoyo para encontrarmos en uma
problemas básicos, todos queremos ser un país
Bolivia cargada de problemas sin duda, pero en
que ha res_u_elto sus problemas básicos, trabaja
la senda de resoiverlos por vfa de una democracia
eh e! âmbito de s_us responsabilidades, en el âmconsolidada con la awó---ª'- el aliento, e! apoyo de
bito de su inserción en la Comunidad Económica
los países de lberoamerica que han querido venir
aquí precisaménte a hablar de lo que es propio Eur.opea, para que ésta sea la filosofia que inspire
Ia actuación de los países más desarrollados; trade la conferencia.
bajar por mejorar el entorno económico internaPera en un acto simbólico, sin duda simbólico,
cional, que es condklón decisiva para el êxito
profundamente simbólico de apoyo, de aliento
en los esfuerzos de ayuja de solidaridad financeira.
a la democracia boliviana.
económica y comercial con América Latina.
La conferencia de Presidentes de Parlamentos
En la coordinación deJas grandes políticas malberoamericanos, surge de una idea profunda, que
croeconómlcas de los grandes pelos, que en estas
momentos están en desequilibrio y gravitan sobre
proyecta toda intensidad sobre la consideración
de los problemas - que hace un momento en ~ ~-º-nomía de los países de América Latina- y
su magnífico discurso abordaba el Vicepresidente de toao-el-inundQ em vías de desarrollo, es_imde la República, a partir dei hecho de la realidad
preScindíble trabajar por un entorno económico
de la comunidad de pueblos lberoamericanos;
saneado, -nacionalizado y estable; desafortunaIa consideración de que e>dsteh problemas comu~ damente, no todo el mundo piensa así, hay quienes están perfectamente instalados en esas inernes y aun me atreveria a decir, de que_ no existe
ningún problema que no sea comórn. Al convocar
cias, pero a media y largo plazo sin duda ningúna,
son inefcias que van a acabar en una crfsis global
uma conferencia de presidentes de parlamentos
lberoamericanos, se quiso expresar que los pro- dei_ ,sis_terna y l;;t çrisis _global sistema afectará no
sólo a pobres sino también a ricos; por mucho
blemas de la democracia, de Ia estructuración
política, los problemas a los que la democracia
que sea sU capacidad de resistência. Es imprescindible por tanto trabajar sin duda desde la instiy la estructuración política han de dar respuesta
no son problemas que podamos considerar aisla- tuciones democráticas representativas, para que
damente y que ei hecho inmediato, eminente de
es<\ politica de la raclonalidad en la vida econónuestra fratemidad iberoamericana, nos muestra
mica mundial vaya imponiéndose, desde cada
una de las instituciones representativas de nuesla primera, Ia más inmediata y la más at>ligada
plataforma para abordar ia globalidad de estes tros países, desde los parlamentos, impulsando
problemas, problemas de la democracia- insisto
el desarrollo económico y social como reQUisito
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de_estabilidad política, impulsando e! cambiO social en el se:no de_çada uno de nuestros países
para asentar y arraigar las democracias locales
de cada país. La democracia política y una constitudón pluralista no pueden sostenerse como sistemas sólidos y eficaces_, si no son capaces de
estimular y canalizar cambias sociales. La alternativa es la de los cambies sociaies sin d'emocracia
política, y esos cambias sociales sin democracia
política no responden nunca a un autêntico protagonismo social, sino a dictadwa de classe, a imposición arbitraria de unos grupos que se _hacen
con el contrai autoritario y ruinoso a la postre
de- la naéionalidad; desde iluestros parlameÍltos,
desde la convicdón demoçrátir;~ que alienta su
funcionamiento y la fdea que pr_oyectan permanentemente sobre la sociedad debemQ$ aleQtar
fa vigenciã y la consolidación de los sistemas democráticos eO lberOOrn~ca, sabiendo que este
estimula los cambias sociales profundos, capaces
de hacer càda vez más real la igualdad y más
autentica la libertad de fados los ciudadanos. Fortalecer la democracià es hacerla auténtic.;t, profunda; redudrla .a Jormalidad es profanaria Demasiadas veces se ~tiliza la democracia corno escudo
q _muro de _contención para evitar los cambias.
Esas son situac{ones de esclerosís de los sistemas
democráticos, nos corresponde vigilar en nuestras reuniones- anuales el estado de salud de nuestros sistemas representativos. atentos a todas las
disfuncione~ _que sin duda generan permanentemente todos los sistemas políticos.
Como responsable dei funcionamiento de los
parlamentos, sabemos que la condición para que
funcione bien un sistema democrático como sistema, es que funcione bien un parlamento. Desde
nuestro regiamente, desde nuestras normas de
funcionamiento, desde la aplicación de nuestras
normas constitucionales, debemos fortalecer la
democracia y hacerla autêntica, reforzar los regímenes parlamentarios. Aludia el vicepresidente
de la República pala bras dei Presidente Mitterrand,
en las que se mezdaba la esperanza y la razón.
Quisiera reCordar las palabras de Erriest Block,
cuando deáa: "Que no hay esperanza sin razón,
pero que la razón tambien necesita la esperanza".
Combinar la esperanza que surge de nuestros
-sentimientos, del c_onocimiento de nuestras capacidades, de las posibflidades de que Iberoamérica
atesora y encierra, de su capacidad de proyección
hacia el futuro, de la certidumbre de que nuestro
trabajo está en condiciones de fructificar en realidades tangibles, desde ésta esperanza, debemos
aplicar la racionalidad necesaria para cofltener,
corregir las inercias irracionales que se proyectan
hoy en el cüa en las sociedades de_nuesti-o tiempo;
sabemos que no son inercias neutrales y gratuitas,
sino que todas respondem, sin duda, a interesses
rnuy concretos y que engrentarse con la razón
a interesses c:onCretos, -sigillfica ganarles la batalla
en el terreno de la inteligencia, de la superioridad
intelectual. Eso solo lo da la convtcción profunda
de esa superioridad de la inteligencia de la razón
esta en la democracia, como sistema político.
Espeto qoe ésta Conferencia de Presidentes
de Congresos lberoamericanos, contrlbuya a reforzar la razón y la esperanza de nuestros pueblos.
Muchas gradas. (Aplausos).
SENOR VICEPREsiDENTE DE LA REPUBU-

CA DE BOUVIA. -

La reunión de mafiana se
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llevará a cabo a horas 9:00 en la UniversidadAndi-

na. Una ves más les agradezco muy de veras su
concurrencia.
Se levanta Ia sessión. _.

-lnterpretación de la canción "América"
a cargo de la Sociedad Coral Universitaria
"Antonio Auza Paravicini".

-Se suspende la sesión a horas 20:30
DECLARAC!ON DE SUCRE

La sexta Conferencia deEre_s_identes de loS Congresos Dern,ocráticos lbe~:oam'ªric~rros, reunida
en la Casa de la Ubertad de la ci_udad de Sucre,
entre el 28 y el 30 de noviernbre de 1988, ha
examinado' diversas cuestiones que afectan a la
política mundial, el orden económico internacional y los Países lberoamertcanos en especial, y
ha formulado Ia siguiente dedaración:
1.

Un mundo en transformaclon

A pocos afies dei próximO Siglo, e! sistema económico y político internacional_ v_ive una etapa de
transformaciones tan profundas que casi podrían
compararse con el de mutaciones genéticas en
los organismos vivos. En I~ matriz de esós cambias se ubica la revolución tecnológica, que ha
induddo hondas modificãciones en Ja estructura
de la producción y_ el comercio mundiales y que
ha provocado, de forma paralela, el proceso de
reestructuracíón dei sistema internacional notorio
en los niveles políticos, sociales y económicos.
La pujante presencia dei Japón, la acelerada
contrucción dei mercado europeo hasta 1992,
Ia modemización de las economías sQcialistas,
especialmente las de la URSS y China, la irrupción
de los países dei Sudeste Asiático, son algunos
de los elementos de e se intenso proceso de modificación dei escenario interhãdorial.
Los_ países en desarrollo, situados_ ai margen
de esas corrientes, no s~ han beneficiado, aún,
del potencial de transformación y desarroJio de
la revoJución tecnológi~a. Han sido afectados, en
cambio, por Ia significativa reducdón de la importancia relativa de las materias primas y de Ia mano
de obra barata, en el proceso de producdón y
comercialización. El nuevo- õrden econômico,
muy distinto de aquel que planteaban a principies
de la década pasada, se_ basa en una división
internacional dei trabajo, entre países ricos y pobres (en conocimiento,}_ _que acentua la dependencia y marginalidad de las naciones en desarrollo.
En efecto, gradas a la innovación tecnológica
y a la aplicación sistemática de políticas de sustitución de importaciones y de precios internos de
sustentación,los países industrializados han reduciclo significativamente sus necesidades de produetos básicos procedentes de los países dei Sur
y, merced a gigantescos subsidies a la exportación
y criticables prácticas de _comercio, ham llegado
a colocarse en posici6n dominante en las exportadanes de materias primas, principalmente de alimentos.
Así, ai tenninar este siglo, los países en desarrollo tienen ante sí e! desafiei de su propia transformadón, para evitar el riesgo de una creciente
marginación y de la agudiiãción de sus conflictos
soei ales.
Esa-es, sin duda, supro pia y priniaria responsabi1idad. Pero la comunidad internacional y particu-

larmente los países industrializados, deben a sumir
la que Ies correspond_e.
2. Desarme y desarTollo
Durante mUchos alies, la invocadón con_st:ante
de la necesidad dei desarme asumi6_ cas_i forma
_rjty_C)l en los _d.iferen_tes foros internadonales. Se
Ia repetia para satisfacer apariencias de política
il1terna y externa, en medi o de _un de_spliegue retórico sin ningún destino.H.oy, sin embargo, gradas
a los trascendentales acuerdos de reducci6n y
.c.ontrOl de armas nucleares, que suscribleron los
- Estados Unidos y la Uni6n SOYiética, se avisara,
por primera vez, Ia posibilidad efectiva de transfor__ mar la declaración retórica en entendimientos
concretos de desarme.
El mundo no puede dejar pasar de lado esa
oportunidad. Es necesario que se extremen esfuerzos para negociar y formalizar acuerdos de
desarme, de armas nucleares y convenclonales,
en e! nuevo ambiente internacional de distensión
y áe recuperación paulatina de la autoridad y el
prestigio dei sistema de las Naciones Unidas. Esos
entendimientos liberarán inmensos recursos financieros, tecnológicos y humanos, cuja cuantificación desafia la propia imaginación.
Sin embargo, es también ind.ispensable precisar que_ esos recursos deberán aplicarse a Ia solución dei problema económico y político más grave
dei próximo siglo: la marginación, el atraso y la
dependencia de los países em desarrollo. Será
necesario oriéólai", desde un principio, la utilización adeCuada de esos fendas y prever la rhovili,zación de todos los instrumentos de solidaridad
internacional, para encarar, de una vez por todas,
los problemas de la pobreza extrema, de la educación, de la salud y dei atraso tecnológico de casi
dos lerdos de _ia población dei planeta.

·3. Problemas especlficos de America Latina
Una de_uda superior a cuatrocientos mil millones de dólares agobia a la América Latina y redu c e
considerablemente las posibilidades de su desarrollo.
Se ha reconocido que el problema es esencialmente político y que su solución está ligada ai
desarrollo _económico-soda!.
En- pãíSes depauperados por una crisis persistente, se da la paradoja de haberlos cOnvertido
en exportadores netos de capital. Si el ahorro interno se_destina en buena parte a1 pago de la deuda
externa y se reduce el comercio exportador, esa
tremenda paradoja explica tanto os desequilibrios
de Ia balanza de cuentas como el empobredm!ento inmisericorde de los países sometidos y
a de antiguo a la. pobreza extrema.
- Hay algunos elementos que permiten esperar
algún resultado en el entendimiento entre deudores y acreedores y, en todo caso, es indispensable
encontrar un punto de equilibrlo entre el pago
de Ias obligaclones y los requerimientos dei desarrollo económico-social.
La cuestión dei narcotráfico, por su amplitud,
tiene y los requerimientos dei desarrollo económico~social.

La cuestión dei narcotráfico, por su amplitud,
tiene carácter multilater~l y acarrea por iguãl la
responsabilidad de productores y consumidores.
Por consiguiente, no basta actuar sobre la producción, es tiempo también que los países donde
el consumo es cada vez más extendido actúen
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en forma decidida y efidepte. Tampoco es suficente la represión. La economia sumergida que
crea el nafcotráfico tiene que ser -suSti:tuiaã, "urgentemente, por una economía de desarrollo, mediante -i.ina- acción concertada entr~ los países industrializados, ias organismos inteinaCionales y
los pã.íses en desarroUo,-· de tal manera que se
haga posible la creaciÓn de ·ni..tevas fuenteS de
trabajo y s~ fortalezcan Ia _agriculturay Ia iildustria
como alternativas reales para los pu~blos que son
actualmente víctimas dei tráfico de drogas.
Si bien la vlolencia_ desatada e11 variaS países
de América Latina YOtros dellercer Mundo~ reconoce complejaS -y múJtiples causas, es preciso
sefialar como léi más sign'ifi"càtiva ·la de la pobreza
crítica, actualmente incrementada por factç.res
propios de la crisis económica y las mutaciones
dei sistema económico internacional en <;[esmedro de los R-8}Ses en deSa(Tollo. En este- 6r4en,
es igtlaimenie-iils"ufiCiénte ta:represión. La violenda social tiene un caldo de cultivo en la pobreza
critlczl-y, Por conSiguleiTte; iinpeiativo'cofljUgar
Y resolver ambos problemas simultâneamente.
Una acción eficiente comprende so!Udones en
el orden juridico, como los de la tenenda de la
tierra; en eJ campo económico, como los programas de desarrollo; y erl e! campo social, como
Ias que implican un mejor reparto de la riqueza
y la elevación d~l ni~ -~e vida de los pueblos.

es

4. Uneamientos para la acdon
Corno acción inmediata y consid~rando la utilidad de una iniciativa que coadyu.ve Ias gestiones
de los Gobiernos, los Parlamentos, y los foros
internacionales, La Sexta Conferencia de Presidentes de los Congresos Democráticos de Ibero.america,
Acuerda:
1. Declarar como un instrumento más a utilizar en e! Diálogo Norte-Sur el encuentro de Presidentes de los CorigreSos lberoameriCanos con
.sus homólogos de Parlamentos de las nadones
industrializadas, a fm de analizar los problemas
sefia1ados en esta Declaración.
2. SoJicitar al sefior Presidente dei Congreso
de Diputados de Espafla la gestión y Ias modalidé'!des dei mencionado Diálogo.
Suci'e, 30 de noviembre de 1988 _
EXPOSICION DEL SENADOR LOURIVAL BAPTISTA A VICE-PRESIDENTE DEL H. SENADO
DELBRASIL

A realizaçãO da s~ Conferência de Presidentes
dos Parlamentos Ibero-americanos em Sucre, no
período de 28 a 30 de novembro, projeta a Bolívia
no cenário interriadonal como Nação plenamente
consciente dos imperativos de uma profunda modernização institucional, política, económica e so- .
cial, visando conquistar níveis elevados de uma
democracia pluralista, voltada para a emancipação global do País, através de uma polftlca de
desenvoiVímEmto ãuto-sUstentado capaz de fazer
com que parcelas cada vez mais amplas da população participem das vantagens do crescimento
econQmlco e do bem-estar ~cial para tod.os.Apesar da heterogeneidade, dimensões e peculiarídades de cada uma das nações ibero-americanas, do ponto de vista das respectivas condições geodemográfica, históricas, culturais, étnfcas; -económicas e desafios específicos, perCebe-se uma consciência generalizada e comum
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no sentido de .conquistar a viabilldade nacional
que possibilite, a ca..d~ .uma, toll]ar ~s decisões
estratégicas relativas_aos seus próprfos interesses
e destinos com recu~sos naturais, humanos e teç-

nológicos de _que dispõem.
Trata-se de uma ação continental generalizada
contra a marginalização periférica, as ameaças
do néo-colonialismo, as frustrações da dependência. típicas dos pafses subdes_envolvidos.
Tódas e cada um~ dessas naçõeq têm a plena
consciência das sérias advertências do sábio Lord

Rutherford, quando asseverou, ainda durante a

I Guerra Mundial qu_e... "O.s países que não possuem Ciência e Tecnologia próprias estão fadados ao papel de carregadores_delenha_e balde<;tdores de água para os povos civilizados".
A Bolívia é, sen- dúvida, o cenário dieal para
as reflexões, debates e propostas dos eminentes
presidentes dos Parlamentos_lbero~amerlcanos,
como um País de múltiplas vertentes_ ---:.andina,
amazónica e platina - que preestabelecem, em
todas as suas variadas projeçõ.es sub-regionais
a diversidade, a riqueza, a tenacidade e o apego
do povo boliviano aos valo~s Oemocr~tiço~ e plu~
ralistas, e o incentivam a produtiva convivência
com todos os seus vizinhos e demais países do
continente.
Palco de grandiosas lutas pela liberdade, a Bolí~
via acalentou já nos aonhos de Suáe e do !Jbertador Simon Bolivar, a esperança-de uma ordem
justa, pactfica e fraterna.
No momento em que a Amédça_ Latina novamente se encontra em uma das suas encruzi~
lhadas históricas, o exemplo, o ideário, e as realiza~
ções do General Sucre, um dos grandes protagonistas da independência boliviana, reafirmam a
sua plena atualidade.
Desejaria, nesta oportunfdade, reiterar a minha
profunda admiração e o alto apreço do Poder
Legislativo da Nação brasileira pela figura expo~
nencial de Simon Salivar.
De fato a epopéia boliviana mantém, vivas e
fulgurantes, as exortações do Libertador à unida~
de e solidariedade latino-americanas, condições
e_diretrfzes de permanente valor e de grande atua~
!idade na crítica conjuntura política e econôinlca
dos nossos dias.
Os ideais contin~ntais -âe união, fraternidade
e justiça, que inspiraram Simon Bolivar, constituem, hoje, como no passado, a fundamento da
concórdia e do desenvolvimento_ da América Latina.

É com intensa alegria que saúdo o povo irinão
da Bolívia, e simultaneamente, com idêntica em o~
ção, os dignos lideres parlamentares aqui reu~
nidos.
Designado pelo eminente Senador Humberto
Lucena, Presidente do_ Senado Federal - que
me delegou a honra de representá~lo, - reitero
as expressões de carinho e am[zade de todos os
brasileiros que acompanham, com admiração, a
energia, tenacidade e a _eficiência do povo bolivia~
no, no sentido de superar as dificuldades circuns~
tandais desta difkil fase da história, aprimorar
as suas estruturas governamentais, administrativas e empresariais, com a finalidade de proporcionar a mais ampla justiça sociaJ a todos os segmentos da população; numa atmosfera de respeito aos direitos humanos e fortalecimento das
instituições nacionais.
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A vitoriosa luta do _governo e do povo boliviano
Os periódicos encontros, diálogos e entendi~
.conta a catástrofe da inflaç~o-1_! um grande exemmentos pessoais entr~ o_s 12_arlamentares dos diplo a todas as nações do Continente.
versos pàíses constituem, sem â.úviçl.a~ um rp;étq_
do e um instrumento para consecução dos qbjeti_ Vttor Paz Estensoro tem sido um exemplo de
vos supe-riores da integração e desenvolvimento
lucidez e visão na Presidência da República.
dos pafses irmanados pelas mesmas origens hisNo Brasil, em que pese todas as medidas que
tóricas, características psicossoc_iais e inte_resses
vêm sendo adotadas, sobre a liderança do Presi~
dente José Samey, a inflação continua a impor
comuns.
O tem ária da 6_~_ Conferência, em Sucre, promograndes sacrifícios ao seu povo, mas temos confiança de que_ ela será debelada num curto espaço __ y~y_y_ma excelente oportunidade para uma cor~
de tempo. . _
_
reta e atualizada avaliação dos problemas e pers~
É oportuno assínalar que esta 6' Conferência
pectivas- das instituiçõeS ·parlamentares, da influência do regime presidenciéJiga na vida parlade Presidentes dos Parlamentos ll:>eroamericanos
mentar, da projeção social dos parlamentos e do
se realiza quando a ma~ antiga_ da$ instituições
papel a ser desempenhado pelos parlamentos
parlamentares internacionais, a União Tnterparla~
m-en~r. se prepara-para comemorar, no próxiino
Ibero-americanos no diálogo _com os países inano de 1989, o seu centenário.
dustrializados e a aproximação Norte~Sul.
-o item 3 do ternário propõe- úmá- análise do
Criada e_m 1889, a atuáçâo da União [nterparlamentar se desenvolveu primordia1mente no plano
1()!' imivei"Sário da CtiilStitUíção espanhola e da
político.
nova Constituição do Brasil. _ _
A Dedaraç:_ão Final da Conferência de Sl!cre
ConVéin re<:o_rdar qUe ela ensejou o movimênto
deverá resumir as Córi.dusões relativas às refleque viabilizou o advento da Sociedade das Nações
xões, avaliação crítica e propostas concretas pore, posteriormente, d~ Organização das Nações
ventura formuladas.
-Unidas (ONU).
No que se refere especificamerite à recém proApesar das_duas catastróficas guerras mundiáis
mulgada Constítuição da República Federativa do
que forçaram~na a suspender, provisoriamente,
Brasil devo acentuar o entusiasmo e a con~c:ção
o seu funcionamento, a União traba1hou desde
do povo brasileiro no concernente _à sua histórica
o começo de- suaS atividades em favor da paz,
importância como força propulsora do des_envol~
aareaproximaÇão e do bom relacionamento entre vimento global da Nação nos parâmetros do Estaos povos, quaisquer que fossem os seus sistema do de Direito.
_
__ _
políticos, eco:rlômicos ou sociais.
Permito-me, a este respeito, transcrever o .S.lk
mário condensado no preâmbulo~... "Nós, r_epre~
Organismo representativo das assembléias legislativas do mundo inteiro, a União Interparla~ ·_sentantes do povo brasileiro, reunidos em Assem~
bléia Nacional Constituinte para institUir uin Estamentar se concentrou, de início, no esforço pelo
do democrático, destinado a assegurara exercícto
desenvolvimento da arbitragem internacionaL
dos direitos sociais_ e_in_di_viduais, a liberdade•. a
Apesar das__ vicissitudes decorrentes dos _conflitos
segurança, o bem-estar, a· desenVolvimento, a
internacionais, a .União promoveu a realização de
igualdade e a.justiça como_vãlores_supremos de
-ConferêndaS lntefpck1amentares em vários paí~
uma sociedade fraterna, pluralista sem precon~
ses, nos diversos continentes.
ceitas, fundada na harmonia s_ocial e compro- No .ino vindÔ.uro, o transcurso do centenái:io
metida, na ordem interna e internacional, c::om
da União avulta como um acontecimento históa solução pacífica das controvérsias, promulga~
-rico que demonstra a pere!nidade e a vitalidade
-moS; sob a proteção de Deus, a seguinte Consti~
das instituições parlãmentares:
_Esta ligeira digres_são se justifica por que evi- tuição da República Federativa do Brasil".
pencia os anseios irrefreáveis das instituições Par~
Depois deste preâmbulo seguem~se 245 artilamentares e as ações ibero-ameriçanas no sen~
gos,-dfstribufdos em 9 Titulas dedicados aos Prin·
tido da modernização institucional e da implan~
cípios, Direitos e Garantias Ftüidameiltais, à Orga~
tação dos ideais democrátit::::os, do repúdio ao aunização dos Poderes, à Defesa do Estado e das
toritarismo e às ameaças totalitárias dos regimes
Instituições Democráticas, à Tributação e o Orçaultrapassados que preconizam, acima dos direitos
mento, à Ordem Econômica e Fmanceira, à Orhumanos e dos Ideais de participação popular,
dem Social e às Disposições ConstitucionaiS Ge~
da descentraliz_ação e do b_em estar social, o prag~
rais.
rnatlsmo retrógrado e primário daqueles regimes.
Os capítulos que integram os 9 títulos versam
-A Conferência de Sucre se insere no contexto _sobre_as_realidades, problemas e anseios da Nado fortalecimento da democracia e do aprimora~
ção brasileira, seguindo~se, depois, o Ato das Dismenta dos parlamentos, evidenciando seu trans~
posições ConstituCionais Transitórias, compreenc;_~n~~fl~l signific9do como maTtifestação da ami~
dendo 70 artigos.
zade e da confraternização ibero-americana.
_ Cabe ressaltar a _inclusão na nova CópStituição
Buscando atingir níveis superiores da integra~
de que a integração latino~americana será um
ção, os parlamentares dos países membros dessa
dos princípios norteadores da política externa bra~
6~ Conferência estão contribuindo para concresileira.
tizar, ampliar e fortalecer a vocação continental
Seria desnecessário alongar~me sobre o c;on~
para a democracia e _a integração, repelindo, ao
teúdo, as finalidades e perspectivas de uma Cpns~
mesmo tempo, as veleidades hegemónicas, o re~
tituição inovadora, arrojada e modema, adequada
crudescimento das tens_ões geradas pelo arma~
às aspirações, necessidades, problemas e desa~
mentismo desenfreado, e pela divisão do mundo
fios de um País como o Brasll, cujas realidades
polarizado entre as superpotências de mentaliM
geodemográficas, econômicas, políticas, sociais
q~de_ imperial e o resto, ou seja, a maioria avassae culturais são, efetivamente~ _continentais, do
ladora das nações, marginalizadas, condenadas
ponto_ de_ vista de suas dimensões no cenário
à dependência e ao subdesenvolvimento.
mundial.

e

Atenta. às exigências da modernização e aos
impactos da aceleração do processo das transformações inevitáveis, a nova Carta Magna sabia~
mente estabeleceu, nos termos do Art. :J9 do Ato
das Disposições Constitucional~ Trão-sitól-ias,
com rea1ismo e prudência que... "A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados
da promulgação da Constituição, pelo voto da
maioria absoluta dos rnembrQ_S do Congresso Na~
cfonal, em sessão uniccune(al, s_en9o_ então possí~
vel corrigir distorções porventura reveladas.

Ffnalmehte, cumpro o dever .de renovar, em
nome do Senado_ F'edera.I, as cOrdiais e afetuosas
saudao:;:ões do Poder Legislativo brasileiro; aos "dignos representantes dos--parlamentos Ibero-ameriCanos 'reunidos ne5ta Conferência de Sucre, e
· sensibilizado agradeço às autoridades e ao nobre
povo_ boliviano a fidalguia e a boa acolhida que
nos foi proporcionada.
--O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

Autorizados analistas destaç_aJf'.IXl Qa _Ço~~~i
ção brasileira a ampliação das prerrogativas do
o SR. IT.~MA.JfFRANCo (MO. Pronuncia
Congresso Nacional; a CODSQ\idªçã9 da autono6 segWnte-4ís;cui"sci}_:·sr. Presidente, Srs, Senamia dos estados e municípios; a reforma tributária,
dores, venho hoje à tribuna desta Casa para disque viabiliza o exercído dessa aut9nomia com
correr_ sobre um tema de vita.l importância para
substanciais re(;ursos fmanceiros, além de assea efetiva -implementação- C!.o desejacjo estado de
gurar a capacidade empreendedora dos governos
direito democrático.
estaduais e municipais; aprimorar o funcionaPassados vinte longos meses de traba1ho consmento do sistema federativo no rumo da descentralização po\ítico-administrajiya, fortalecendo os _ri;lltuintes. Condl!ÍJTI-OS a clªºQração da nova Carta
contendo os p"ril-tdPíos rundamimtais Que paSsam
laços da coesão e da unidac!e n:a_cional.
à reger as relações sociais. Seria" impoSsível, nos
Inúmeros outros dispositivos constitucionais de
limites deste pronunciamento, analisar todos os
transcendental importância poderiam ser enunavanços conquistas alcançada~. Pode-se, entreciados; todavia, esta não é -a o-casião oportuna
tanto, afinnar que a matriz do pensamento domipara wna avaliação -critica em fac:_e da,_exigüidade
nante foi a_vªlorização do ser humano.
do tempo disponível.
Por entender-se que o objetivo maior a ser alO temárlo da Conferência_ de Sycre abre- ?rncançado é a prõmoção do homem, foi votado
plos espaços para os ilustres parlamentares exaum texto que, em inúmeros aspectos, amplia seus
minarem, com rea1ismo, a1guns dos mais graves
direitos, procura promover seu bem-star, recodesafios que as nações ibero-am~t_ricanas deverão
nhece a ontológica igualdade de todos indepenenfrentar, den~ os quais, desejaria indicar os sedentemente de raça, credp, convicção política ou
guintes: a) a erradicação,_ ctefinitiva; de quaisquer
filosófica ou económica. O urgente reclamo pela
modalidades de hegemoniaJ intervenção e colo-. -construção de um<~ sociedade demoo-álicc:t levounialismo; b) o continuo agravamento das tensões
nos a empreender esforços no sentido da defesa
e conflitos internacionais q1,1e ameaçam a paz;
dos social e economicamente hiposuficientes.
c) o repúdio à paranóia da corrida armamenTemos hoje uma Constituição da qual emanam
tista, e ao emprego da força para resolver os menos princípios garantidores da cidadania. Priviledonados conflitos; d) o adequado encaminhagiamos as minoriaS· resguardando seus direitos
mento das questões relativas ao àiálo__go Norte-Sul_
à terra, à__e:duc;:açª-Q ~ à saúde. Pro_ibirnos a discricomo etapa imprescindível à superação das atuais
minação entre os horriens em qualquer de Suas
dificuldades econôrnica, em benefício de todos
manfestaçQes. Tipificamos o preconceito racial
os_países._ tanto OE!_ indi,!Strializados quartto os Sub· __ç_orn_Q_crime inafiançável e imprescritível, sujeito
desenvolvidos; e) as carênciaS, deseqUntbilOS
à pena de reclUSaõ:-t"'OVoS Pilnc1Pi0s-reorganízam
obstáculos nos domínios do intercâmbio s:omera instituição familiar,_ adequcmdo-a à realidade
cial, transferên<::ias de tecnologia e financiamencontemporânea. Atenção espe<:ial foi dispensada
tos para o desenvolvimento; f) drásticas e urgentes
à gestante, ao menor, ao adolescente, ao idoso
providências tendentes à eliminá.ção das políticas
e ao preso.
protecionistas lesivas aos interesses dos países
Estes são apenas alguns dos exemplos que
em desenvolvimento, eXportadores de matériaspodemos retirar da nova lei fundamental para
primas; g) os volumes e juros extorsivos da dívida
_concluirmos que inúmeros direitos _estão asseguexterna, transformada num fator de empobreci- rados aos brasileiros, significando impOrtantes
mento das nações estranguladas pela voracidade
conqUistas para o indivíduo, para as minorias e
insaciável dos credores insensíveis aos dramas
para a realiz_ação da .cidadania. Demos, com esta
das populações massacradas pelos dilemas das
CqnStituição, um passo à frente na história.
crises aparentemente insolúveis. Além da calamiÉ meu prop6sito hoje fiXar-me na análise de
dade das dívidas externa e interna, os países subuma inovação constitucional da máxima impor~
desenvolvidos sofrem as conseqüências de uma
_tâm:iª' para a vida dos brasJleiros. Refiro-me ao
dívida social de insólitas proporções, evidenciada
artigo s~. item III que proíbe a tortura e o tratapelos alarmantes índices da pobreza, da miséria,
mento desumanp ou degradante e, ao item XVIII,
da fome, da desnutrição, das d~nças, ·do analfado mesmo artigo, que define a prática da tortura
betismo, e do desemprego das populações que
como crime. inafiançável e insuscetível de graça
lutam pela sobrevivência em condições subumaou anistia.
nas.
Aalta relevância da proscrição da tortura é notória para quem ·conhe<:e a História brasileira. Ela
Por outro lado, deve_-se acrescentar a esse elené a expressão da mais hedionda violência pratico de calamidades os perversos efeitos de uma
crescente deterioração do meio ambiente, intensi·
cada contra detenninados grupos e classes SOciais. Ela é também a expressão mais bárbara
ficada pela industrialização intensiva e poluidõra~
da violãÇãO- dos direitos func;l.amerrtais da p_essoa
pelo êxodo rural incontrolável, e pela urbanização
hunnana.
desenfreada, em escala sem precedentes.
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Inconcebível em nossos dias a prática da tortura
agride e atinge profundamente o homem em-todos os seus aspectos. Violenta q mais elementar
dos direitos do ser humano: o direito à vida e
à sua integridade: (ísica. A prática da tortura int.irilida o homem, colocando-o sob permanente_ est.}da de pavor e medo. Interfere na -í!berdade, na
segurança, na integridade física e mental e no
seu bem-estar. Cria um clima de angústia e de
terror que toma impossível uma participação política democrátiça'"" O homem perde sua condição
de ser humano e de cidadão onde vige tâJ piàtica.
- Escrevemos uma Constituição fundamentada
nãs aspirações populares manifestadas durante
a reaiização da Assembléia Nadonal Constituiilte.
Trazemos conosco a honra de termos sido eleitos
pelo voto popular. Aos bras_Ueiros, ·co_mo seUs _representantes legítimos. Devemos urna resposta,
- Somos respOnSáVeís- pelã. reaJidá.de brasileira
de hoje. Para reverter esta situação, 1mpõe-se a
exigência do respeito à Constituição. Aos prim:í·
pios constantes dos tratado_s e convenções internacionais assinados pelo governo brasileiro com
a autorização do Congresso Nacional, respeito
aos direitos humanos e à cidadania. Te moS por
dever de consciência exigir o fim da prática do
tratamento desumano e adotar medidas legislativas com este propósito.
Lembro que a Constituição que acabamos de
- votar não é apenãs riosSa. GrupOs sOCiais sé mobi·
lizaram e expressaram se_us desejos e interesses.
A Carla Magna é de todos os brasileiros. A nossa
respbnsabilidade, o nosso trabalho, não esgotouSe nO aiã 5 de outubro de 1988. O nosso esforço
deve agora dirigir~se para impor a obediência aos
~ · ptindpios constitudonais, especialmente àqueles
que dispõem sobre os direitos humanos.
A fim de que a sociedade brasileira não conti·
nue a presenciar -a impunidade da tortura, faço
um apelo a este plenário no sentido de que a
Resolução N. 137/88- rião" sirva dé Qbstâculo à
apreciação dos Projetas de Lei 1'1" 84/88 (define
o crime de tortura e dá .outra_s providências)
085/88 (declara nulas as provas obtida.s_ mediante
o amprego de tortura), os quais, além de dªrem

executoriedade ao mandamento constitucional
implementam rio âmbitO interno. Obrigações in-ternacionais assumidas.
Era o que tinha a di_:1;er, Sr. Presidente. (Muito
bem! Pa1mas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador ._Jutahy Magalhães.
OSR.JOTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.

Pi-anuncia o seguil).te discurso.) -Si". Presidente,
Srs. Senadores;-todos-devem estar lembradOs-das
recenteS batalhas travadas pela bancada bãiana
elo PMDB no Senad,o, obstruindo a votaÇão de
matérias do interesse do Governo -Fedei";:d para
forçá· lo a enviar à apreciação dos Senadore-s pedidos de autorização de empréstimos de interesse
do Estado da Bahia.
Além de demonstrar a política casuística e personalista do Chefe do Góvemo Federal- que,
fuglndo ao dever de tratar_ com igualdade todas
as unidades da Federação, beneficia, imoralmente, apenas aquelas dirigidas por amigos ou a1iados
-,aquele incidente nos deu uma Héia das dificuldades que o Dr. Waldir Pires, Governador do Esta-
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do da Bahia, vem enfrentando para administrar,
à mingua de recursos federa_is, nosso estado.
Quem pensa, entretanto, que essas dificuldades
são suficientes para inibir a ação transformadora
do Governo Democrático .da Bahia está muito

enganado.
- .
Acabo de receber do governador relatório sintético das principais realizações do seu governo nos
18 primeiros mes_es de gestão, e, se é certo que
sua ação poderia ter sido muito mais abrangente,
não fosse a retaliação econõmica federal de que
o governador é vítima em função de l;iuas posições
políticas, também é preciso reconhecer que muito

foi feito no interesse da população baiana, como
V. ~terão ocasião de verüicar neste breve resumo que farei do relatório referido.

Agindo nos diversos setores da sodedade baiana, o governo estadual tem procurado dar prioridade ao atendimento das necessidades básicas
da população.
- -----------Na área de abastecimento e financiamento da
produção, o Governo Democrático_ criou a Secretaria de Abastecimento, melhorando a distribuição e comercialização d~ alimentos, além de ampliar os seNiços de ?~rmazenagem e o financiamento da produção,
Para c_omprovar essas realizações, é suficiente_
verificar a elevação de alguns indices de desempenho da Empresa Baiana de Alimentação Eba~ que aumentou seu faturame_rrto em 2,182%;
seu estoque em 1,785%; suas compras em
17,309%; e a quantidade de clientes_ atendidos
em-114%.

O Desenbanco, por sua_ vez, elevou suas contratações de financ:_iªmento_~m 85%, relativamente
a igual período do ano passado, comprometendo
91% dos recursos aplicados no setor privado, cujo
atendimento cresceu U4%. Já a_s liberaçô_es de
recursos, num volume de 14,2 bilhões de cruzados, cresceram 72%, e representaram 89% das
contratações no primeiro semestre.
O Banco teve um lucr.o operacional de 6_8 bilhões de cruzados e um b..1cro liquido de 189 milhões de cruzados.
A Secretaria de Administração, em sua área
de atuação, desempenhou papel de destaque na
implantação da política de mudança preconizada
pelo Governo Democrátic:_o da B&h_ia, raciona1izando a máquina administrativa, extinguindo dezenas de órgão.&_ desne_c_es:;;á_ri-ºS e ce(Ca de 800
cargos e funçõe~. eliminando privilégios descab;dos e salários astronômlcos, e implantando um
plano de carreira para o funcionalismo, que_ criou
condições criteriosas para o enquadramento de
milhares de servidores _e estabeleceu normas e
regras para sua va1orização profissional, além de
instituir o concurso ·públfco como regra inafastável para o acesso aos quadros do Estado.
A SeCretaria de Agricultwa, por seu turno, desenvolveu diversos programas prioritários, distribuindo 3.500 toneladas de sementes de feijão,
milho, arroz e sorgo, que beneficiaram 250 municípios, firmando convênios com cooperativas rurais, administrações de parques e exposições
agropecuárias, entidades e prefeituras, prestando
apoio técnico e materia1, &tuan_do na defesa sanitária, na área de pesquisas, apoio e desenvolvimento agropecuário em todo o estado, etc.
A Secretari~ de Cultura também vem· desenvolvendo em Sl,!a área diversos prografnas voltados
à recuperação e modernização de cine-teatros,
o-
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bem como de outro~ espaços culturais pertenA Secretaria de Indústria, ComérciO.e Turismo,
ainda que com limitações orçamentárias, realizou
centes ao .estaQo, _inclusiy~ os Ç~ntros Culturais
do Interior. Destacam-se, ainda, a implantação,
diversos Projttos importantes,- êorrio a recupepelo Arquivo PUblico, de moderno laboratôrio ae -ração déi.s inst.ãlações da central que controla o
restauração de doctuneptos, a elaboração do Plameio ambiente do Pólo Petroquímica de C~a
nÕ Estadual de Cuhui-a e dO Plano de Desenvol~
çari, a coilstiü:Ção de balneários, __a participação
virnento-Sodal do Centro Históríç:o_de Salvadot:.
"em eve.:ntçs nacionais e internacibnafs de_ turismo,
reçuperação -das eStrutura~ ÓQ. C:eniro._de Co_n~
A Secretaria d_o beseiwolvimento _Social vem
atuando, também, eJll diversas áreas, recuperanvenções da Bahia, além de projetas de recupe~
do os centros sacia~ urb~nçs, relegados ao abanração e manutenção no Centro Industrial de Aratu
dono nos últimos govem95, congregando os die no Ceritro Industrial de Subaé.
yersos órgãos estaduai_~_que atuam c:om os menoO respeito aos direitos humanOS, no Governo
...re_s .no_ programa SOS MENOR, instituindo, de
Democrático, começa pela ação da Secreta_rt_a da
forma inédita no Br<i$il, o Programa de Apoio ao Justiça e DireitoS Humanos,-de humanização dos
Idoso, promovendo o d~envoJvimento social da
presídios, e pela ação do Conselh_o de Proteção
mulher, desde a_assistência_niédka até atividades
aos Direitos .Humanos, formado Por representan~
-~~llcativaS sobre o planéjamento falni!iar e a mates do Govetno- e organismos da sociedade civil,
ternidade, fomentando o esporte e o lazer no estavoltaéla a zelar pelo bem-estar do cidadão. A Sedo.
cr~Wia_de_~nvolveu várias ativida.,des, como a
A s~Cretaria d~e Desenv6lvimerito Urbano, (jue realização de cursos e treinamentOs para agentes
até Q moro_ento não_r~ebeu recursos do Goverpo
de presídios, a recuperação de instalações e_equiFederal para firi.anciamento de _obras de habitapamentos de trabalho doS presidiários, a execução-- de projetas de ativid.ades artístico-«;ulturais
ção, realizou obras, em habitaÇão saneamento,
exclusivamente com rectir$OS próprios, fato que
para os presidiários, a criação do regimento_cüscijãri"l~ís tinha o"corrido em: nOssa história! Com os - plinar dos presídios, etc,
.
.~ pouc::os -recUrsos disponívêfs," iniciou-se a construt'!a área de recursos minei"<iis~ ConStatando que,
ção de 5~00_0 casas; além da realizaÇão de serviços
apesar de nossa_ riqueza, a produção se apresenta .
de infra-E:strutura em algumas favelas de Salvador altamente concentrada, precisando de raCionae do interior do estado, além de mais de 40 obras lização, a Secretaria de Minas e Energia vem busde san~amêil.to ~f'!l.cerCa de 25 municípios. ·
cando transferir para a iniciativa -privada, pof meio
de licitação pública, parte dos direitos mlnerários
Na área de Educação, foi iniciado o trabalho
de exploração, concentrados, atualmente, na
de resgate da educação pública. Em um ãno e
--Companhia Bahiana de Produção Mioeral, além
meio construiu-se, em Salvador e no interior, 29
de investir na pesquisa mineral em áreas de exploescolas de primeiro grau, havendo mais 31 em
ração viável, na implantação de_ Núcleos de Arte-construção. Recuperaram-se, ainda, 172 escolas,
sanato e Lapidação Mineral, no estímulo à formahavendo outras 325 em recuperação. Ao todo,
ção_ de lapidárias e artesãos,·etç._ _ . __
foram garantidas vagas adicionais para mais de
Na área de energia, foram energizadas 174 no200.000 alunos.
vas [oc:_alidades baianas, efetuando-se a ligação
Outro grave problema enfrentado fo.i a faltª- de
de energia elétrica para 147.000 novos constuni·
mobiliário, qúe levava muitos alunQs a assistirem
dores. Na área de eletriddade rura1, assegurou-se
às aulas sentados no châo~ No periodo, foram
o.suprimento de energia para mais 8.000 propriefabricadas, licitadas ou recuperadas em tomo de
dades rurais, o que representa 29% de tudo quan-- 240.000-Carteiras escolares.
~o foi feito no paSsadO, até _março _de l ~~7. Na
área de transmiSsão de energia há várias linhas
Foram desenvolvidos, ainda, programas de ale subestaç&!s em c:onstrução. _
fabetização de adultos, de participação comuniNa área de planejamento, elaborou-se o Plano
tária, de distribuição de livros d_idáticos e de móduEstratégico de Ação do Governo para 1988/91,
los de material escolar, de educação cultural e
que apresenta, de modo claro, as metas consacientífica.
gradas pelo governo para que se irUcie a reversão
Procurou-se desenvolver, ademais, programas
do perverso quadro sócio-econôroico da Bai:Ua.
intensivos de treinamento, atualização e reciclaDestacam-se, também, o Programa de Saneagem de conh~cimentos para o professorado,
mento Rural do Estado, já em execução, que visa
além da aprovação do Plano de Cargos e Carreira
dotar os pequenos povoados de sistemas simplifido Magistério, estabelecendo os critérios de procados de tratamento de áglla e esgoteis, e o Promoção por mérito e antigütdade, e acabando de
grama de Desenvolvimento do Extremo ~ul da
Vet com- as- indicações dientelistas de políticos
Bahia, com ~ções em div~rsos segmentos da ecoe cabo$_ eleitorais.-nomia regional, principalmente_ na área agrícola,
A seCretaria da FaZ:énda promoveu a reCupecom- dotaç~o de infra-estrutl!ra de transporte,
raÇ::aO física dos Postos, inspetorias e delegacias
eneigia e armazenagem.
-- fiSCais, além da melhoria das condições de traba~
Na área de Ciência e Tecnologia, foram d~sen
lho. O aperfeiçoamento da máquina arrecadadora
volvidos, durante o ano passado, 77 projetas_ de
permitiU à Biihia ser _um dos primeiros Estados
pesquisa, principalmente nas áreas de química
da Federação a ter um crescimento real na a_rreca~
e petroquímica, mineração e metalurgia, energia
dação c:!.o !CM.
e meio ambiente.
A informatização da contabilidade, a ampliação
Na área do meio ambiente, foram analisados
do sistema de caixa~único e a cria_ção de instru118 projetaS e empreendimentos, entre eles in-mentes como o Quadro de Contas Trimestrais "dústrias, barragens e projetas de inigação, iniciou(QCT) e o DlPAG (Documentos Internos de Pagase _trabalho de zoneamento e controle do litoral
mentQ e Crédito) permitiram um melhor controle
baiano; intensificou~se a f~(;ali,zaç_ão_ ambiental,
do dinheiro público. com 368 notificações.
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Importância crucial assumiu a identificação e
a gestão racional dos recursos _hídricos dispo-

nfveis. Deu-se início ao programa de ações da
política de desenvolvimento das áreas sujeitas à
seca, com perfuração e recuperação de poços
e a construção de aguadas, açudes, barragens,
adutoras, cisternas, etc. Procurou-se socorrer as

populações flageladas com ações emergenciais
(distribuição de água em carros-pipas e de cestas
de alimentos), dentro dos princípios da transferência e da participação, atribuindo-se a conse-

lhos comunitários a administração desse trabalho,
acabando-se os odiosos prMiégios do passado,
que envolviam chefes políticoS locais, cabos eleitorais e grandes proprietários de terra.
Desenvolveram-se vários projetes comunltários
de irrigação pública, aJém do fornecimento de
apoio a qualquer projeto privado de lrrigaç!o. Iniciou-se o levantamento para o "Cadastro de irrigantes do Estado.
O Governo Democrático da Bahia foi o primeiro, em todo o País, a celebrar convênio com o
Mirad, assumindo total responsabilidade pelo assentamento das famílias de trabalhadores rurais
sem terras nas áreas desapropriadas para efeito
de reforma agrária. Apesar do muito que ainda
há por fazer, tendo em vista, inclusive, o ostensivo
esvaziamento que o Programa de Reforma Agrária
vem sofrendo em nível federal, a Bahia figura como destaque nacional, em primeiro lugar em número de fam-ílias assentadas. -Na área de saúde, o Governo Democrática· registra 141 obras executadas e concluídas. Reatfvaram-se 700 leitos hospitalares, acrescentando-se
a oferta adicional de 164 novos Idtos. Em um
ano e meio, apenas, realizou-se mais, nessa área,
que nos dois últimos governos juntos. ao longo
de oito anos. No momento, há 21 obras em andamento e 76 em fase de projeto e licitação. Ressalte-se, ainda, a realização de concurso público para
a contratação de pessoal especializado, a implantação do Sistema Uniflcãdo e Descentralizado ·de
Saúde em diversos municípios baianos; a democratização da gestão do sistema de saúde, com
o funcionamento regular do Conselho Es_tadual
de Saúde e a constituição, até o moment(), de
56 Conse1hos MUniCipaiS; a criação do 39 turno -de atendimento em 14 centros de saúde; a implantação da Reforma Sanitária e do Programa
Estadual de Saúde do Trabalhador, este executado com a participaçáo-de representações sindicais.
Na área de segurança, o Governo vem procurando dotar a Secretaria de Segurança Pública
das condições mínimas de funcionamento, com
a aquisição de novos veículos, armas e equipamentos, a contratação de pessoal e o reforço do
policiamento ostensivo, colocando na rua policiais que vinham ocupando funções burocráticas.
O Detran, por sa vez, tem descentralizado seus
serviços, visando a um melhor atendimento ao
público.
A Secretaria- do Trabalho eliminou a característica assistencial que detinha anteriOrmente,
bem como o dientelismo político que lhe era peculiar. Com uma nova ftlosofia; atUoU-em mais
de 60 negociações coletivas, promovendo acordos trabalhistas entre empregados e empregadores, tanto do setor público quanto da área priva~
da. Realizou atividades voltadas ao apoio sindical.
Executou programa emergendal de geração de

renda e ocupação, acompanhando- e prestando
assessoramento a núcleos de produção comunitária. --- Na área especifiCa dõ -artesanato, o Instituto
Mauá implantou nova estrutura administratiVa,
dando ênfase ao fomento e à produção do artesanato cqmo atividade de geração de ocupação e
renda, ligada às ti-adições de cada região. Atendendo antiga reivindicação dos artesãos, criou a
Feira Permanente de Artesanato.
Na área _de transp-orte, apesar da escassez de
recursos~-o-ooverno átuou em todo o território
estadual, concentrando-se naquelas regiões que
estão a requerer providências mais urgentes, para
atender às exigências de escoamento de sua produção. As atenções voltaram-se, forçosamente,
para o transporte rodoviário, ·envolvendo recuperação, conseiVação, melhorias, além de novas
obras de pavimentação asfáltica.
- O MinistériO PúbliCO do Estado assumiu a funçáo ode verdadeiro "advogado do povo", atuando
no combate_à onda de violência na capital e no
interior do Estado, bem como no combate à corrupção adminístrátiva, tendo denunciado prefeitos do interior do Estado e dirigentes do governo
ã.nterior, envolvidos Com problemas de concepÇáo à frente de seus respectivos cargos. O trabalho vem sendo facilitado pela reforma administrativa realizada no Ministério público, com resultado significativo para os programas desenvolvidos pela instituição.
___ Na área de ãssistência social às populações
çarentes da Babia, o Mais Movimento de Ação
Integrada_ Social - sobre cujo trabalho já tive
ocasião de disCOrrer este Plenário - vem realizando um trabalho exemplar.
Sob a direção de o• Yolanda Pires, esposa do
Governador, o Mais passou de um simples trabalho de assistencialismo - largamente praticado
nos últimos 20 anos- para um criterioso e amplo
~alho de promoção social.
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Para tanto, o Mãis trabalha em conjunto com
os organismos representativos das comunidades
baianas, como as associações de bairros, entidades_assistenciaiS, clubes de ·mães, sindicatos de
trabalhadores, além -de ConvoCar permanentemente os diversos segmentos da sociedade: industriais, banqueiro, as classes impresariais e os
trabalhadores de uma maneira geral, as crianças,
os joveris e os idosos, para se engajarem na luta
pelo "resga_~e da dívida social'' de nosso Estado.
O Mats conta atualmente com 28 creches, atendeitdo a 5·.600 crianças em SalVador e ltaparica,
e mais 23 creches em implantação, com atendimento previsto para mais 4.600 crianças de zero
a seis anos. Dá apoiõ a 86 creches comunitárias
de Salvador, que atedem a 7.000 crianças e a
21 lares comunitários. Erii conjUnto com as diacesses, está implantando 1.063 creches doniiciliares em diversas cidades do interior, para atendimento a S.GOO crianças. COordenar o Projeto Re-cii<:i.nça, em nível estadual, executado pelas prefeituras do interior, atingindo 14.000 menores.
Além de outros programas envolvendo menores, o"_Mals dá apoio substancial às ininciativas
da Associação Baiana çle Deficientes Físicos, trabalha com a promoção social do Idoso e atua
no atendimento_de necessidãdes básicas das po·
pulações carentes, promovendo, em conjunto
oom prefeituras e entidades asslstenciais, obras.
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de melhoria habitacional e infra-estrutura comunitária.
_
Eis ·o resumo que me propus aPresentar sobre
o trabalho do-Governo derriocrático da Bahiá, ein
18 ·meses de atUaÇ:ão.
Sei que, embora altamente meritório e ae grande significação, esse trabalho_ não é suficiente,
infelizmente, para resolver todos os_ problemas
de meu Estado. Muito há, ainda, por fazer.
Sei, ademais, que muitos erroS foram, certamente, cometidos, por mais que os envolvidos_
nesse trabalho incansável procurem nele aplicarse com o. melhor de seus esforços e intenções.
Mas sei também que, à parte erroS e aCertos,
esse é um trabalho honesto, dedicado, transparente, uma opção apaixonada dos que desejam
servir o povo da Bahia, não com o paternalismo
abominável, o flslologismo. deSb~agado ou o populismo demagógico e eleitoreiro de tantos governantes que desonraram e desonram o Brasil e
a Classe polítíal brasileira, mas sim com o sentimento exato de que é preciso, antes de tudo,
trã.Zer nosso povo, há tanto tempo marginalizado,
para _o centro da cena política brasileira, proplciarido-lhe a consciência de seus direitos e deveres,
para que, exercitando os instrumentos de participação, cada indivíduo se tome um cidadão, assumindo seu lugar numa sodiedade democráticae efetivamente representativa, na qual possa projetar seus interesses legítimos e lutar por eles,
influindo decisivamente no pro-cesso de eleição
de prioridades, discussão de problemas e encami-nhamento de soluções para os problemas económicos, políticos -e sociais qtie õ -afetam.
Esse O grariae desafio, essa a grande alteração
de perspectiva, esse o grande exemplo que, mesmo sem o apoio político e financeiro que mereceria do Governo Federal, o Governo democrático
da Bahia, sob a condução segura do Governador
Waldir Pires, dá ao Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
o~rig_.:~do! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. PronUr:idci o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a cacaulcultura nacionãl aSsistiu
e assiste apaJValhada, atónita, às sucessivas
ameaças, ora do Executivo, ora do Congresso
Nacional, que colocam a Comissão Executiva do
Plano da la'lo_ura Cacaueira (Ceplac), como um
órgão oneroso aos cofres da União, deficitário,
inefidente, ·e; portantO, dispensável. De parte do
Executivo esteve ameaçada de extinção sumária,
através da "operação desmonte", ao não ser incluída, iniciálmente, na proposta orçamentária de
1989. Foi resgatada, Sr. Presidente e Srs. Senadores, após Intensa mobilização dos produtores; das
comunidades cacauelras, dos funcionários e da
_classe política, junto ao EXce1entíssimo Senhor
Presidente da República, Doutor José Samey, que
sensível aos pleitos, autorizou em 23 de agosto,
que foSSe a Ceplac recolocado no Orçamento
da driiao.
A benesse alcançada -teve porém do lado dÕs
Ministérios da Agricultura e da Fazenda, e da Seplan, a onerosa condescendência de ter que sobreviver, em contrapartida, com drástica redução
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de seus recursos. De uma possibilidade de orçar
19 bilhões de cruzados, para 1989, ficou a Ceplac
limitada, reduzida a 7,5 bilhões, ou seja, 39% da-

quilo que o Imposto de ExportaçãO do Cacau
possibilitaria, e que lhe é devido, historicamente,

por leL
A segunda ameaça de extinção, ou drástica redução orçamentária, passou a povoar e inquietar

as mentes dos produtores de cacau, dos dirigentes _da Ceplac, e das comunidades espalhadas
pelos Estados da Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Pará, Rodônia, Maranhão, Mato Grosso e
Acre, a partir do momento em que congressistas
do Sul, visualizaram no Fungecau, o Fundo Geral

do Cacau (um fundo de natureza cantábil que
possibilita a passagem dos recursos do Imposto
de Exportação do Cacau, do Tesouro da União,
para a Ceplac) como fonte de recursos, e passaram a apresentar nas comissões, emendas dedutivas que extraiam do Fungecau, e por via de
conseqüência da Ceplac, recursos totais para a
sua aplicação no desenvolvimento dos Estados
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, através
da Sudesul. Esta segunda ameaça ainda não foi
totalmente exorcizada, mas se têm fundadas esperanças, que nas votações dos destaques naComissão de Orçamento e no Plenário do Congresso, não haverão de prevalecer, e, legitimar~ Ceplac, concedendo-lhe recursos compatíveis com
o seu trabalho e com o montante de recursos
gerados pelo Imposto de Exportação do Cacau.
Não haverão de prevalecer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. porque a Ceplac, em primeiro lugar
não onera o Tesouro, já queSUbsiSte há 31 anos,
sobre um imposto de exportação, que outrora
foi uma taxa de confisco cambial arrecadado sobre as exportaçóes brasileiras de cacau, correspondente a 1O por cento, calculado sobre o valor
FOB; é portanto totalmente custeada pelos agri~
cultores de cacau. A Ceplac não deverá ser extinta
ou reduzida a uma expressão menor porque conseguiu ao longo da sua existência arrancar a cacauicultura brasileira, notadamente a baiana e a
capixaba, do desalento, da pobreza e da insolvência, na qual parecia irremediavelmente mergulhada.

A produção brasileira teve nos últimos anos
um crescimento da ordem de 310%, saltando
de 123 mil toneladas/ano no qüinqüênio 1960/65,
para 380 mil toneladas, no período de 1980/85,
e tendo alcançado uma produção recorde de 457
mil toneladas de cacau no ano de 1984/85. Acrescente-se que tendo por base o amadurecimento
pleno das áreas cacaueiras já implantadas, o Brasil deverá caminhar nOs próximos anos para o
patamar das 550 a 600 .rriil_toneladas de caCau
ao ano.
A Ceplac, que descobriu o meu Estado, Rondônia, para o cacau, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
provocou uma verdadeira corrida para a lavoura
dos frutos de ouro. Desde a sua chegada a Rondônia, em 21 de abril de 1971, foram implantados
45.054 hectar..es de cacauais, que no ano de 1987
colocaram Rondônia como produtor de 35 mil
toneladas de cacau, ultrapasªando o J;:stado do
Espírito Santo e se situando Como segUndo pro~
dutor brasileiro. O Munidpio de Ariquemes, em
Rondônia, com uma área plantada de 22 mil hectares, figura como o oitavo município plantador
de cacau do País.
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A Ceplac, tanto na Bahia e Espírito Santo, como

àgcifa_ em_ Rondônia, ;Rçançou estes resultados
ãntes descntOs, Sr. Presidente e Senadores, gra-

ças-aotnilianlo, a seri_~~a~e e determinação dos
seus dirigentes e do qualificado corpo fundonal,
mas antes que tudo, graças ao modelo intitucional
fotjado, no dia a dia, com o_ correr do tempo,
através de um processo evolutivo que se adota
para atender às demandas de sua ambi~ncia.

O modelo institucional da Ceplac, operaciona-

liza as suas açóes através de um tripé da Pesquisa
e Exp_etimentação Agdcola (Centro de P.esquisas
do cacau, 1962}, da Extensão Rural {Departamento de Extensão, 1964) e Ensino (Escola Média de Agropecuáriã da Região Cacaueira EMARC, 1965}. A Ceplac deQicou~se exclusivamente ao cacau por vários anos; depois assumiu
a tarefação de promover a diversificação da agropecuária, incrementar a agroindústria e melhorar
a infra-estrutura regional do sul da Bahia e do
Espírito Santo, criando para isso o Departamento
de Apoio ao Desenvolvimento {Deade), em 1978.
Na Amazônia, a Ceplac chegou ao Pará ~m
1965, no Amazonas em 1970, em Rondônia em
1971, Mato Qrosso e Maranhão em 1976, e._ no
Acre a partir de 1981. Para _coordenar e dirigir
estas ações amazónicas da Ceplac, foi criado em
dezembro de 1976 o Departamento EspeciaJ da
Amazônia (Depea}. Em Rondônia, a Ceplac desde
o- início trabalhou em forma associada, colaborativa e integrada, especialmente com o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra}. Valendo-se dos Projetas Integrados de Colonizaçao_ e depois dos Projetas de Assentamento
Dirigidos, a Ceplac forjou uma base de trabalho
Quadro n9 1 -

~rea

coffi o migrante, Com o "sem terra" que chegava
a Rondônia. Às custas dest_a ação conjunta Incra/
Ceplac, que logo depois passou a ter parceria
dos Bancos do Brasil e da Amazônia e do Governo
de Rondônia, despontou para a cacauicultura nacional a estrela de Rondônia, que inscreveu no
seu brasão, o_ cacau, como um dos seus sustentáculos econômicos.
Com o adVento do Pro cacau, em 1975, fiXOu-se
wn objetivo de implantar, em Rondônia, 100 mil
hectares de cacauais, até o ano de 1985. Esta
meta foi, no curso do- piograma Procacau redimensionada para ao mil hecta-res e tinha alcançado, de 1987,_uma implantação de45 mil hectares. Cuidavam destes 45 mil hectares, 4.457 agri-Cultores_de cacau, que produziram naquele ano,
nos Municípios de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto
do Oeste, Ji-Paraná e Cacoal, 35 mil tonela®s
de cacau. Anote-s_e que apesar da existência de
cacauais nativos, espalhados por toda a selva de
Rondônia, desde o "Choéolatal", às margens da
antiga Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, até a,
cidade de Cã~Oal, na BR-364, que tomou seu
nome dos adensamentos de cacau, Rondônía não
produzia cacau .em escala econômica, em escala
com·ercial É pois a- cacauicultur:"á de Rondônia
wna dádiva, não da natureza, mas uma dádiva
da ciência afJ"ronômica do cacau, via Ceplac, e
do esforço redobrado dos migrantes, que alcançaram, além da terra dadivosa, uma alternativa
agrícola de sustentação econômlca, ecologicamente defensável e desejável e que está permitindo a fiXaçãó (;)e milhares de farru1ias, em seus
lotes, com uma evolução social desejável.
A distribuição geográfica do c"cau em Rondônia estava assim em dezembro de 1987:

cacaueira por

município~

em Rondônia, 1987 _
'r.ea/h~ctare

Munic!pio
Ãriquemea • • • • • . • • • •

2~.924

Jaru • • • • • • • • • • • •

9.832
1-160
.3-742

oUro Preto do Oeste • • - • •
cacoal . • • . • • • • • • •
urupá • • • • • •

T OT A L • • • • • - • - • •

~
45.045

Fonte: CEPLAC/DIRON - PLANAFLORO

Uma feição da cacauicultura rondoniense que
deve ser ressaltada é o profundo cunho de redístribi.dção de riqueza. A clientela básica da produção
de cacau em Rondônia, Sr. Presidente e Sr. Senadores, é o parceleiro dos projetas do Incra, que
receberam lotes de 100 hectares de terra e estão
cultivando cacau num tamanho familiar, onde a
_família é a força de trabalho. A família dedicou-se
às lides do cacau. A classe média é a clientela

do Projeto_ de Assentamento _Dirigído Burareiro,
em Ariquemes, que recebeu lotes de até 250 hectares de terra e plantam ~ cuidam do seu cacau,
com wna participação exPressiva de mão-de-obra assalarjada ou em parceria. Por último, a classe dos grandes proprietários, que é representada
pela Gleba LicitaÇãO Burareiro, também em Ari~
quemes, que possuem lotes de até 500 hectares.

Quadro n9 2 - Distr~bui~ao P?r tamanho~ da empresa cacaueir~
Rondônia,. 1987
C t._ A S S E

N9 de agricultClres

itrea cultivada

Médio (250ha)

4 89

27-490
l.0-964

GrMae

106

6.600

4.457

45-054

Pequenos (lO Ilha)

3- 6 6 O

(SOilha)

T~O ~A

L

.em

itrea ·Média
7,0
22,0
61,0
100,0.

---------------------------

- -Fonte : ·cEPLAC/DIRON -

PLANAFLORO
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Da análise do quadro n9 2, se conclui que o
pequeno plantador de cacau, aquele que detém
um lote de 100 hectares, _cultiva, em média, uns
7 hectares de cacau e constitui 86,6 por cento
da clientela, detendo cerca de 61 por cento da
área plantada com cacau. Os médios plantadores
de cacau, donos de lotes de terra de 250 hectares,
estavam cultivando uma área média de 22 hectares e representavam 11 por cento da clientela
do programa, enfeixando cerca. de 24,3 por cento
da área total cultivada Por último, mas não menos
importante, os "grandes" plantadores do cacau
em Rondônia eram os possuidores de lotes de
terra de 500 hecta.res, adquiridos em licitações
públicas do Incra e cultivavam cerca de 61 hecta·
res de cacau, mas representavam tão~somente
2,4 por cento do público envolvido no Projeto
Cacau da Ceplac, em Rondônia.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o papel
da· Ceplac, apoiando, resguardando e aperfeiçoando a cacauicultura do meu estado, ao lado
do compromisSO córh o B:gricultor, tem um compromisso aumentado,' porque ampara e cuida da
clientela dos menos favoreddos, dos migrantes
"sem terra", que foram alcançar o beneficio da
terra em Rondônia e, graças ao trabalho integrative dos órgãos do Governo Federal, Incra e Ceplac, estão construindo urna nova civiJização do
cacau, mas que precisa de cuidados especiais,
de maior assistência técnica, de programas de
crédito mais específicos e de uma tecnologia adequada.
Ao falarmos da necessidade de geraçl!o de uma
tecnologia mais adequada para os pequenos
plantadores de cacau de Rondônia, Senhor Presidente e Senhores Senadores, queremos postular
e reivindicar um maior número de pesquisadores
(fitopatologistas, entomologistas, biólogos, técnicos da ciência do solo, economistas), profissJonais qualificados,. preparados e com suas raízes
fincadas em Rondônia, perto de onde acontecem
os problemas da cacaujcultura, e não simples pesquisadores itiner.antes, passantes por Rondônia.
Queremos pleitear com a força e a representa~
tividade da cacauicultura de minha terra, o 2" produtor de cacau no Brasil. que sejam construídos
e equipados laboratórios condignos com a magnitude dos problemas da cacauicultura rondoniense. A base experimental da Ceplac em Ouro
Preto do O-este é muito modesta, acanhada e
completamente desaparelhada.
A pesquisa em Rondônia, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, deve se dedicar prioritariamente a es~
tudar e resolver de urna vez por todas o grave
problema da Vassoura de Bruxa. O único remédio
aconselhado e recomendado pela Ceplac, a poda
fitossanitária, é muito artesanal, muito dispendioM
sa e requer um ingrediente que ao lado de ser
caro, é ainda mal preparado: mão-de-obra Não
podemos deixar o País, Rondônia, os municípios
e os cacauicultores perderem anos após anos,
até quase a metade de suas produções pela doença traiçoeira.
Mas, para a construção de uma base fisica experimental, é preciso, antes de tudo, que ~ Ceplac
venha a adquirir ou a pleitear junto ao Incra ou
ao Estado de Rondônia, uma gleba de terras de
tamanho razoável, digamos, no mínimo de 500
hectares para se reconstruir. Isto porqu·e o lote
que lhe foi destinado nos idos de 1971 está praticamente invadido, pressionado pelo centro urba-
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no de Ouro Preto do Oeste. Em anos passados, por lançar no mercado a sua 1~tunna de profissioa Ceplac teve dificuldade em resguardar a produ- nais da agropecuária é logo penalizada, castigada.
Uma outra denúnica que queremos fazer, com
ção das mirCKuJosas sementes hibridas de cacau,
dos incêndios e dos saques. Se Rondônia quiser o espirita de colaborar com a administração da
prosseguir na caminhada do cacau, e tem tudo Ceplac e num alerta para os produtores de cacau
para prosseguir, teremos, com urgência, de resol- de Rondônia, prende-se à qualidade do cacau
ver este problema. Já demos terras para os agri- rondonlense. A medida' que a produção de cacau
cu1tores "sem terra", para oS riifgrantes, demos de Rondônia cresce, os-sei'Viços de daSSiflcação
agora, iá, terra para o engradecimento da Ceplac de cacau (um serviço a mais prestado pela Ceplac,
com exdusividade), não acompanham o ritmo
e. da ..sua pesquisa.
do cresciménto da produção. Senão veja~()S: no
outro problema da cacauicultura que deve. rá ser reSolvido com presteza é o da Extensão ano agrícola 1985/86 Rondôni-a teria produzido
Rural da Ceplac, em Rondônia. Seus quadros de- . 22.230 toneladas de cacau e classificou 6.102
toneladas, ou seja 27 por cento; em l986/87,
vem ser numericamente ampliados e melhor e
de uma produção de 29 mil toneladas, a classifimais tecnicamente preparados. Hoje em alguns
cação alcançou 6.421 toneladas, o equivalente
munidpios produtores de cacau a relação_ agricula 22 por cento da produçâº- e no últirnq_ ano
tor/técnico sobrepassa os 100;1, que é extrema~
de 1987/88, para uma proaução de 35 niil tonelatnente alta, principalmente pelas precárias condidas, a classificação alcançou 7.370 toneladas, baições de nossas estradas vldnais, de nossas '1ixando para um percentual de apenas 21 pór cennhas", mormente na estação ínvemosa, que vai
to.
de novembro a abril. A Cepl~c. Sr. Presidente,
- E o que é pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Srs. Senadores, a "cara" da Ceplac, que o seu
é que a medida que se produz mais cacau na
serviço de extensão precisa estar mais próximo
Amazônia e em Rondônia, o cacau produzido piodo cacaulcultor rondoniense.
ra de qualidade. No período de 1980, 1981, e
Uma outra atividade da Ceplac, em Rondônia,
1982, o cacau tipificado como "tefugo", haVia
que é um velho sonho acalentado desde de 1977,
decrescido em toda a Arnazbnia, de 90 por cento,
finalmente, a partir de 1987, dez anos depois,
para uma faixa_ de 27 a 31 por cento, enquanto
corrieçou a se matedalizar, a tomar forma. Quero
que o tipo "superior" alcançava valores entre 28
falar da recém-aberta Escola Média de Agropee 22 por cento. Já no último triênio, 1985/87,
cuária Emãi"c, localizada em Ariquemes. Estq esa situação se deteriºrou para o tipo "refugo", oscícola construída e montada em consórcio com
fando entre 62 e 52 por centõ,e o tipo "superior",
o Governo estadual e com a participação do MEC,
baixando para_ urna faixa de 4 a 2 por cento do
através do Programa de Expansão e Melhoria do
total classificado.
Ensino Técnico, já está com duas turmas admitidas e hoje treina e qualifica, pouco mais de cem
Em Rondônia, Sr. Presidente e Srs~ Senadores.
jovens, originários de todo o Estado de Rondônia.
a situação alcança nuances ainda mais graves;
do total classificadO em 1987, de 3310 toneladas,
Para surpresa de todos, nossa em particular, tiVe~
mos notici!=lS estampadas do jornal Alto Madeira,
5.454 toneladas foi tipificado Como "refugo", ou
edição de :23 de novembro, com a manchete:
~j.?~, 74 por cento, enquanto que o tipo surerior
"Ceplac nâo fará exame seletivo para 1989 na
tinha apenas 38 toneladas assim qualificado Escola AgróPe-Cuária", no corpo da matéria se
apenas 0,5 por cento do cacau era de qualid~d,e
dizia que """-a medida prende-se a preocupação
Superior. O prol:5Jeri1a -dé pi-adUzir um bOm cacau,
que o órgão responsável pela lavoura cacaueira
de fazer um produto de qualidade superior é um
está tendo ante às dificuldades de adotar aquele
problema que tem muito a ver com o agricultor.
recém~triado estabe-lecimento de e-nsino, localiA colheita deve ser !eita no ponto de maturação
zado em Ariquemes, dos meiO$ necessários a um
adequado, nem-- verdoengo nem muito maduro,
a fermentação deve ter a duração recomendada
desempenho satisfatório no que diz respeito aos
objetivos da escola". A dificuldade básica apontecnicamente com o revolvimento da massa e
a secagem completada até baixar a umidade para
tada pelo chefe do Departamento da Amazônia
níveis de 8 por cento._ Quando s-e fala de "fazer
Ocidental (Depoc), Dr. Nilton Camargo de Mendonça, da Ceplac, é mais uma vez a "operação
um bom produto", se está falando das qualidades
desmonte", Não podemos acreditar, que mal inl~
extrínsecas, das qualidades adquiridas pelo cacau,
no processo de beneficiamento primáriO, a rWel .
ciada nos seus trabalhos de formar novas gerações para a agropecuária de Rondônia, já venha
de fazenda. E Rondônia precisa produzir um bom
a deixar de admitir novos alunos. Depois, a Ceplac
cacau, um cacau súpeffOf, pois as Oovãs narinas
não poderá, unilateralmente, decidir se faz urna
do COnselho Nacional de Comércio Exterior
(Cóncex), aprovaram uma padronização para· a
admissão ou deixa de fazer; a Escola Média de
Agropecuária de Ariquemes é um_ património de
exportação de cacau, em 20 de setembro_ de
toda Rondônia e queremos aqui deixar nossa re1988, cjue segundo o Dr. Paulo Roberto de Olivei·
pulsa pela medida, e denunciar o Imobilismo da
ra, Presidente da Associação Brasileira de Expor·
Secretaria de Educação do Governo Jerónimo
tadores (ABEC) e mP.mbro do Concex, é o de
Santana, em permitir tal decisão.
" ... definir um nfvel de defeitOs compatível com
Além do mais, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
as exigências de qualidade do consumidor extersabemos que nas quatro escolas mantidas no
no do cacau brasileiro, visando estimular cada
sul da Bahia, pela Ceplac, em Uruçuca, Valença,
vez mais a melhoria do produto". "A partir de
Teixeira de Fi"eitas e Itapetinga, se processarão
agora está proibida a exportação do cacau refugo", diz Oliveira. E qual será a sorte do cacau
normalmente exames dé seleção para a admissão
de novas turmas. Então a "operação desmonte"
de Rondônia? Precisamos, com urgência, ativar
campanhas de melhoria da qualidade do cacau
atinge apenas a Emarc-Ariquernes? Qual a razão
de Rondônia, que intrinsecamente é em tudo sudesta medida? Porque os prejuízos são bastante
claros, visíveis, quando a Emarc~Ariquemes está
perior ao cacau baiano, por ter um maior teor

um
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de gordura na sua manteiga e por ter uma maior
dureza de sua manteiga, resistindo mais às altas
temperaturas; é um cacau parecido_ com_o -~cau
africano, tipo Accra. Mas precisa ser convenien-

temente beneficiado.
E, uma das razões para não se produzir um

bom cacau, Sr. Presidente e Srs. Senadore_s, é

incidente sobre as exportações de cacau, em
__a_rnêndoas ou sob a_ forrna· de produtos semi-in_dy_strializados, vinculado como receita de uma nova Ceplac, para o bem estar da caca1.;1icultura nacional.
Era o que tinha a dizer:, Sr. Presidente. (Muito
~!>eml~almos)

a dos baixos preços que são praticados e, tnvarta-

velmente, mais baixos que os preços c:las praças
da Bahia e do Espírito Santo. A denúncia que
agora fazemos ê a de que nos últimos 50 __d_ias
apreço do cacau em Rondônia mal vem chegando aos Q$ 4.000,00 a Q:$ 5,0.00,00 por arroba
de 15 quilos, enquanto que em r!hé_u_s_ e__ftªtn.ma,
os preços tem variado de Cz..$ 10.000,00 ~ até
Cz$ 13~000,00 pelos mesmos 15 quilos. Poi'que
tamanha diferença? Um diferencial de 1Opor cento é fáCil de se_entender pefas distâncias do portos
de embarque_, pelas distâncias dos çentros industriais do Sul do País. Mas, a diferença de 200
e até 250 por cento não dá para entender. Solídtamos, daqui desta tribuna, um esclarecimento,
uma informação, porque a cacauicultura de Rondônia, que é constituída por pequenos prõdutores
descapitalizados, não pode sofrer tamanho saque,
tamanha injustiça.
Por todas as razões e questionamentos que fiZemos, seja da melhoria da pesquisa, de sua adequação ao meio ambiente rondoniense, de uma
maior presença da extensão rural para o cacau,
de uma inadiável retomada dos serviços de am- _
pliação da Emarc-Ariquemes, e. sobretudo de L!m
serviço de infonnação de mercado, de apoia ao
incipiente cooperativismo regional, de uma organização do mercado de c_ac~_u em Rondônia, é
que entendemos que a (nstituição_ Ceplac, não
pode ser "desmontada", ou reduzida no seu papel,
seja em terras baianas, capfxabas, mas principalmente em terras de Rondônia, onçle milhares de
agricultores acreditaram no_ ç:acau, na sua força,
no lema de que o "cacau é uma boa lavra", e
de que a "CEPlAC é uin bom c:ªminho". é: pre-ciso que o Governo-de Rondônia dê um apoio
decidido, que não haja escapismo, para se preparar o estado através de _su_as secretarias espedaliutdas, da Agricultura, da Educação e da Indústria
e Comén::io, Ciência e T eenologia, para dar complementariedade de ações ao trabalho da Ceplac.
Hoje o cacau interessa cmtes de tudo à Rondônja
cacaueira, do estado aos munidptos, tão interessados que fazem brotar em cada recanto rondoniense os chamados "pólos espontâneos", de Rolim de Moura ao Colorado e ao Machadinha.
Por último, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
entendemos a ausência, a omissão ou se preferem uma participação tímida do senhor secretário-geral da Ceplac e da sua administração, no
processo "desmonte" da instituição e nas_su_ces-sivas refregas da Comissão de Orçamento no
Congresso Nacional. Tão diferente a posição da
direção da Ceplac quando _comparada ao ativismo
de uma"Embrater, de uma Embrapa, mobilizados
e até mesmo de pequena Sudhevea e dos sempre
tão pouco bem referidos lBC e 1M. Qual a razão
ou razões desse comportamento? É a pergUnta
que lhes deiXo, ao tempo em que pleiteamos e
postulamos pela institucionaliza~ão da Ceplac,
com a figura jurídica que for rilais adequada, empresa pública ou fundação de direito públi<::o, com
o Imposto de Exportação transformado em uma
quota de contribuição social, de 1O por cento,

~ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Coildédo a paJãVra ao Oõbi=e Seriador Iram Saraiva.

9 SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Pronuncia o se-guinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Sena.dores,permitam-nos V. Ex"" qUe falemos
sobre um terna proibido: a fome.
--: ___ Mas, falar sobre a fome nos obriga a recordar
a meinória de JosUé de Castro, um· dos brasileiros
-mais cons-agrados -no meio Científico mundiaJ, falecido _no eXt1io em .Pari$,_ há 15 anos, precisamente a 25 de setembro de 1973: O motivo de
sua_ consagração é a slia magistral obra sobre
O p-roblema da fome, da qual se destacam os
livros "'Geografia da Fome" e Geopolítica da f'_o-me". Em plena guerra fria, contrariando os interesses das potências hegemónicas, Josué de Castro nos abriu os othos para enxergarmos que a
luta mais cruc:-ia1 da humanidade em nossos dias
não é a guerra de propaganda entre o Leste e
o Oeste, mas a guerra travada silenciosamente
entre o Norte e o Sul, entre os povos ricos e
os povos pObres. Nos campos de batalha desta
QU~rr_a, travada sobretudo nos países abaixo da
linha do Equador, mõ[iem de inanição m.ilhões
de seres humanos.
-0 crime que levou_Josué de Castro ao exmo
foi o de ter quebrado o .tabu que cercava, com
uma barreira de silêncio, o tema da fome no Brasil;
o ele_ ter revelado a nós que o problema da fome
é tão nosso _quanto dos indianos ou dos chineses.
Nos sonhos do Brasil grande, daqueles que tomaram o poder em 1964 não havia lugar para os
pobres e os famintos, para os deserdados da sociedade e nem para 6s seus defensores.
Josué de Castro, médico, pesquiSador,-nutricioriista, sociólogo e geógrafo, com largos serviços
prestados, nessas áreas, <IO-€aAheêimento humano, se vivo fos!>e teria completado, a 5 de setembro passado, oitenta anos de idade. Em vista disso, aproveitamos a; oportunidade para consignar
nos Ànais desta Casa a nossa homenagem a este
grande brasileiro que, do seu eXJ1io, não exaltou
"as palmeiras onde canta o sabiá", mas continuou
a· pdr diante dos riossos olhos, coin toda a sua
crueza, a fome que, de norte a sul, dizima milhões
de brasilelros.
~-Em "Geografia da Fome" relata que, nos últimos trinta anos do século passado, morreram
de" inanlçãÕ vinte milhões de indianos, enquanto
o_ll!lpério britânico retirava, Pelo porto de Calcutá,
considerávefs quantiçlades de cereais para abastecer Q lucrativo comé_r_cio internacional de ali~
mentes. A lógica-d,9s dominadores era economicamente escorreita, mas socialmente per:versa: os
indianos eram demasiadamente pobres para
comprar o alimento por eles mesmos produ2:ido
e _que lhes salvaria a vida.
·- Ao constatar fatos como este, Josué de Castro
chega à conc::lusão, em sua obra seguinte, ''Geo·
política _da Fome", de que o problema da fome
mundial não é "'um problema de limitação da
produção por coerção das forças naturais; é, an~~
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t.es. um problema de distribuição'_~. A humanidade
conseguira mais êxito em produz_tr alimentos do
que em distribuí-los adequadamente. E dessa forma, a fome,_como a guerra, não obedece a forças
irregjstiveis da natu@.za,_çomo defendem OS: colonialistas de ontem e de hoje, interessados em
manter o sistema de exploração das riquezas da
terra em favor de" .u"ma m}noria Privilegiada. Ao
contrário, ela é uma criação dos_ homens e como
_tal pode ser afastãda Pelos seus criadores.
EiS, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um quadro
da fome -mundial, em que se encaixa perfeitamente a nossa realidade.
Há poucos dias os noticiários das emissoras
de televisão nos mostraram imagens que se repetem todos os anos, por ocasião da festa do Padre
Oc:ero, em Juazeiro do Norte. Milhares de figuras
esquálidas de nordestinos desfilam pelas nossas
telas-- de TV as marcas deprimentes da pobreza
e-da fome. Em suas preces, reclamam das forças
celestiais o que lhes negam não apenas as forças
- naturais, que regem a repetição periódica das secas, mas também as forças políticas e econômicas que regem as relações de produção e de
distribuição dos alimentos entre o_s homens.
Não faz também muitos dias que as figuras
macilentas, exauridas pela fome, dos cortadores
de cana da Zona da Mata nordestina, em greve
por melhores salários, povoaram as nossas telas
de TV, _brandindo as suas foices e fa.cões. São
imagens que também se repetem todos 9s anos
diante dos nossos olhos. Isto acontece, Sf_s__ Senadores, na zona úmida do Nordeste, orlde não é
a seca que traz a fome, mas a conjugação de
força,s políticas e económicas que se cevam nO
-latifúndio e na monocultura. -

E pennitilrrf, Srs. Séh~6res, que nos atonguemos mais um pouco na-·descrição desses flashes
da fome no Brasil, para lembrar a V. EJc!'l que
os mesmos não são triste privilégio do Nordeste.
Há dias uma emissora de TV mostrou as imagens
de algumas familias à beira da inãniçeio, numa
comunidade de_ pequenos produtores_de banana,
não muito distante da cidade de SãO Pa".ulo. O
telespeCtador poderia perguntar: como é que na
região mais desenvolvida do Brasil e sobre uma
terra de boa fertilidade, um agricultor pOde passar
fome? Um estudo acurado da sua situação iria
.mostrar, sem dúvida, que ele está preSo a uma
engrenagem perversa de transferênda de renda
do <:amp-o para a cidade. Ele exaure as 5:uas forças
e energias na produção de um alimento que vai,
por preços baixos para a mesa do operário urbano
ma1 pago. Por via indireta,a renda do seu b:abalho
vai parar nas mãos do empregador urbano, que
paga baixos, salários. Depois de alguns anos preso a essa engrenagem pe!Versa, a fome e a miséria batem à porta do trabalh-adOr rural, enquanto
as cidades se enriquecem cercadas por um cinturão de miséria...
Juntando, como duas peças de encãixe, a fome
generalizada e a violência no campo e nas cidades, podemos parodiar assim uma fráSe de-Josué
de Cãstro, ao se referír à fome mundial: m_etade
dos brasileiros não come e a outra metade não
clorme com medo da metade que não come.
EnquaÕto isso, Srs. Senadófes, vêm-nos à mêm6rla outras imagens transmitidas pelas errtissoras de televisão. Desta vez são imagens de ftJ(ls .
quilométricas de caminhões na espera para des-
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carregar no porto de Paranaguá a soja da última
perda do seu principal instrumento de trabalho,
safra. Há um projeto em estudo na Companhia
a terra. O espectr9 da miséria e da fome é uma
do Vale do Rio Doce para ligar por e&rada de
constância a amedrontar os pequenos produtores
ferro as regiões do Brasil Central ao porto exporde alimento no Brasil.
tador de Tubarão, no Espírito Santo. Esta estrada
_A partir do início da déca~ de 80, alguns fatode ferro vai servir como "corredor de exportação"
res conjunturais vieram agravar esta situação. O
da produção de grãos, que explode promissora
principal deles foi a expansão excessiva da dívida
nos cerrados do Centro-Oeste.
externa, promovida pelos governos militares para
Durante uma década, Srs. Senadores, a nossa
financiamento das grandes obras estruturais, coprodução de grãos estacionara em tomo de 50
mo usinas hidrelétricas, usinas atômicas, estradas
milhões de toneladas. Mas. a partir do ano passae outras. H.iwia, para isso, grandes facilidades da
do (1987), ela passou a dar saltos ascendentes.
captação de capitais no mercado internacional.
Foram 65 rriilhões de toneladas em 1987 e 66
MaS, já _em 1981, ~ paga~ento dos serviços
milhões e 700 mil toneladas neste ano. A previsão
desta dívida começou a exigir crescentes supeápara a próxima safra; de 1989, aponta para uma
~ts na balança comerciai._De 1983 _a 1985, os
produção entre 70 e 75 milhões _de toneladas.
saldos conlerciais aumentaram de 5 bilhões para
Somos o maior exportador de produtos agrope11 bilhões de dólares. Naquele ano, o pagamento
cuários abaixo da linha do Equador e, certamente,
cjqs juros, sob o título de serviço efetivo da dívida,
nos colocamos entre os maiores do mundo.
dePendeu em 72, 8% dos saldOS do comércio
No entanto, Srs. Senadores, este aumento de
aârícola. A agricultura precisava também produzir
produção de grãos no Brasil não é acompanhado
mais dólares, e a soja foi escolhida para isso por
por um natural crescimento no consumo interno
ser um produto de alta competividade no merde alimentos. Na verdade, o problema da fome
do Brasil, ao invés de diminuir com as supersafras, cado exterior, tendo em vista a atual crise de abastende a aumentar com as mesmas, em virtude b~dn1ent0de proteína no mundo. Em 1985, foi
~!~ responsável por 24,2% de toda a exportação
das distorções da nossa estrutura econômica. O
fato é que o problema da fome no Brasil é histori· agrícola brasileira, gerando uma receita de 2,5
camente estrutural, com agravantes conjunturais rrillhOes de dóla"res.
-~ este: esforço, Srs. Senadores, compronlenos últimos_ anos.
teu seriamente o abastecimento interno. O cresciHistoricamente, desde os primórdios da Colômento_ da produção de soja e de outros produtos
nia, a produção de alimentos no Brasil tem exerde exportação ou de substituição de il_nportações,
cido urna função subsidiária de outras atividades
corno o trigo e o àlcool carburante, retirou da
económicas,. destinada à exportação. Este caráter
produção de alimentos básicos para o mercado
s_ecundário e dependente da produção de alimentos marcou todos os grandes ciclos da nossa his- interno as melhores terras, os produtores mais
modernizados, sobretudo os grandes, bem como
tória econômica. Foi assim _durante os ciclos da
a parte maior dos investimentoS privados e dos
cana, do ouro e do café. E_continua assim no
financiamentos governamentais. Restaram na
ciclo da soja. A produção de alimentos nunca
produção de alimentos básicos como o feijão,
foi capaz de gerar o seu próp-rio ciclo econômlco
o arroz, o milho, a mandioca, as piores terras,
independente de manter em níveis suficientes o
oS pequ-enos produtores com baixa capacidade
abastecimento interno. Nunca houve no Brasil a
produçllo de um alimento básico,_ a exemplo do de investimento (descapitalizado_s e sem acesso
fácil aos- fmanciamentos privados ou governaque aconteceu com o trigo nos Estados Unidos,
mentais e às tecnologias modernas).
no Canadá e mesmo na Argenttna, em escala
O resultado desta politica de comércio exterior
suficiente para abastecer adequadamente o mercado interno exportar grandes quantidades de ex- orientada para_eliminar o défcit da balança comercial foi que, enquanto a produção do trigo crescia
cedentes.
a uma taxa de 8,77% ao ano, a cana-de-açúcar
Além do mais, todos os nossos ciclos econô~
micos, na Colônia, no Império e na República, a 8.97%, a laranja a 6,10% e a soja a 5,00%,
a produção de arroz cresceu apenas 3,11% av _
foram marcados pOr um caráter de forte
ano, o feijão a 0,20% e a m-andioca a 0,71%.
dependência às economias centrais das nã.çôes
-A manutenção desta polftica de comércio extemercantilistas e, posteriormente, capitalistas. Este
rior está comprometendo o crescimento equilifato deu origem ao fenômeno denominado dependência dentro da dependência, com efei- brado da nossa economia, a redistribuição de renda e o crescimento do mercado interno. Mas a
tos desastrosos para a economia global do Pais
conseqüência mais grave é o desabastecimento
e, sobretudo, para a economia setorial da produinterno de produtos que constituem a base alição de alimentos. Por este mecanismo de depen~
ment_çlr, sobretudo das populações de baixa rendência, o excedente econômlco do campo é
da . . .
drenado para fora, na direção da grande cidade
Sr. Presidente e Srs. _.Senadores, a necess-idade
ou das potências centrais. Em vista disso, os prode se obter al~os superávits na balança comercial
dutores rurais no Brasil, sobretudo os pequenos
para finadamento dos serviços da divida tem cone médios, responsáveis pela produção de 80%
seqüências cn.réis na política de distribuição de
ntos básicos, não conseguem acumular os seus
renda. A nossa agricultura não tem condições
excedentes, o que lhes daria maior estabilidade
de atender simultaneamente à demanda das execonômica, capacidade de investimento e de moportações e à demanda interna de abastecimento.
dernização dos seus prOcessoS de produção. Este
processO espoliativo os deixa à mercê das incons- . Por Isso- a politica de rendas no País é orientada,
por Lim lado, para a compressão da renda popular
tâncias climáticas, das variações dos preços e das
e, -por outro, para sua concentraçãO na área gov~r
mudanças na política do governo para o setor
namental e nas mãos de agentes económicos
agrícola. Estão sempre correndo o risco de pauprivilegiados. Este controle de renda visa com·
perização dos seus recursos económicos e de
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prirnir -ã demanda de alimentos e mantê-la ao
nivel da capacidade de abastecimento.
A constatação desta cruel realidade levou o Presidente Tancredo Neves, no memorável discurso
do dia de sya vitória no Colégio Eleitoral, a prometer que a dívida externa não seria paga à custa
da fome e da miséria do nosso povo. Mas, infelizmente, Senhores seiiãdofes, if o <iue continuamos a fazer.
Acabamos de promulgar a Constituição cidadã,
pela qual foram resgatados os direitos dos cidadãos. E o direito mais fundamenta] do cidadão
é o-de poder, com o seu trabalho digno, alimentar
a si e a sua família. Este direito, Srs. Senadores,
devemos resgatá-lo na prática. Para Isso, em primeiro lugar, precisamos adotar uma política de
pagamento da divida externa, que exija menores
superávits na nossa balança comercial.
Em segundo lugar, pr~cisamos adotar uma política fundiária e de incentivos à agricultura, capaz
de promover o incremento da produção de alimentos básicos. Presicamos carrear para a pequena produção agrícola mais e melhores terras,
mais recursos financeiros e tecnológicos.
Em terceiro lugar, precisamos adotar uma política de gradual descompressão da renda popular,
de forma que a demanda de alimentos vá crescendo na mesma proporção do crescimento da oferta.
É importante manter em equilíbrio o crescimento da oferta e da demanda de alimentos, para
que não aconteça, como na época do Plano Cru·
Za:do, quando uma repentina descomp-ressão da
renda e da demanda provoc:ou esc:assez e desabastedmento do mercado.
Em linhas gerais, Srs. Senadores, é isto que
deve ser feito para resgatar da fome e da miséria
milhões de brasileiros, cujos votos nos colocaram
nesta Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidênda recebeu,_ do governador do Estado
do Rio de Janeiro, o Ofício n" S/22, de 1988_ (n~
1.566/88, na origem), solicitando, nos temos do
art._ 52, ftem V, da Constituição, autorização para
que aquele estado possa contratar operação de
crédito externo no valor de US$ 39,899,100.00
(trinta e nove milhões, oitocentos e noventa e
nove mil e cem dólares americanos), para os fins
que especifica.
A Presidência designará, oportunamente, o relator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. J9 Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 215, de 1988
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do
Dia a fim de que a matéria constante do item
n 9 1 seja submetida ao plenário em último lugar.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1988. Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação o requerimento.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Pata encaminhar, concedo a palavra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB -PA

Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores. para demonstrar que

náo estou preocapado em criar problemas para
o andamento dos processos do Senado, estou
solicitando esta inversão da pauta, transferindo
um projeto que sei ser polêmico - e a demonstração foi dada ontem aqui, no plenádo do Senado

-, para o último item da pauta, porque temos
vários projetas na Ordem do Dia de hoje, de autoria de colegas nossos do Senado, que merecem
a nossa devida consideração, projetas que interessam à comunidade; temos, inclusive, o item 6
da pauta, de autoria do Senador Leopoldo Peres,
que mereceu a solicitação de urgência de parte
de lideres de bancadas do Senado, e não quero
que uma verificação de quorum interrompa ·a
andamento da sessão' e esses projetes não sejam
votados.
Por isto, solicito da Casa aprove essa inversão,
e também que estejam presentes os Srs. Sena~
dores na hora da votação do projeto, para mostrar
que não estamos evitando a nossa manifestação,
favorável ou contrária, à questão do ponto no
Senado. Eu gostaria, asslrp, de pedir a presença
dos Srs. Senadores.
O que eu não aceitarei é que se requeira adiamento de votação p-afã outro dia, ·ai sim; serei
contra. EsSa úi.verSão da pauta, eu mesmo a soli~
cito, pata evitar que atrapalhe o andamento dos
demais processos.
-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação ·a requerimento; (Pausa;- Os Srs. Senadores ciue o aprovan1 queiram permanecer sentados.
Aprovado.
De acordo com a decisão do plenário passa~se
ao Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 62,..de 1988-DF, que institui
o Programa de Desenvolvimento Industrial
do Distrito Federal, cria incentivos à incrementação e expansão das atividades produtivas do setor e dá-outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão do Distrito Federal.)
Nos termos do art. 6~ da- Resolução n~ 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Meira Filho para emitir parecer.
O SR- MEIRA FILHO (PMCB-DF. Para emitir
parecer.}- Sr. Presidehte, Srs. Senadores, nos
termos do art. 51, combinado com o artigo 42,
item V, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado federal, através da Mensagem n~ 320, de
26 de agosto de 1988, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, projeto de lei que ·~nstitui o Progra.ma de Desenvolvimento Industrial do Oistrito Federal, cria incentivos à incrementação e à expansão das atividades produtivas do setor e dá outras
providências".

CONGREsSO NACIONAL (Seção 11)

De acordo com o § 1" do artigo 16 do Ato

e

das Disposições Constitucionais Transit6riã5,
por força da Resolução ri' 157/88 do Senado Fe-

a

deral, qual estabelece normas para que o Senado exerça a competência de Câmara Legislativa
do Distrito Federal, compete a esta Comissão o
exame, além do méritO, da constitucionalidade
__e juridicidade.
Pela leitura da mensagem do Senhor Governador do Distrito Federal, verifica-se que a medida
proposta "visa à criação de estímulos ao desenvolvimento industrial, quer no que se relacione Com
as micro, pequenas e iilédias empresas, e até
mesmo com os Qi'ár1des corrij:)lexos industriais,
desde que, fundamentalmente, proporcionem
uma-COmpatíVel Oferta de empregos, reduzindo
os desníveis existentes e incrementando as atividades econôrnicas do Distrito Federal".
Destaca também a mensagem aspectos demográficos da capital da República e problemas sociais deles decorrentes,_ bem como "a preocup"arilê queda da atividad~_ f?C_onômica", cuja reversão alem-de uma imperiosa necessidade da con]Unfufã-SefãZ Urgente.
_o_ Proin-DF, _conforme foi proposto, preserva
a aesti[ia_çã:o inalOr de Brasí1ia como cidade admirilstrativa, sede do Governo federal, e o parque
industrial que se pretende desenvolver de forma
planejada e harmónica, impedirá, inclusive, a possibilidade de implantação de indústrias poluentes.
Esclarece ainda a mensagem "que os incentivos fiscais, isenções do IPTU e do fTBI, não produzirão os _reflexos negativos, pois outras repercussões_positivas compensam amplamente a arrecadação desses tributos. Na concessão dos in~
ç:entivos Qnançeiros, por sua vez serão utilizados,
preferencialmente, recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Feclera(. A distribuição dos
terrenos para a implantação dos empreendimentos fi.cá também, desde logo, assegurada com
o sJstema Ieaslng.
A análise_ do projeto de lei, especialmente de
seus artigos 39 e 59, permite que se afrrme estar
preservado o intêresse póblico com a implantação
da industilalização, a qual será orientada, coordenada e supervisionada por um· colegiado, o Con-selho de Desenvolvimento Industrial do Distrito
federal (CID-DF).
O projeto dá ainda ao governador do DF a
competência para nomear os membros do CDI~
DF e para regulamentar a lei.
Dessarte, opinamos pela aprovação, tanto no
que diz respeito ao_ mérito, pois se objetiva o desenvolvimento soda! e econômico do Distrito Fe-deral, quanto em relação à constitucionalidade
e jurid.icidade.
I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Luc:ena) O parecer é favorável. Passa-se à discussão do
projeto, em turno único.
O Sr. Maurldo CoJTêa-Sr, Presidente, peço
a pa1avra, para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jiumberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Maurício Corrê_a
O SR. MAURÍCIO CORRIÍA (PDT - DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, corOo todos sabem, Brasília é uma cidade que já teve o seu ciclo da
indústria da construção civil, época em que ocor-
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reu uma grande migração, daí o crescimento, o
inchaço- da Capital, acima até das perspectivas,
dos ideais- daqueles que esboçaram, como Lúdo
Costa OsCar NiêffiEiYer - a Capital da Esperança. Ultimamente, no entanto , em virtude da
queda do ritmo da indóstría da construção civil,
há uma carência enorme de empregos no Distrito
Federal. Em _decorrência a Associação Comerciei
do DiStritO Federal vem, ao longo de muitos anos,
defendendo a tese de que se torna impresdndível
a extensão de alguns beneficias fiscais, para que
haja o incentivo da implantação de indústrias que
não comprometam o meio ambiente. Inclusive,
o ex~Presidente da Associação _Comercial, Lindberg Aziz Cury, que hoJe é o Secretário da Industria
e Comércio, tem sido um baluarte na defesa desse.
ideal. De sorte que a aprovação desse projeto
é da maior Importância e significação para a Capi~
tal da República.
Por este motivo, a partir da implantação desse
plano, Brasília poderá ter as suas iridústrias, desde
que não comprometam e não agridam o meio
ambiente- como já disse-, o que possibilitará
o surgimento de novos empregos. Diga-se de pas~
sagem que esses favores de incentivos fiscais já
são _dados por vizinhas cidades, como Formosa
e Anápolis, ambas no entorno do Distrito Federal.
Por estas razões, eu solicitaria, até mesmo suplicaria aos Srs. Senadores aprovassem esse projeto, que tem uma repercussão social e ~çonômlca
da mais alta importância para a vida da Capital
da República.

e

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua ein discussão o projeto. (PaUsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
____ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redaç&o final que será_lid~ pelo
Sr. l>- Secietáno:·
"

É lida a seguinte
Redaçáo 6nal do Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1988-DF.
O relator apresenta_ a _redaçãO final do _Projeto
de Lei do Senado n~ 62, de 1988-DF, que institui
o Programa de Desenvolvimento Industrial do Dis~
trito Federai, cria incentivos à incrementação e
expansão das atividades produtivas do setor e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1988. Meira FHho, Relator.
ANEXO ÀO PARECER.
Redaçáo final do Projeto de Lei do Se-

nado D"" 62, de 1988-DF, que institui o
Programa de DesenvolvJmento lndus~
bial do Distrito Federal, cria Incentivos
-à incrementação e expansão das atlvida~
des produtivas do setor e dá outras providências.
O Senado Féderal decreta:
Art. -- 1~ É instituído o Programa de Desenvolvimento Industrial do Distrito Federal (ProinDF), objetivando incrementar a implantação e a
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expansão das atividades produtivas do setor e o
seu desenvolvimento harmônico e planejad;o,
Art 29 Além do apoio técrllco, o (PROJN-Df)

poderá conceder às indústrias novas, para sua
implantação, e às existentes, pari=! sua ampliação
ou modernização, os incentivos deflflidos nesta

lei.
Parágrafo único: O apeJO técnico pr'êstado pe~
lo (Porin-DF) consistirá, basicamente, no assessoramento de atividades reJactonadas com o desenvolvimento industrial e com a implantação, am-

pliação e modernização de !nd_~as~
__
Arl 39 Os incentivos referidos no art. 2? serão
concedidos a empreendimentos- prioritários para
o Distrito Federal, assim considerados os aprovados nos termos do inciso II do art. 6~ desta lei,

e compreendem:
I- a concessão de isenções:
a) do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana durante a fase_ de implantação
do projeto, e até os cinco anos po-steriores, não
podendo, contudo. ultrapassar o total de dez anos;
b) do Imposto sobre Transmissão "intervivos",
de Bens ImóVeis, incidente sobre a venda do lote
de terreno_ destinado à implantação do projeto.
n-o financiamento dos projetas aprovados;
m-o empréstimo de até 70% do ImpostO ser
bre operações relativas à GrculaçãO de Merca~
darias gerado pelo empreengimento, a partir da
data de início de suas operações, nos casos de
implantação, ampliação ou modernização, pelo
prazo de até cinco anos;
IV- a distribuição dos lotes de terrenos destinados aos empreendimentos -aprovados.
§ }9 Na concessão dos incentivos referidos
nos incisos li e UI serão utilizados os recursos
do Fwtdo de-Desenvolvimento do Distrito Federal
(fundefe) (art. 209 do Decreto~Lei n~ 82, de 25
de dezembro de 1986), ou de outras _fontes dispa..
niveis.
§ 2~>

O empréstimo de-que trata o inciso III
·vencerá juros não capitalizáveis.
§ 39 Os incentivos eSpedficados neSte artigo
s6 poderão ser concedidos se, no estudo do proje~
~to, for caracterizada a viabilidade técnica, econô. mica e financeira.
§ 4<:> Para a localização do empreendimento,
o Governo do Distrito Federal é autorizado a ceder
o terreno mediante contrato de comodato, de Iea'Sing, ou de aluguel, se não for, desde Jogo, possível a venda.
§ 59 Na hipótese do parágrafo anterior, Wna
vez implantado o empreendimento, o terreno será
vendido ao respectivo comodatário, arrendatário
ou locatário.
Arl 4o:> O Governo do -Distrito Federal, por intermédio de entidades de sua administração indireta, poderá ter participação acionária minoritária
nos empreendimentos aprovados nos termos
êlesta lei.
Art 5 9 I:: criado um órgão- c:olegiado com a
designação de Conselho de Desenvolvimento Industrial do Distrito Federal (CDI/DF), presidido
pelo governador do Distrito Federal e composto
êfe sete membros efetivbs e sete suplentes.
§ 19 Caberá ao governador do Distrito Federal nomear os membros do CDVDF. .
§ 29 O governador do Distrito Federal desig~
nará o membro do CDL'DF que o substituirá em
suas faltas ou impedimentos.
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§ 3<:>. O CDL'DF contará com os s.erviços de
uma secretaria executiva.
Art. 6<:> Ao CID/DF compete:
I-:- estabelecer prioridades para a implantação
de projetes;
l i - aprovar a concessão de incentivos;
lll- definir áreas para a instalação de distritos
industriais;
IV- promover o programa junto aos investidores interess_ados;
V- observadas as resoluções do Senado Federal e a Iegislaçãq pertinente, r~:egociar com instituições nadonais e internacionais recursos destinados à exe<:ução do programa.
Art. 79 O goVernador do Distrito Federal regulamentará a presente lei no prazo de trinta dias.
·M 89 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.

No entanto, decorridos já dois anos da regulamentação de sua profissão, o economista doméstico continua a encontrar dificuldade~ na inserção
no mert:ado de trabalho, de direito Seu. O ilustre
autor do presente projeto e com ele a Associação
Brasileira de Economistas Domésticos (ABE) atribuem tais dificuldades à inexistência dos Conselhos Federal e Regionais da Categoda. Aos coÍlselhos caberia combater o desconhecimento que
prevalece entre os empregadores e pugnar pela
apHcação da leL
O projeto define, com minúcia incomum em
documentos legais similares, a natureza dos conselhos que cda, sua composição, as normas de
eleição e a duração do mandato de seus integrantes, suas fontes de renda e as infrações e penalidades_.correspondentes. Delimita, da mesma forma, as competências do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais, relativas na s.ua maJor parte
à orientação e fiscalização do ex:ercício profissio-

nal.
Consideramos, como o autor, ser a criação dos
Conselhos Federal e Estaduais complemento ne·
cessário à regulamentação da profissão, que já
está legalmente elaborado. Por outro lado, o projeto cont~mpla a totalidade dos tópicos que devem constar de normalização desse teor, razão
pela qual somos de parecer ftworável a sua aprovação.
- - E. o parecer, Sr. Presidente.

O .SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a"âiscU~SãO. .
_ _ _
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
·-0 projeto vai à sanção do senhor governador
do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem3:
Discussão,·em primeiro turno,_do Projeto
de L.ei do Senado n9 33, de 1987, de autoria
do Senador Carlos Chiarelli, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Economistas
Domésticos, regula seu funcionamento e dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Humbero Lucena) A matéria foi incluída na Ordem do Dia por soltci_tação das lideranças, nos termos regimentais.
Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador José Paufo Biso!
para proferir o paiecer sobre o Projeto de Lei
do Senado n9 33, de 1987.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSD8- RS.

Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é objetivo do projeto sob exame, de autoria
do ilustre Senador Carlos Chiarem, criar os Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos, bem como definir as normas que regerão
seu funcionamento.
Data de 198.5·a L.ei no:> 738'7, que regulamenta
a profissão de economista doméstico. -seu texto
define com clareza o univerno da categoria e as
competências que lhe são prOprias. Como de praxe, o ex;ercfcio da profissão é assegurado aos diplomados nos cursos existentes, ressalvados os
direitos _dos profissionais não diplomados que
exerciam a prof~o à época da promulgação
da lei.
O terreno da ação de economista doméstico
é o consumo familiar e de outros grupas da comunidade. Cor:npete-lhes, portanto, participar de toda
_a.tividade - pesqtlisa, planejamento, educação,
irnplantaçao de programas comunitários etc. qUe tenham como fim o atendimento das necessi·
dades básicas da família.

-

Durante o parecer do Sr. José Paulo Biso],
o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José !gnácio Ferreira, ]"' Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)

-O parecer é favorável.
Passa-se à .disçussão do projeto, em primeiro
turno.
·
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Nos termos·do art. & da Resolução ri' 1, de
1987, passa-se, imediatamente, à apreciação da
matéria em segundo turno.
Em discuss.3.o o projeto, em segundo turno.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussãoL
_
sem emendas, a matéria é considerda definltivamente aprovada, dispensada a vota.ção. nos ter_mos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)
- Sobre a mesa, redação final da matéria que
será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte

Ridaçãõ final do Projeto de Lei do Senado n9 33, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n 9 3.3, de 1987, de autoria do
Senhor Senador Carlos Chiarelli, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Economistas Do-
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mésticos, regula seu funcionamento e dá outras
providências.
__
Sala das Sessões, 7 de dezembro d.e 1988. José Paulo Bisol, Relator:
ANEXOAO PARECER

Redação final do Projeto de LeJ do Se~
nado n"' 33, de 1987, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Economis·
tas Domésticos, regula seu funciona·

mento e dá outras providências.
O CoD.greSso Nadonal decreta:
CAPITULO I

sidente, secret?rio e ~~~-ou~lro e um mínimo de
6 (séis) corisefhE:iroS,Eileitos erri escrutínio secre·
to, por maioria absoluta das delegações, formadas
por, no míniri1o, 1 (um) representante de cada
COnselho Regional, realizando-se tantOs es·c-rutí·
nios quantos necessários: para obtenção desse
"quorum".
§ 19 Na mesma eleição deverão ser eleitos
os suplentes dos ç;onselheiro-s que serão_ convocados na ordem de votQçãp.
..
.
§ 29 O colégio eleitoral convocado para a
eleiç_ão_do Conselho _Federal reunlr-s_e-á, preliminarmente, para exame,-discussão, aprovação e
regisfro -das c11aPaS concOrrentes, realizando-se
a eleição 24 (vinte e quatro) horas após a sessão
preliminar.
_ § 39 _os- membroS aes:· Conselhos Regionais
·~de Econ-onliSfa:s-u-oinêstiCos e respeCtivos sUple_ntes serão eleit<?s pelo sistema de_eleição_direta, por melo do voto pessoal, secreto e Obrl9atóiio
dos profissionais registrados no respectivo conselho.
§ 49 Os ProfissiOnais que Se enco_nti~r'ei"n_fo
ra da sede do -6rgãó regional, por ocãSião de. elei_ção, poderão colocar seu voto em envelope fechado, remetendo-o por·carta ao presidente do Conselho Regional respectivo.
- § 5 9 Os votos por correspondência só seião
CompUtados se entregues ao Conselho Regional
até o momento da abertura dos trabalhos da eleiÇão a que se destinam.
§ 69 . Aplicar-se·á pena de multa em inlpor·
tância não excedente_ ao valor da anuidade, ao
profissional que deixar de votar sem causa justi·
ficada.
§ 79 São dispensados das obrigações de votar os profiSSionais_[emidos e__os que estiverem
no exterior.
Art. 99 O regulamento disporá sobre ·as eleições dos Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos.
Art 1O. A extinção ou perda de mandato de
_ membros do Conselho ou dos Conselhos Regio~
nais ocorrerá:
-

Dos Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos
Art. 19 São criados o CõnSé1h6 Federal e os
Conselhos Regionais de Economistas Domésticos com a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Economistas
Domésticos, definida na Lei n9 7.387, de 21 de
outubro de 1985.
·
Art. 2° Aplicam-se, no que couber, as dispo9
sições da Lei n 7.387, de 21 de outubro de 1985,
com as modificações introduzidas por esta lei aos
técnicos de 29 grau da ârea de Economia Doméstica, portadores de diploma, titulo ou certificado
expedidos por estabelecimentos de ensino de 2~
grau, oficiais ou reconhecidos, e devidamente registrados no órgão competente.
Art. 39 As atribuições dos técnicos de 2" grau
de área de EConomia Doméstica serão disdpli·
nadas em resolução do COnselho Federal tendo
em vista seus curriculos.
Art. 49 O Conselho Federai, assim como os
Conselfios Regionais de- Econõri1istas Domésticos, servirão de órgão de consulta dos governos
da União, dos estados, dos municfpios e dos terri·
tórios, em todos os assuntos relativos ao exercício
profissional da Economia Doméstic:a.
Art. 59 O COnselho Federai e os Cons-elhos
Regionais de Economistas Domésticos consti·
tuem, no seu conjunto, ·uma autarquia federal,
I - por renúncia;
com personalidade juridica de direito público e
- 11-:-::-- por supe_IVeni~nci_a de causa de que resulte
autonomia administrativa e financeira.
a inabilidade para o exercido da profissão; - ·
Art. & O Conselho Federal de Ec~nomistas
m- por condenação a pena superior a 2 (dois)
Domésticos terá sede e foro no Distrito Federal
anos, em virtt;Ide ~e sentença transitada em jule jurisdição em todo o País, a ele subordinando-se
ga®;
.
.
.
os ConselhoS Regionais com sede no Distrito Fe~
IV--: por des~ição de _cargo, função ou emdera! e nas capitais dos estados.
prego,-relacionados à prática de ato de improArt. 79 O exercido do mandato de 3 (três)
~idade na administração- pública ou privada, em
anos de membro do Cons~lho Federal e dos Con·
virtud~ de _sentença tr_ansitad~ em julgado;
selhos Regionais de Ecqhomlstas Domésticos,
V- por ausência, sem motivo justifiCado, ã 3
assim como a respectiva eleição, meSmo na con(três) sessões consecutivas ou 6 (seis) interca·
dição de suplente, ficará subordinado às exigên·
!adas, durante o ano.
cias constantes do art 53() da Consolidação das
Art 11. Compete ao Conselho Federal:
Leis do Trabalho e legislação complementar, e,
ainda, ao preenchimento dos seguintes requisitos
f- eleger, dentre oS seus ll"lembros, o seu pree condições:
sidente_, o vi___c_e_.presid(mte.;·o S_ecretá,do e: o tesoUrelrq;_ _·
_ -·
_ .. __ __ _ . _ . .. ...
1- cidadania brasileira;
II -.exercer função norma-Qva, baixar atas ne·
n- habilltação profissional na forma da legislacessários à interpretação e execução do disposto
ção em vigor;
m- pleno gozo dos direitos profissionais, civis neSta lei e "à ft~calizaçáo do exerc;kio profissional,
aQ..o_tªlldo PrQVi<;l~[l._cias indispens~veis- à realizae poUticos.
ção dos objetivos insti!;!.lcfonals;
-·- _: __ ~
Parágrafo único. Será' pennitida uma reeleilli -:-_orie_ntar, supezvisionar e disciplinar o exer·
ção para os membros dois ConselhPs Fe.deral e
cicio da profissão de EconomiSta Doméstico, em
Regionais de Economistas Domésti_Ç®. •
todo o tefritórlo nacional, bem como o dos téCQi~
Art a~ O ·conselho_ Federal de _Economistas
cos ·de 29-Qrau déssa área;
Domésticos compoNie-á ae presidente, vice-pre~

. IV- supervisionar a fiscalização do exercício.
prOfisSional em todo o -território nacional;
V-organizar, instalar, orientar e inspedonar
os Conselhos Regionais e examinãr suas prestações de contas, nelas intervindo <;Je:;çl.e que indispensável ao restabelecimento de normalidade_ad·
ministrativa- ou financeira ou à garantia de ~fetivi
$de do princípio de hierarquia institucional;
VI- elaboré)r sell regimento;
VII- aprovar os Regimentos lotemos dos Con·
selhos Regionais;
VIII- conhecer e dirimir dúvidas suscitada_s pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assistênda
técnica permanente;
IX-apreciar e julgar os recursos de penalidades [mp6stas pelos Conselhos RegionaiS;
X-fiXar valores das anuidades, taxas, emolumentos e muitas-devidas pelos profissionais e em·
- presas aos Conselhos Regionais a qu~ estejam
jurisdicionados, nos termos da Lei n~ 6.994, de
26demaiode1982; ··· -· -XI- aprovar sua proposta orçamentária e au·
torizar a abertura de créditos adicionais,. bem co:
mo ·operã-çôes referentes a mutações patrimoniais;
XII- criar e dispor sobre o Código de Ética;_
Profissional, funcionando como-TriblJllal de ~tica
Profissional;
~
XIU- estimular a exação no exerdcjo dê! profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos que:
a exercem;
XIV- instituir o modelo da Carteira de lndenti·
dade Profissional e do Cartão de Identificação:
-X:V-- autorizar o presidente a adquirir, onerar
ou alienar bens imóveis;
-:xvr- emitir parecer conclusivo sobre presia~
ção de contas a que esteja obrigado;
xvn- publicar, anualmente, seU orç:ãmeilto-e
respectivos crédi~ adicionais _o~ balanços, a execução orçamentária, o relatório de Suas atividades
e periodicamente, até o prazo de 5 (cinco) anos:
no máximo, a relação de todos os profiSsionais_
inscn"tos;
XVIII- propor ao Governo federal as alterações
desta lei, bem como ·de seus instrumentos execua
tórios, sobretudo quanto à fiscalização do exer~
cíció profissional;
XIX- criar e extinguir Conselhos Regionais, fi.
xando-Ihes sede e jurisdiç:ã_o;__
XX-julgar, em última instância, os recursos
das deliberações dos Conselhos Regionais de
Ec&lbriilstas DoméSticOS;- XXI- deliberar sobre instituições de prêmios.
recc~nhec~en~s, títulos e Cl!l~nclo__ de espeda-_
lida:de dos profissionais inscritos nos -ConsefhoS
Regionais;
XXII- contratar e demitir pessoal administrativo necesSário ao bom fundonameil.to do Con-se·
lho Federá!:
XXIII- realizar periodicamente reuniões de
ConselhOs Federal e"Regionaís para ftxar diietrizes
Sobre assunto ·da profissão.
· Parágrafo único. As questões rerereõteS àS atividãdes ilfmS coní. ·outras Profissões, sefãO-resolvidas por melo" de entendimentos com as entida_des reguJadoras dessas profissões.
f'.rt.-- 12. C~rppete aos ·conSelhos Regionais:
.1.-:- eleger, dentre os ~euS membros, o se~ ~
siden_te, Q Vic_e-Presidente, ~ S~c~o e o Tesoureiro;
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II- expedir Carteira de Identidade Profissjonal

e Cartão -de Identificação aos profissionaís registrados residentes em sua jurisdição;
DI- fiscalizar o exercido profissional na área
de sua jurisdição, representando às autoridades
competentes sobre os fatos que apurar e cuja
solução ou rep~o não seja de sua alçada;
IV- cumprir e fazer cumprir as disposições
desta Lei, do regu1amento, do regimento, das resolupSes e demais normas baixadas pelo Conselho Federal;
V- fundonar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhes forem submetidos;

VI- elaborar a proposta de seu regimento,
bem como a's-alterações, submetendo-as ao Conselho Federal;
Vli- propor ao Conselho Federal as medidas
necessárias ao aprimoramento dos serviços e do
sistema de fisca1ização do exercício profissional
e sugerir-lhe que proponha, à autoridade competente, as alterações desta Lei que julgar conveniente, principalmente as que visem a melhorar
a regulamentação do exercício da profissão de
Economista Doméstico;
vm -.aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais;
lX-autorizar o Presidente a adquirir, onerar
ou alienar bens imóveis;
X- arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas
à efetivação de sua receíta, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes a sua participação legak
XI-promover, perante o juízo competente, a
cobrança das importâncias correspondentes a
anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;
XII- estimular a exação no exerciclo de profissão, zelando pelo prestígio e bom conceito dos
que a exercem;
Xll!- julgar as infraçóes e apUcar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do Conselho Federal;
XN- emitir pare<:er conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;
YN- publicar, anualmente, seu orçamento e
respectivos créditos adicionais, os balanços, a
execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação de profiSSionais registrados;
XVI- contratar e demitir pessoal administrativo necessário ao funcionamento do respectivo
Conselho Regional;
XVII- eleger delegado-leitor para a reuliião a
que se refere o art. 89 desta Lei.
Art. 13. O exercidO do cargo de membro do
Conselho Regional é inco_mpatível com o de
membro do Conselho Federal.
Art 14.- O Economista Dom~stico que, inscrito no Conselho Regional de um Estado, passar
a exercer atividades em outro Estado, em caráter
permanente, assim entendido o exercído da proM
fissão por rriais- de 365 (trezento~ e. seSsenta e
cinco) dias, ficará obrigãdo a -requerer inscrição
secundária no quadro respectivo ou pára ele
transferir-se.
Art. 15. O ConselhO Fedei-ai· e os Consêlbos
Regionais c;!e Economistas Domésticos não pode~
rão deliberar senão com a maioria absoluta de
seus membros.
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CAPIT(JLO rr
Das Anui~ ades_ e Tól?'as
Art. 16. O Econoll}_i_sta Doméstico. para ó
exercido de sua profissão, é obrigado a se inscrever no Conselho de Economistas Domésticos a
cuja jurisd.isão estiver sujeito e pagará uma anuidade_ ao respectivo Conselho, até o dia 3 I de
março de cada ano, acrescido de 20% (vinte por
cento) quando fora deste prazo.
_Parágrafo único. O Economista Doméstico
ausente do Pais, não fica isento do pagamento
da anuidade, que poderá ser paga, no seu regresso, sem-acréscimO dos _20% (vinte.por cento)
referidos neste artigo.
Art. I 7. O Conselflo Federal ou Conselhos
Regionais de Economistas Domésticos cobrarão
taxa pela expedição ou substituição de carteii-a
profissional, pela certidão referente à anotação
de função técnica ou registro da empresa.
Art. 18. A carteira profissional contará com
uma folha onde será feito registro do pagamento
das --~uidades por _um perlodo mínimo de 1O
(dez) anos.
=
Pãrágrafo único. A referida carteira será expedida pelo Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) oÜ -conSelhoS· RegiOnais d-e
EconõtnistaS Domésticos (CRED) servindo como
documento c:le identidade e terá fé pública. _
Art. 19. ConSiífuem ·renda do Conselho Federal:

r- 20% (vinte porcento) do produto de arrecadação de anuidades, taxas de expedição de carteira profissional, emolumentos e multas de cada
Conselho Regional;
U-legados, doações e subvenções;m- rendas patrimoniais;
IV-20% (vinte por cento) do valor das certidões solicitadas por profissionais ou empresas.
Art. 20. Constitui renda dos Conselhos Regfonafs:
[ - 80% (oitenta por cento) do produto de arrecadação de anuidades, taxas de expedição de carteira profissional, emolumentos e multas;
U-lega_~s, doações e subvenções;
m- rendas patrimoniais;
IV -80% (oitenta por cento) do valor das certidões solldtadas por profissionais ou empresas.
Art. 21. As taxas, anuidades ou quaisquer
emolumentos, cuja cobrança esta Lei autoriza,
serão fixadas pelo Conselho Federal de Economistas DoméstiCos (CFED).
Art. 22. __ A renda dos Conselhos Federal e Regionais s6 poderá ser ap!Jcada na organização
e funcionamento de servfços -u.teis à fiscalização
do exercício profissional, em serviços de caráter
assistencial, quando solicitados por entidades sindicais, bem como no aprirrioramento profissional
previsto no art. 30 desta Lei.
Art. 23. As firmas de profissionais de Economia Doméstica, as associações. empresas ou
quaisquer estabelecim_entos cuja atividade seja
passível de ação de Economistas Doro~sticos, deverão, sempre que se tomar necessário, fazer prova de que, para este efeito t~m. a seu serviço,
profission~l habilitado n_a fOrma desta Lei.
Parágrafo único. Aos infratores deste artigo
será aplicada, pelo Conselho Regional de Economistas Domésticos a que estiverem subordinados, multa que variará de 20% (vinte por cento)

a 100% (cem por cento) do valor da anuidade,
independentemente de 01,1:tras s~ções legais.
Art. 24. t: obri.Qat6rio o registro nos Conselhos Regionais das empresas que desenvolvem
programas de atendimento às necessidades básicas da família e outros grupos, bem como programas de orientação ao ·consumido_r previstos no
art. 2~ da Lei no 7.387, de21 de: outubro _de 1985,
nã forma estabelecida em regulamento.
Art. 25. As entidades estatais, paraestatais,
autárquicas e de economia mista que tenham
atividades de Economia Doméstica, ou se utilizam
de trabalhos de profissionais dessa categoria, são
obrigadas. sempre que solicitadas, a fazer prova
de que têm, a: seu serviço, profissional habilitado
na forma desta Lei.
Art. 26. Parã o exerdcio dé! profissão na Administração Pública ou exercício de cargo, função
ou emprego em etnpresas públicas ou privadas,
de assessoramento, chefia ou direçâo_,_ será exigida, como condição essencial, a apresentaç~o de
carteira de Identidade Profissional de Economista
Doméstico.
_ _ Parágrafo único:- A inscrição em COncurso público dependerá da prévia apresentação de <:arteíra 4e Identidade Profissional ou Certídoã,o de
Conselho Regional de que o profissional está no
exercício de_ seus direitos.
Art. 27. O pOder de disciplinar e aplicar penalidades compete, exclusivamente, ao ConseJho
-Regional em que estejam inscritos os profisstonais
e as pessoas juódicas ao tempo do fato pwúvel.
Parágrafo único. Sem prejuízo das penas disciplinares aludidas no art. 30, o exerCício ilegal
da profissão será punível na forma prevista no
art. 282- -do_ Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Art 28. O éxerdCio- siinUitâOeo, teriiporárlo
ou definitivo, da profissão, em área de jurisdição
de dois ou mais Conselhos Regionais, submeterá
o profission_al_ de que trata esta Lei às exigências
e formalidade-s estabelecidas pelo ConseJho FederaL
CAPIT(JLO III

Das Jnfrações e PenaUdades
Art 29. Constitui ilifraçã6 disdpJínar: ·
I - transgredir preceito ou Código de Ética Profisslonal; ·
H- exercer a profissão, quando impedido de
fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu _exer~
cício aos não inscritos ou aos leigos;
ru- violar o --ªigilo profissional;
N- praticar, no exercício da atividade profissional, ato·que· a defina como crime ou contra~
venção;
-

V- revelar segredo que, em razão da profissão,
lhe seja confiado;
VI- não cumprir, no prazo assinalado, deter·
mfnações emcmadas de órgão ou ãutoridaç!e do
Conselho Regional, em matéria de competência
deste, após reftUlarrnente notificado;
VII- deixar de pagar, pontualmente, ao Canse·
lho Region?] as contribuições a que está obrigado;
vnr- faltar a qualquer dever profissional presente em lei;
IX- manter conduta incompatível com o exercício .da profiSSão.
Parágrafo único. As faltas serão ápuradas, levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso.
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Art. 30. As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais são as seguintes:
I - advertência;
U- repreensão;

DI-multa equtvalente a até 10 (dez) vezes o
valor da anuidade;
N- suspensão do exercício profissional pelo

Art. 34. Nenhum órgão ou estabelecimento
público, autárquico,- paraestatal, de "economia
mista" ou particular poderá ter a denominação
de economia-doméstica se, na execução de seu_
trabalho, não observar os princípios da economia
doméstica e não empregar economistas domés- _
ticos.

prazo de até 3 (três) anos;

CAPITULO V
Disposições Transitórias

V- cancelamento da inscrição e proibição do
exerócio profissfonal.
§ 1~ Salvo os casos de gravidade manifesta
ou reincidência, a imposição das penalidades

obedecerá à graduação deste artigo, observadas
as normas estabelecidas pelo Conselho Federal
para disciplína do processo de julgamento das
infraçóes.
§ 2~

Na fiXação da peri~ -serão considerados

os antecedentes profiSSionais do infrator, o seu
grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e
agravantes e _as conseqüências da infração.
§ 3ç As penas de advertência, repreensão e
multa serão comunicadas ao infrator pelo Conselho Regional, em oficio reservado, não se fazendo
constar dos assentamentos do profissional punido, senão em caso de reincidência.
§ 4q Da imposição de qualquer penalidade
caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Federal:
1- voluntárlo, no p-razo de 30 (trinta) dias a
contar da ciência de decisões;
n- ex-officio, nas hipóteses dos incisos IV e
Vdeste artigo, ilo prazo de :30 (trinta) dias a contar
da decisão.
§ 5 7 As denúncias somente serão recebidas
quando assinadas, declinada a qualificaç~o do
denundante, e acompanhada da indicação dos
elementos comprobatórios do alegado.
§ 67 A suspensão por falta de pagamento de
anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelada a inseri·
ção profissional após decorridos 3 (três) anos.
§ 77 É lícito ao profissional punido requerer,
à instância superior, revisão do processo, no prazo
de 30 (trinta) dias contãdos da ciência.
§ a~ Das decisões do Conselho Regional ou
de seu Presidente, por força de competência privativa, caberá recurso, em 30 (trinta) dias, contados da ciência, para o Conselho Federal.
§ 99 Além do recurso previsto no parágrafo
anterior, não caberá qualquer outro de natureza
administrativa, salvo aos interessados, à vfa judiciária.
§ 1O. As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões.

CAPÍTULON
Disposições Gerais

Art. 35~ A~ escolha dos primeiros membros
efefívóS-clõ COits.elho f~eral de Economistas Domésticos e seus suplentes será feita pela Assembléia Geral Representativa convocada pela Associação Brasileira de Economis.tas Domésticos
(ABED).

.

Parágrafo único. _A Assembléia de que trata
este artigo será realizada dentro de 90 (nov~nta)
dias contados a partir da data de publicação desta
lei.
__ _
_
Art. 36. Os primeiros Conselhos Regí0i1ais
de Economistas Doinésticos, após criados pelo
Conselho Federal, serão constituidos pelos sócios
da Assembléia Brasileira de Economistas Domésticos {ABED), na forma em que dispuser o regulamento desta lei.
_ _
AJ:t. 37.• A carteira de Identidade ProfissJonal
d_e _que trata o capítulo 11 somente será exigível
"a partir de 180 (cento e oitenta) dias contados
da_i_ostalação do respectivo Conselho Regional.
Art. 38. O Conselho Federal de Economistas
Doritésticos elaborará o projeto de decreto de
- n~golamentação desta lei, apresentando-o ao Poder Exe_cutivo dentro de 120 (cento e vinte) dias,
a contar da data de sua publicação.
Art. _39. Esta lei entra em vigor na datã"-de
sua publicação.
Art. 40. -ReVogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem pe:ça a palavra, encerro
..
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.

a discussão.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-ltem4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado no 88, de 1988, de autoria
dó Senador Mauro Benevides, que dispõe
sobre as fundações de apoio às instituições
federais de ensino superior e dá outras proviM
ciências. (Dependendo de parecer.)

Art. 31. Aos servidores dos Conselhos Fede·
A matéria foi"incluída em Ordem do Dia pOr
ral e Regionais de Economistas Domésticos apliK
ca-se o regime jurídico da ConsOlidação das LeJs solicitação das lideranças, nos termos regimentais.
do Trabalho.
Nos termOS do art. 6<.> da Resolução n~ 1, de
Arl 32. Os Conselhos Regionais de Econo·
1987, designo o eminente Senador Cid Sab6ia
mistas Domésticos eStiniularão, --por todos os
de Carvalho para proferir parecer sobre o Projeto
meios, inclusive mediante concessão de awa1!o,
de Lei do Senado rf. 88, de 1988.
segundo normas aprova-das pelo Conselho FedeO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
ral, as realizações de natureza cultural e técnico(PMDB- CE ..Para proferir parecer.)- Sr. Presicientífica, visando ao aprimoramento profissional
dente e__Srs. Senadores, o pr-OJeto de lei ora em
e à classe.
Art .33. _ Os casos omissos verificados na exe- _exame, datado de 7 cte novembro/88, vem ãssicução desta lei serão resoMdos pelo Conselho nado pe_lo ilustre Senador Mauro Benevides, tendo
sido insPirado em ãnteprojeto elaborado por técFederal de Economistas Domésticos (CFED).
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nicos de alto nível, ou seja, integrarites do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
(CRUB).
Visa a. corrigir Uma situação QUe, por força do
Decreto _n~ 95.904, de 7 de ã5dl de 1988, fora
inadvertidamente estabelecida, É bem verdade
que o prÓprio- Poder Executivo já reconhec.era
a necessidade de sustar os efeitos do citado decreto, pois dois decretos posteriores - os de números 96.017, âe 6 de maio de 1988. 96.263,
de 1~ de julho de 1988, já antecipavam os objetivos deste_ presente projeto de lei, .suspendendo
os efeitos daquele de n9 95.904.
O maior méritp deste prOjeto reside no fato
de conter uma solução defmitiva, pois siStematiza
o funcionamento das fundações, apresentando
as c_ondições em que devem ser·criadas.
Caracteriza-as como entidades de apoio à pesquisa e às atividades de saúde, no âmbito das
respectivas instituições de ensino superior, o que
constituirá urna_ das formas de integração dos
campl com a coletividade, pois está prevista, no
art. 69, I, d~ Projeto, a celebração de contratos,
acordos,..çonvênips e ajustes com agências fmanciadoras oficiais e particulares.
A supervisão do -6rgáo superior da Educação
Será efetiva, já qUe a aprovação do estatuto das
fundações, tem como condição, entre outras, a
da participação, no colegiado superior da entidade a ser instalada, de representante do Ministério,
indicado por seu titular.
Assim, o projeto está de acordo com os preceitos constitucionais, que prevêell] maior autonomia às universidades, sem liberá-las da fiscali·
zação do MEÇ.
Pelo exposto,. somos pela aprovação_ do Projeto
de Lei do_S~ado n? 88, de 1988. -·
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-O parecer é favorável.
'
Passa-se à discussão do projeto, em primeiro
turno.
Em discussão~- _

e

O Sr. Mauro -Benevides - Peço a palavra,
Sr. Presidente, para discutir.
O SR. _PRI$11)El"ffE (José lgilácio Ferreira)
-Concedo_ a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides, para discutir o projeto.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Para discutlr. Sem revisão do orador.)---:- Sr. Presidente, Srs. s-enadores, o nobre Sénador crd·s·abóia de Carvalho, no seu erudito parecer, reconhece a justeza do Projeto no 88, de minha autoria,
que se inspirou em proposta do Conselho de Reitores das Universidades Federais do País.
Sabem os Srs. Senadores que as fundações
passaram a viver momentos de intranqüilidade,
em razão de sucessivos decretos do Poder Executivo, notadamente os Decretos n':"' 96.017, de 6
-de maio de 198"8,- e 96.263, de 1e de julho de
1988, SuSpendendo a eficácia do decretO original,
dando lugar, conseqüentemente, a que se instaurasse um clima de relativa tranqünidade entre as
universidades interessadas.
Sr. Presidente, buscamos, c-om esse projeto,
oferec~r uma solução definitiva para o problema
das fundações de ensino superior, responsáveis
pela apreciação de projeto de pesquisa, de extensão e Qerencialnento nas atividades de saúde.
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Esperamos .que o Senado Feder.;JI e a Qutra
Casa do Congresso Nacional apóiem essa iniciativa, viabilizando-a com-- absoluta regularidade, e
permitindo, assim, que as fundações possam
cumprir os seus novos objetivos institucionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-Continua em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
__ _ _ .
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa:)
Aprovado.

Nos termos do art. ao, da Resolução n~ 1. de
1987, passa-se imediatanlente à apreciação da
matéria em segundo turno.

Discussão do projeto em segundo turno. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
-- ~~a discussão..
Encerrclda a discussão, sem emendas, a matéria é considerada defmitivamente aprovada, dis-

pensada a votação, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Josê Ignácio Ferreira)
Sobre a mesa, redação final da matéria que
será lida pelo Sr. 1? SeCi-etárlO:

-

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Lei do Se-

nado 0° 88, de 1988.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n~ 88, de 1988, de autoria do

Senhor Senador Mauro Benevides, que dispõe
sobre as Fundações de Apoio às Instituições Federais de Ensíno Superior e dá outras providêndas.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1988. Cid Sabóla de Carvalho, Relator.

Redaçáo final do Projeto de _Lei do Senado na 88, de 1988, que disp6e sobre
as Fundações de Apoio às Instituições
Federais de Ensino Superior e dá outras
providências.

O Congresso Nadonal de<:reta:
Art. 1o As lnstituiçõ~s Federais de Ensino Superior poderão Instituir, em seu âmbito, entidades
fundacionais de apoio ao desenvolvimento de
seus projetos de pesquisa, extensáo e gerendamento das atividades de saúde, na forma desta
lei.
Art 29 A fundação de apoio será pessoa jurfdica de direito privado, não integrante da administração pública federal, e submetida ao regime jurídico fundacional civil e·ao disposto nesta lei.
Art. 39 Dar-se-á a criação da fundação de
apoio pela Instituição Federal de Ei'tsino Superior
(lfES). mediante autorizãção do órgão deliberativo máximo respectivo, e r~glstro de seu <;~.ta de
instituição e Estatuto.
_
_
Parágrafo único. O Estatuto objeto de delibéração pelo órgão a que se refere este artigo,
será submetido à aprovação do Ministério Público
local.
Art. 4 9 As fundações de que trata esta lei exercerão as atividades de apoio técnico-administrativo à execução de projetas de pesquisa e de ex-

tensão do interesse da respectiva Instituição Federa] de Ensino Superior (IFES).
Parágrafo único. No__ exercícío desta atribui_ção;- as fundações de apoio participarão, diretamente, no procedimento de apresentação e aprovação de projetas e da prática dos atas jurfdicos
a que se refere o art. 6°
Art. 5" O Ministério da Educação aprovará o
Estatuto da fundação de apoio, atendidas as seguintes condições:
1- previsão de controle de gestão da fundação
de apoio pela direção da respectiva Instituição
Federal de Ensino Superior (IFES);
n- projeto de viabilidade financeira da fundaç_ão de apoio;
III- previsão de participação, no colegiado superior da entidade, de representante do ministério,
indfcado por seu titular.
Arl 6~ Gltimado o processo de sua criação,
a entidade_será cadastrada no Ministério da Educação, e estará habilitada a:
... I_- celebrar contratos, çonvênios, acordos e
.ajustes de:
a) financiamento e gestão de projetos c!entificos, tecnoJógicos e _culturais com agências financiadoras oficiais e particulares;
b) apoio técnico-administrativo com a respectiva lnstituição Federal de Ensino Superior (lFES);
---c) prestação de serviços científicos, tecnológicos, médicos e culturais, com entidades da administração, públicas e particulares.
n- utilizar-se de bens. serviços e agentes da
respectiva Instituição Federal de Ensino Superior
(IFES), para o seu funcionamento, mediante ajuste específico.
ParáQrafo único. Prescinde de licitação a prática dos altos _atos juridicos referidos nos incisos
I eU deste_ artigo.
Art. 7~ Na gestão financeira de recursos
oriundos do Tesouro Nacional, obrigam-se as
fundaçõ~ª' de apofo a: .
I - observar os princípios de licitação para a
contrataçáo de obras e servíços e aquisição dos
bens;
II- prestar contas dos recursos recebidos ao
órgão fmanciador e ao Tribunal de Contas da
União.
Art. a~ Submetem-se as fundações de apoio
ao controle finalístico pelas respectivas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), seiP _
prejuízo da fiscalização exercida pelo Ministéric
Público, na forma da lei civil.
Art gç As fundações de apoio já existentes
à data desta lei, desde que atendam às condições
do art. s~. serão cadastradas na: Ministério da Educã.Ção, Subinetel-ido-se ao regime desta lei.
Parágrafo Untco. As fundações de apoto, que
não atendam aos requisitos do art. s~. terão prazo
de 90 (noventa) dias, a contar do inicio da vigência
desta lei, para _a ela se ajustarem, sob pena de
lhes serem vedadas as faculdades previstas no

art. 69

ro.

Att
ESta lei entra em vigor_ na data de
s_ua publicação.
Art I L- Revogam-se as cüsposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jos_é Jgnácio Ferreira)
-Em discussão a redação ftnal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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Encerrada a discussão a matéria é dada como
definitiviDnente adotada, dispensada a votaçêo,
nos termos regimentais.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Fetreira)

-ItemS:
Discussão, em primerro turno, do Projeto
de Lei do Senado n9 92, de 1988, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que altera
a redação e-acrescenta parágrafo ao art. 84
da Lei nç 1.711, de 28 de outubro de 1952.
(Dependendo de parecer.)
A matéria foi incluída em Ordem do Dia, por
so11citação das lideranças, nos termos regimentais..
Nos termos do art. 6° da Resolução n~ _1, de
1987, designo o erTiinente SenadOr Nabor Júnior
para proferir parecer- sobre o Projeto de Lei do
Senado n~ 92, de 1988.
O SR- NABOR JÚNIOR (PMDB- AC Para

proferir parecer:)- Sr. Presidente Srs. Senadores.
da autoria do nobre Senador Francisco Rollemberg vem a exame desta Casa o presente projeto
de lei que altera o art, 84 do Estatuto dos Funcionár1os Públicos com a fmalidade de facultar ao
funcionário converter 1/3 (um terço) do periodo
de férias, que tiver direito, em abono pecuniário.
O p-rojeto modemlza também a redação do caputdo citado artigo mudando a expressão "chefe
da repartição", muito usual na época, por "chefia
imediata."
Na justificação o autor argumenta que a pre~
sente proposição confere ao funcionário "estatutâdo" tratamento idêntico aos regidos pela "Consolidação das Leis do Trabalho", que já gozam
dessa faculdade.
Esclarece ainda que a medida preconizada não
se confunde com a conc:ess!o Inscrita no art.
2", inciso xvm, combinado com o § 2", do artigo
39. Nesse caso o que se previU-foi a posSibilidade
dos servidoi-es públicos terem um ganho a mais
para poder gozar suas férias.
Coiii a faCuldade de converter 1/3 (um terço)
das férias em abono pecuniário, reduzindo o período de férias, poderá haver umét negociação
entre a chefia imediata e o funcionário, levando
em conta os interesses de ambas as partes.
Diante do exposto somos de parecer favorável
para aprovação do presente projeto de lei.
É o parecer, Sr. Presidente.
-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácío Ferreira)
O parecer é favorável
Passa-se à discussâo do projeto, em turno úni-

co.
Em discussão o projeto.

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra, para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
ConcedO a palavra ao eminente Senador Leite
Chaves para discutir a matéria.

-

O SR- LEITE CHAVES (PMDB -

PR. Para

discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como
todos os projetas de iniciativa do SenadOr f='ranciscO Róllemberg, este é feito com todo o cuidado
e cautela. E, por isto, Sr. Presidente, eu não teria
a maior pre_ocupação em votá-lo, ou mesmo não
participar da discus_s_ão, não fora o seguinte: de
acordo com a Constituição atual, as férias, agora
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são acrescidas de um terço de seu valor em dinheiro. Um terço do pagamento do, valor das_ férias

é concedido ao trabalhador, seja ele de er:npresa
privada, seja de empresa pública. Não sei, até
que ponto, a Constituição ficaria ferida com este
projeto, porque digamos, o fuildbhârio- teria 30
dias de férias e, sobre estes 30" dias, ele teria um
terço do valor certamente para gozá-las, podendo
coverter 10 dias, quer dizer, um terço dessas férias, também, em dinheiro, conforme o § 39:

·

"É facultado ao funcionário converter 1/3
(wn terço) do período d~ férias, a que tiver
, direito, em abono pecuniário, calculado sobre a respectiva remuneração e independen-

temente de outras vantagens."
Sr. Presidente, eu me preocupo, porquanto o
Senado não pode aprovar qualquer lei que tenha
pontos duvidosos ou não _suficientemente daro_s.
Gostaria de saber do autor ou, sobretudo, do rela~
tor como concilia isto.
'"'
-'--Se _além do terço_ em dinheiro, que a Consti~
tuição assegura se ainda pode haver conversão
em dinheiro de um terço dessas férias? Gostaria
de ouvir o ilustre relator, ou se possível, o autor
para que esclarecesse ao Senado Federal sobre
o assunto.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Leite
Chi1ves; V. Ex" está discutindo a_ questão ou está
encaminhando a votaçã.o?

O SR. LEITE CHAVES- Estou discutindo.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex'
um aparte, já que em discussão pode haver apar~
te?
OSR. LEI1E CHAVES -Com prazer, ouço

V.Exo.

.

··

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ tem razão.
A Constituição estabelece que todo traba1hador
e, via de conseqüência, também o funcionalismo
- e aqui, no Senado Federak está ocorrendo
- tem direito a receber um terço em dinheiro
do seu_salário quando entra de férias. Vários são
os requerimentos com pedidos de férias, exalamente para ter direito a esta vantagem cons_titucional. Mas há urna dúvida s~ além disto, o autor
pretende que o funcionário tenha direito _a converter mais 1O dias das férias e mais um terço
do salário.
No caso, fica esta dúvida levantada por V. EX
Acredito, até mesmo, que estariamos cometendo
um exagero. O _que a Constituição determinou
já foi um grande avanço o, para dar condições
de melhor aproVeitamento do seu período de férias, _do _seu lazer, dar melhores condições fmanceiras, porque inclusive o pagamento é antecipado quando o funcionário sai de férias. Nesse
ponto V. EX tem r~o _de levantar esta dúvida
para saber que direitos são esses.

O SR. LEITE CHAVES - As preocupações
de V. EX' são as mesmas minhas. Tenho receio
de que a própria empresa, depois, se negue a
pagar aquele __ adiantamento,
____ .
__
Sr. Presidente, não sei se o autor da proposição
está presente. Não estando creio que a melhor
maneira seria um pedido de adiamento da discus~
são, a menos que o ilustre relator est''eja aparelhado a dar algumas explicaçôes ao Senado a
respeito do assunto.

O Sr. Nabor Júnior - Nobre Senador, a
intenção do autor do projeto é conceder aos
funcionârias públicos, regidos pela Lei n9 1.711,
o direito de c:onverter um terço das férias em
indenização pecuniária, para possibilitar um maior
ganho durante o período em que estiverem no
gozo dessas férias. Parece-me que quando _o
art. 79 da nova Constituição estabelece, no- ·seu
inciso ~1. que ''9ozo d~ férias anuais remunerados.com pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal", se aplica apenas aos fundoiláríóS regidos pela Consolidação das Leis do Tra·
balho e não àqueles regidos pela Lei n9 1.711.
Logo, a intenção_do autor do projeto é conceder
essa prerrogativa também aos funcionários públicos. Esta parece ser _a_ finalidade do projeto do
Senador Francisco RoUemberg.
O SR. LEITE CHAVES - Mas parece-me
que a Constituição, agora, deu um tratamento
equânime; não há mais essa dua1idade à luz da
Constituição atual. O que me· surpreende é que
Q projeto é posterior à Constituição, e não sei
se o Senador atentou para esta particularidade.
O Sr. Nabor Júnior- Mais uma vez, eu pedi~
na· a 'pemiissão de V. EX' para apresentar outra

justificativa. No projeto, essa indenização de um
terço das férias não é compulsória; seria de acordo com o seu chefe imediato, ou o dono da empresa, ou o gerente da empresa, que possibilitariam essa indenização. I:: um acordo que poderia ser celebrado entre _o che(e imedlato e o furl~io
nárlo.
O SR. LEITE CHAVES - Quero dizer que
é facultado ao funcionário, mas é cogente, é obri·gat6rio para a empresa; desde que ele queira,
a empresa hão pode opor-se. É facultado ao funcionário converter, do periodo de férias a que
tiver direito, er:i:a _abono pecuniário, calcu1ado so·
bre a respectiva remuneração, independentemente de outras vantagens; converter um terço do
perfodo de férias. Então, .é facultativo ao funcionário, mas não _9 é__ à_ a empresa.
De forma que essa bilateralidade a que V. Ex'
se refere não existe.
Sr. Presidente, para esclarec_ermos, não custaria, sem desdoiro algu01 para o autor do projeto,
pedíssemos adiamento de votação. Coffi istQ, VQta_riamOS em out~:a opot:tunidade de maneira mais
esclarecida.

Qui!'ta-feira 8 3781
bem, no Capítulo dos Direitos Sociais, está relacionado o direito às férias, nos seguintes termos:
"Gozo de férias_ anl).~is remuneradas com
peJo menos, um terço a maís .do que o salário
normal;"

"A idéia modem~ do constitu-cionalismo é retirar
desses direitos a disponibilidade, isto é, a negociabilidade. Assím, comO não se pode negociar, por
exemplo, os alimentos devidos pelo pai ao ffiho,
não pode haver essa negociação. Acredito que
aqui exista, pelo menos, o dever de Qi$:utirmos
em profundidade a negociabilidade ou inegociabilidade das férias, porque o que o Estado quer,
o que o constituinte quis é que as féri_as sejam
gozadas, porque supõem a necessidade de afastamento do trabalho, o autêntico repouso, um perio·
do de_ integração familiar, que nos parecem, hoje,
necessidades sociaJs_inegodáveis. Então, estou
de acordo _c:om V. EX, no sentido __de que seja
adiado a votação para discutirmos a constt'tucionaHdade desse projeto de lei.

o sR. LEITE CHAVES - E~eu entendo que
realmente se trata até de um direito indisponível,
quer dizer, ele é feito não para beneficiar is,olada~
mente um ou outro, é para todos os tr.,balhadores,
porque, digamos, as férias são necessárias para
que o traba1hador se recomponha em suas forças,
ele se refaça da fadiga, a fadiga somática, a fadiga
material, e esses 30% que foram concedidos dessa vez_ é para que eles possam gozar as férias,
porque muito$ as vendiam, não tinham C9!1dlções
nenhuma para gozá-las e _não saíam sequer da
cidade ou da própria empresa, ou dos arredores
em que Viviam trabalhando.
Sr. Presidente, também o Senado pensa assim,
e, para que estudemos a matéria melhor, estou
dirigindo à Mesa um pedido .de adiamento de
discussão.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
,;_V. Ex' tem requerimento a formular?
O sR. LEITE CfÍAVES -.:.... Está formulado
~ o estou encami11hando a V. Ex'_
O SR. PRESIDEN'IE (José lgnâcio Ferre~a)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. J9 Sec:retário.
-

É lido e.aprovado o seguinte

O Sr. José Paulo Blsol- V. Ex' me concede
um aparte?

REQCIERJMENTO

N• 216, de 1988

OSR. LEITE CHAVES- Com todo o piazer,

Senador José Paulo Bisai.

O Sr. José Paulo Bisol -Acredito que V.
Ex" esteja com inteira razão ao sugerir o adiamento desta votação, porque, quando o Constituinte recolhe da área privada, que é a área normal
dos direitos subjetivos, determinado direito e o
constitucionaliza, significa que o Estado não quer
dar aó -titular do direito a absoluta disponibilidade.
Quer -dizer, a Constituinte, ao constitucionalizar
um direito_su_bjetivo, cuja origem natural é o direito
privado, cujo lugar natural é o direito privado, aO
realizar essa constitucionalização, ela está pondo
força nO sentido de que, além de ser um direito,
cuja exercibilidade é _de determinado seiVidor, de
delerrninado_traba1hador, o Estado está interessaàQ_erp que esse exercido se realize. Então, veja

Nos termos do art. 310, à.linea c, do..Reglmento
Interno, requeiro adiamento da_ discussão do Projeto de Lei do_Senadó-n~ 92,__de_l988, por 15
dias.
Sala das SessõeS,_7 _de dezembro de: 1.988.-

Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira}
-Aprovado o requerimento, a matéria fica adiada
pelo prazo solicitado.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Item 6i
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n9 99, de 1988, de autoria
do _Senador LeOpoldo Peres, que dispõe so-
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bre o aproveitamento dos setvid..or~ do Banco de Roraima S/A, criado pela Lei n" 5.476,
de 24 de julho de 1968,.e.ern. liquidação

pelo_ D~c,reto ry.'Ó' 9p,583,_-~e _24 çie;

~gosto

de

1988; e dá outras providê""da.s. (Dependendo_ de par~er:.)

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação das lideranças, nos termos regimentais.

Nos termos do art 6~ da Resqlução n9 1, de
1987, designo o eminente Senac;lor Nabor Jú_n_ior
para proferir parecer sobre o projeto de lei.

O SR- NABOR JCÍNIOR (PMDi'f...::. AC. Para

J;roferir Parecer:)~- Sr. Presidente,' SrS. Senadores. de autoria do nobre Senador Leopo~do Peres,
o projeto de lei em epígrafe objetiva dar uma
destinação, dentro de parâmetros-Iégais, aos servidores do Banco de Roraima S/A, cuja liquidação
foi deterrrünada pelo Decreto n~'" 96.583, de 24
de agosto de 1988.
.
- · _._
Na lúcida justificação que embasa o projeto,
afirma o ilustre Autor, Sena,çlpr_ Leopoldo Peres:
"... Na terrível crise que a Nação atravessa,
impõe-se não ampliar irracionalmente o número de ,desempregados ... ",

E prossegue: , .
~ ,.. , .
"É notória a queixa dos adm.irlistradores
dos bancos estaduais contr.a a c;ldiciên.cia do
preenchimento de vagas e o congestionamento revoltante com eno.rmes fLJas nos guichês e telefones. saturados .l"'!a~;> agências de
atendimento públic.oc"
··
E conclui:
"Embora o DecretO-Lei no 2".421, de 29
de março de 1988, COntenha disposições positivas para o enquadramento de servidores
de empresas públicas, não inclui todas indispensávefs a conter o ernpregufsmo, isto é,
a demitir empregados qualificados em favor
de dientelisroo."
·
Cumpre, por oportuno, salientar o que se segue:
J9) O Banco .de Roraima S/A foí criado, sob
a forma de sociedade por ações, de economia
mista, pela Lei n• 5.476, de 24 de julho de !968.
Tem ele "por objeto a. prática de operações
financeiras visando a capitalizar e êxpandir a economia do Território a,t.(av~s_do Incentivo ao desenvolvimento da lavoura, da pecuária, do comérclo
e da industrialização das matérias-primas e produtos locals" (art. 2•).
. _ ___
_
29) O Decreto O' 96.583, de 24-8-8_8, que determinou sua liquidação, em seu art. 49, assim dispôs:
"Art. 4~ ApHcam-se aos servidores da
instituição financeira de que trata este decreto, no que couber, as disposições do Decreto-Lei n• 2.42!, de 29 de março de 1988."

O Decreto-Lei n9 2.421, por sua· vez, no seu
artigo J9, assim reza:
"Art, 19 Aos servidores ocupantes de
cargos ou empregos constantes de quadros
e tabelas de autarquias fedei-ais, de empresas
pQblicas, de sociedades de economia nús~
ta (grifo nosso), e de fundações públicas,
que vierem a ser extintas. ou .dissolvidas, aplicar-se-ão as disposições deste decreto-lei."

SeguerTi.-Se, nOs arts, 29, 39, 4~. 59 e 69 do decreto-lei disposições sobre o aproveitamento dos se.rVídores, inclusive o direfto .de .opção em empregos
previstos no. Plano de Oassifica_ção de Cargos
instituído pela Lei n9 5.645, de 1O de dezembro
de 1970, devendo, para tanto, submeterem-se a
processo s.eletivo.
O projeto. de lei que ora exarrünam:os é mais
amplo e incisivo, ao prever o aproveitamento dos
servidores do banco extinto nps quadros d9 B.ancá da Amazônia SIA. o qual, na qualidade de liquidante, absorveu as atividades e o fundo de com~r
ciÇ> da entidaçl~ erp liquidação.
E mais: no caso de insuficiência de vagas no
Banco da Amazônia, esse aproveitamento darse-á na CaiXa Econôrnica Federal ou, ainda, na
hipótese de s.obras, em qualquer outra instituição
fmanceira em que a União tenhª controle acionário. ·
Prevê o projeto, por flm, a aplicação, no que
couber, do Decreto-Lei n9 2.42"1, de 29 de março
de 1988, sUpraCitado.
·
.o·projeto.não se _cont!Çtpõe, a nossO Ver, aos
preceitos constituciOnais e· jurídicos em vigor, e
no mérito reveste-se de oportunidades e conveniências, motivos pelos quais opinamos pela sua
_aprovação ...
É o parecer, Sr. Pfesidente.
:. O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-O parecer é favorável.
- ·Em discUsSão o projeto, em primeiro turno.

b Sr. Divãido· _5ui-uagy- Sr. Presidente, peÇO" a palavr~ _para encaminhar a discussão.

· O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
C6hcedo a palavra ao nobre Senador Divaldo
Suruagy, para discutir a matéria.

~

Ó SR- DIVALDO SCIRCIAGY (PFL - AL.
Para discutir. _Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, solicitaria ao Senador Leopoldo Peres nos
-~licasse .quais foram as causas que levaram
à _liquida_ção o Banco de Roraima.

O Sr. Leopoldo Peres- As causas da liqui__dação do B~nco de Roraima foram claramente
eXplicitadas pelo Banco Central à época da sua
liquidação. O projeto visa apenas o aspecto humano do aproveitamento desses funcionários, que
não tiveram culpa dos erros que levaram à liquidação do Banco; e não seria justo que homens que
foram admitidos por concurso, com anos· e anos
de serviços prestados àquela instituição, já que
o. Banco da Amazônia vai-se beneficiar, ficando
com várias das agências desse estabelecimento
de c:fédito, não é justo que esses funcionários
sejarri largados ao deserriprego, ao abandono.
Daí, o projeto. Não entro nas causas que levaram
o Banco· de Roraima ao estado de falência e à
cOndição de liqUidado.
O SR- DIVALDO SCIRUAGY- Agradecendo__ao Senador Leopoldo Peres as informações
prestadas, gostaria também de deixar bem claro
que ·sOlução idêntica será cobrada pela Bancada
de Alagoas para o. B.anco do Estado, caso não
seja reaberto, como esperamos que seja, na próxima semana.

O Sr. Leopoldo Peres -O basa vai-se beneficiar com a abSorção das agências do Banco
de Roraima, e, tendo em vista que o basa vai
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ampliar a sua rede, é natural que absonia os funcionários. Quanto aà Banco_de AIM"oas, não que
eu seja contra os funciontir!.os deste Banco, mas
·o caso parece-me um pouco difei"ente.
OSR. DWALDO SURUAGY- Na essência,

é diferente, mas vamos admitir que o Banco do
Nordeste 8bs.orva as agências do Banco do Estado de Alagoas. Solicitarí.;~mQS~ ~ntão, critério idêntico, e tenho certez"'- de. que eu contaria com o
apoio desta Casa para o aproveitamento dos funcionários.
O SÍ'. Jarbàs PasSàrinbo ~ Permitê V. EX'
um ~parte?
O SR- DIVALDO SCIRUAGY- Pois não,
Senador..
O Sr. Jarbas Passarinho-No caso, o nosso
Lider ..do PMDB caracterizou bem o problema.
Quando o Banco, pela liberalidaâe cOni que
atuou, chegou à inadimplência e o Banco Central
foi obrigado a liquidar, restou o problema do seu
funcionalismo. E como Roraima está dentro da
área da Amazônia, o Banco estatal, que é Banco
da Amazônia, pode perfeitamente absorver essas
pessoas, ·sem prejuízo. E é natural, como bem
o disse O Senador Leopoldo Peres, que não paguem os justos pelos pecadores. Então, já quero
antecipar a V. Ex' que, nd caso do Produban até pedi ao nobre Senador que me explicasse
por que era. Produban, Porque tod.os os outro$
são bancos .d.o..E.stado, diss-o ou daqUilo, e lá era
Produban- seria também da maior importância
que o alerta.que V. Ex• está levantando fosst:: levado em consideração, porque há também, banç:os
.regioil.ais que poderiam aproveitar os funcionários, que, por seu tumo, também não são culpados dos ertos lá praticados.
O SR. DWALDO SURCIAGY- Tanto assim
é que me congratulo com o Senador Leopoldo
Peres pela apresentação do prqjeto, bem como
com o" Uder Jarbas Passarinho por seus argumentos, querendo apenas o mesm~ sentimento
em relação aos funcionários do BancO do Estado
de AlagOaS, caSo este não seja reaberto nos próximos dias, .e - creio - este é o ~tendimento
·dà Bancada Federal de A!agoas, independentemente de sigla partidária. Exatamente o Senador
Rubens Vilar está-me autorizando a falar el)l seu
nome.
O Sr. Jrubas Passarinho -Correto. Exatamente.
O SR- DIVALDO SCIRUAGY- Devo deixar
bem claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
a" Bancada de Alagoas v9ta com o projeto do
Senador Leopoldo Peres.
· O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem Peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Seriadores que aprovãm o projeto queiram permanecer sentados.. (Pausa.)
Aprovado.
Nos termos do art. 89 ® Resolução n9 1, de
1987, passa-se, imediatamente, à apreciação da
matéria, em segundo turno.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
(Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro ridos, no ato_ da posse, assiharão termo em que
a discussão.
_ ..
_ _ renunciarão a quaisquer indenizações pecuniárias
Sem emendas, a matéria é considerada como porventura cabíveis, fora as expressamente mendefmitivamente aprovada, dispensada a votação,
cionadas neste e no artigo' anterior.
nos termos regimentais.
Art 7? Aplica-se, no que couber, o DecretoLeinç 2.421, de29 de março de 1988. que dispõe
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Sobre a mesa, redação final da matéria que SObre o aproveitamento de servidores de autarqUiaS federa_is, de empresas públicas, de socieserá lida pelo Sr. 1" Secretário.
dades de economia mista e de fundações que
É lida a seguinte
vierem a ser extintas ou dissolvidas.
Art. 8? Esta lei entra, em vigor na data de sua
Redaçãci final do Projeto de Lei do Se~
publicação.
nado n~ 99, de 1988.
Art. 9~ Revogam-se ãs disposições em conO relator apresenta a redação final _do Projeto
trário.
de Lei do Senado n~ 99, de 1988, de aukiri"a do
Senhor Senador_Leopoldo Peres, que dispõe soO SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
bre o aproveitamento dos servidores do Banco
de Roraima S/A, criado pela Lei n" 5.4 76, de 24 --Em "discussão a redaçãõ fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
de julho de 1968, e em liquidaçáo pelo Decreto
a discussão.
n9 96.583, de 24 de agosto de 1988, e dá outras
EnCer'rada a discussão, a matéria é dada como
providências.
definitivamente adotada, dispensada a votação,
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1988. rios -ferroes regimentais.
Nabor Júnior, Relator.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
ANEXO AO PARECER

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-·Item 7: ·
- - --·
-

Redação final do Projeto de Lei
do Senado n~ 99, de 1988, que dispõe
sobre o aproveitamento dos servidores
do Banco de Roraima S/A, criado pela
Lei n• 5.4 76, de 24 de julho de 1968,
e em liquidação pelo Decreto n"' 96.583,
de 24 de agosto de 1988, e dá outras

Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n?101, de 1988; de autoria
do Senador Jarbas Passarinho, que altera o
texto da Medida Provisória n"' 12, de 3 de
novembro de 1988, que dispõe sobre prazo
·para liquidação dos débitos que menciona.
(Dependendo de parecer.)

providências,

O Congresso Nadona1 decreta:
Art. 19 Os ··servidores do Banco_ d_e Roraima
SIA. criado pela, Lei n~ 5.476, de 24 de julho de
1968, e em liquidação pelo Decreto n~ 96.583,
de 24 de agosto de 1988, serão aproveitados na
forma estabelecida nesta leL
Arl 29 OS servidores que tenham optado pela
continuação em trabalho bancário serão aproveitados no Banco da Amazônia S/A. liquidante do
Banco de Roraima S/A. e que absoNeu as atividades e o fundo de ,Çomércio deste.
Art. 3"' Para cumprimento do disposto no artigo anterior, no caso de insuficiência de vagas
no quadro,- racionalmente ampliado, é o_ Poder
Executivo autorizado a aproveitar os servidores
excedentes na Caixa Económica Federal, em
qualquer agência onde haja disponibilidade,, em
funções correspondentes, observada preferência
pelas agências mais próximas dã agência do Banco de Roraima S/A. onde o servidor se enc_ontrava
lotado.
Art. 4 9 Se ainda sobrarem seJVidores, o aproveitamento far-se-á em qual([uer outra instituição
financeira em que a União tenha controle adonárlo, sempre observada a correspondência de funções e a existência de _vagas.
Art. 5"' Os servidores aproveitados somarão,
também, para efeito de acesso funcional, o tempo
de serviço e as vantagens adquiridas no Banco
de Roraima S/A, excluído o direito a maior remu~
neraçâo, porventura obtida, e preterição de fun~
cionários do estabelecimento para onde se trans~
feriram, que hajam incorporado direitos adquiridos à sua folha.
Art. 6? Excetuado o direito à remuneração
durante a demora nas tramitações burocráticas
para cumprimento desta lei, os seJVidores transfe-

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação das lideranças, nos termos regimen-

tais.
-Nos termos do art. 6? da Resoluç;ão n? 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Nelson Carneiro para emitir parecer sobre o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente projeto, de autoria do eminente
Senador Jarbas Passarinho, tem,por qbjetivo eStabelecer, não s6 uma disciplina, como, também,
a1temativas de composição de pagamento de débitos de responsabilidade de órgãos da administração pública e de instituições educaciooaip~ cul~
turais, sindfcais, esportivas, recreativas e filantróPica~ para com a Previdência Social.
- -A questão do pagamento dos débitos previdenciáriós das referidas entidades, tem sido o~jeto
de várias normas legais recentemente editadas,
tais como as Leis n~ 7.577 e 7.578, de 1986,
7.621,-7.636 e 7.637, de 1987,-e, ainda deste
ano, da Lei n'? 7.681, de 2 de dezembro corrente,
resultante da conversão da Medida Provisória n9
i2i88, de que cogita o projeto em eXame.
_Esses diplomas legais, em resumo, permitiram
que aqueles débitos fossem liquidados através
da prestação de serviços_, mediante !:QDtratos ou
convênios, firmados com _a intermediação do SiS-:
tema Nacional de Previdência eAssistênc;i~ Social.
A lei editãda este ano, no erltanto, permitiU a
composição dos débitos apenas para os constituídos até 31 de agosto de 1988, sem quaisquer
outro_s condiciq!la_mentos, inclusive, o que é básico e fundamental, não levando em conta o_ comportamento futuro das entidades convenentes
quanto à possibilidade de inadimplência das con-
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tribuições previdenciárias vencidas a partir da data
·-do ajuste.
A proposição supre essa_ lacuna, _ao estabelecer
algumas_ regras de caráter formal para a habilitação dos intéressados na compOsição dos seus
débitos, como, também, facilita e abre novas formas de pagamento, preservando, sempre, o interesse maior d_a Previdência _S_o_cial no_ que ~nge
às suas necessidades de realizar receita a curto
prazo.
Nestas condições, opinamos pela aprovação
do presente projeto, sugerindo, no entanto, que,
na reQação ftnal, substitua-se, no art_. J9, a ~res:.
são "Medida Provisória n" 12, de 3 de novembro
de 1988'~;por'"Lefn? 7.681, de-2 de dezembro

de

1988".~

:_ .

É_o parecer, Sr. Presidente.
O SR. P}mSIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
1~ Secretário.
É-lida a Se9utOte
N•

i

EMENDA
(DE PLENÁRIO)

A~ Projeto de Lei do Senado n\1 101,
del988.

Fii:àm asSiin tédlgidós-os itens I, 11 e JUdo art.
19 do Projeto:
"1- i"ecolhimento do total do débito correspondente às contribuições vencidas atê
31 de agosto de 1988;
II- comprovação do recolhimento- das
contribuiçõ_es vencidas posteriormente a 31
de agosto de 1988, -até -30 (trinta) dias da
entrada em· vigor desta lei, com os·_ acréscimoS legais, quando for o caso;
Ill-comprovados os recolhimentos previstos nos itenS I e II, parcelamento, em até
12 (doz_e) quotas mensais do valor da correção monetária contada até a data do efetivo
recolhimento das contribuições vencidas,
previsto no item r, sem novos acréscimos;"

Justificação
A definição expressa dos prazos para a quitação
é indispensável para que se tome imediatamente
factível o recolhimento das contribuições devidas,
sem o desvirtuamento da intenção original da proposição.
Sala das Sessões, 7 de- deieinbro de 1988. Francisco Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Tem a palavra o nobre Relator, Senador Nelson
Carneiro, para proferir o parecer sObre a emenda.
_O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para emitir parecer. Sem _revisão do orador.) Sr. Presidente, ao projeto foi apresentada emenda
pelo nobre Senador Fra:ndsco Rollemberg.
Meu parecer, é pela acolhida de emenda, que
dá uma nova redação ao projeto e atende aos
objetivos de seu nobre autor.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
- A Casa ouviu a leitura da emenda e a Presidência coloca em discussão o projeto e emenda,
em primeiro turno.

a
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreirei)

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,

--'-V. Ex!' tem a palavra.

peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-Tem a palavra o nobre SenadorJarbas Passarinho, para discutir.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei de nossa

autoria pretende implementai-, o que me parece,
na prática. extremamente difícil de ser feito pelas
Medidas Provisórias n<? 12, que-s«ffraflsfcirmaram
em lei e ·que vêm· çle uma ded~o tomada pelo
então Ministro Raphael de Almeida Magalhães.
Essas medidas tratam de liquidação de débitoS
previdendários d~ entidades fdantr6picas de fins

não lucrativos, de órgãos e
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entidad~s

da adminis-

tração púbHca, federal, estadua1 e municipal, e
suas respectivas fundações, de débitos previdenciários de instituições educacionais e culturais e

de débitos previdenciários de sindicatos.
Ora, a miffi me parece extreiUain"ente difícil
que qualquer dessas entidades possãm pagar em
serviço, como queria o Ministro RaPhaeJ de AlmejM
da Magalhães,_ úm débito vultOS-o -com a PreviM
dência Social. Extremamente dificil.
Tomemos, pá 'eXenlplo, uma escOla convenM
dona!, uma escola católica ou de outra natureza.
Ela tem um débito de dez, doze milhões de cruzaM
dos com a Previdência Social. Ela não vai poder
pagar isso em s_erviÇo, que tipo de serviço ela
poderia dar? Dar bolsas?
-de.5se l:iolsas, ela,
evidentemente, nessa altura, não teria mais remuM
neração para aqueles que freqüentàrn a- escola,
estaria prejudicada da mesma maneira. Para fazer
treinamento de pessoal, é duvidoSo que pudesse
ser nesse vulto.
·
Então, eu receio·que urria- medidã- dessa natureza ou s_e_ tome inócua ou, pior ainda, possa proporcionar determinadas guias de quitação indevidas, por questões de ~nsideração.
Então, com isso, eu pensei exatamente que
a Previdência pode ser beneficiada, ho momento
em que ela está à busca de recursos novos. com
o pagamento em dinheiro, e- expliquei a alguns
pares e ilustres ·colegas meus ·o que precisamente
pretendíamos: fazer praticamente aquilo que eu
fiz quando Ministro da Previdência e precisava
de dinheiro. Então, a empresa que estiver inadimplente que pague imediatamente o principal e
acrescente a esse pagamento todas as obrigações
vincendas, fique em dia, portanto, com a Previdência, não está quitada, mas em dia; e, ao lado
disso, comece a pagar correção monetária, dividida em doze prestações. que p-odem ser desiguais, dependendo da saúde fmanceira de cada
empresa. Ela, então, se beneficiaria da eliminação
da multa e dos jwos de mora,
Por isso, acolho também a emenda apresentada pelo Senador Francisco Rollemberg, como
melhorando e aperfeiçoando o projeto.
Era esta, pOrtanto, no encaminhamento favorá~
vel, Sr. Presidente, a justificação .da apresentação
do projeto de lei.

se

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-Continua em discussãO.
--- ---, --- --

O Sr. Divaldo Suruagy --Peço a palavra
para discutir, Sr. Presidente.

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, o Senador Jarbas PassaM
rinho troux.e _a experiência que adquiriu na condu~
ção dos destinos do Ministério da Previdência para
melhorar, para aperfeiçoai- o p-fõjeto oriundo do
Poder Executivo.
__ _
Congratulo-me _com S._~ pela feliz iniciativa
e pelos conh~dJT)~tos que_ oferece a esta Casa,
--:_-É com oi-QUfho que digo que votarei, com muita
~egria, no projeto melhorado pela emenda de
~·- I;x• e do S_enador Françisco Rollemberg.
-O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
___!Continua em discussão. (Pausa.}
("tão havendo mais quem peça a palavra, encer~
ro a discussão.
Encerrada a discúsS!O, Com ·apres_entação de
emenda.
· Em votaçãõ OprOjeto, s"eiri prejuízo da emenda.
, !Js Srs. S~n~dc?r~s ~~e ,o ap~ovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovado. ' Em votação a eineilda. (Pausa~)
US Srs.' Seriadores que a ciprovam -qli:eirain p-ermanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
Nos termos do art s~ da Resolução Ir? l, de
1987, passaMse, imediatamente; à apreciação da
matéria em -segundo twno.
--- Sobre a mesa, a redação- do vencido para o
segundo turno regimental que vai Ser lida pelo
Sr. }9 Secrefãrio. - - ·
~.-

É lida a seguinte
Redação do vencido para osegundo
turno do Projeto de Lei n•101, de 1988.

O relatOr apres-enta a redação do vencido para
o segundo turno- do PrOjeto de Le_i d_o Senado
n" 101, de 1988, de autoria do Senador Jarbas
Passarinho, que altera o texto da Lei n~ 7.681,
de 2 de dezembro de 1988, _que dispõe sobre
o- prazo para a liquidação de débitos que menciona.
Sala das Sessões,_ 7 de dezembro de 1988. Nelson Carneiro Relator.
Redação do vencido para o segundo
turno do Projeto de Lei do Senado n9
101, de 1988, que altera o texto da Lei
n~>7.681,de 2 de dezembro de 1988, que
dispõe sobre prazo para liquidação de
débitQ~ que menciona.

9 CongresSo Nacional decreta:

-Art. 1 ~ Ós débitos das cOntribuições previdendárias das entidades constantes da Lei n9
7.681. ~e2 de dezembro de 1988, podem, também, ser pagas nas seguintes condições:
I-- recolhimento imediato do total de débito
correSpondente às contribuições vencidas até 31
de agosto de 1988;
n~comprovação do recolhimento das contribuições vencidas posteriormente a 31 de agosto
de 1988, até- 30 (trinta) dias da entrada em vigor
desta lei, com Os acréscimos legais, quando for
o caso;

m- comprovados os recolhimentos previstos
nos itens I e li, parcelamento, em até 12 (doze)
quotas mensais do valor da c.orreção monetária
contada <:ité a data do efetivo recolhimento das
contribuições vencidas, como previsto no_ item
I, sem novos acréscimos;
IV- recolhimento, nos prazos normais, das
contribuições vincendas;
V- comprovado o recolhimento total do parcelamento previsto no item III e daS contribuições
vincendas, confonne indicado no item IV, dispen~
sa dos valores correspondentes à multa automática e aos juroS de mora contados até a data
do recolhimento previsto no item I.
§ J9 O pagamento de débito ajuizado poderá
ser efetuado mediante guia expedida pelO Instituto
de Administração Financeíra da Previdência e Assistência Social (lapas), qUe fará os_ cálculos pertinentes, .sem prejuízo do pagamento, em Juizo,
das Custas e demais despesas judiciais, sob pena
de prosseguimento da execução.
§ 29 _O -pagamento dos débitos de que trata
este artigo será feito exclusivamente em espécie,
vedada a liquidação através de dação de imóveis
em pagamento ou qualquer outra forma.
Art 2° A falta de _cumprimento de qualquer
das condições __indicadas nci art. 1~ importará na
p·erda das vantagens ali mencionadas, inscrevendo-se o débito automaticamente como dívida ativ~_,_ com os ac;_réscirnos _legais, para a respectiva
-cobrança. - - -Art- -3~ Esta lei entra em vigor nã daiã-de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Discussão do projeto, em segundo turno. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria _é dada comodefinitivamente aprovada, nos termos do art 315
do Regimento Interno, dispensada a redação final.
O projeto vai à Câinara dos Deputados.
·
O SR. PRESIDENTE (José [gnáclo Ferreíra)

-ltem8:
Mensagem n9 264, de 1988 (n° 514/88,
na origem) relativa à proposta para que seja
autorizado__o Governo da União a contratar
·operação de crédito externo no valor deUS$
300,000,000.00 (trezentos milhões _de dólares norie-americanos). (Dependendo de pa~
recer.)
Nos termos do art. 6o da Resolução no 1, de

1987, designo o eminente Senador Rubens V11ar
para proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. RoBENS VILAR (PMDB - AL. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com a Mensagem n\' 264, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que o Governo da União possa cOntratar operação de crédito externo no valor deUS$ 300,000,0CYO.OO (tre-zentos milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Deserlvolvimento (Banco- Mundial), destinaCfo a financiar parcialmente o I Projeto de Crédito Agricola
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A proposição presidencial está fundamentada
em disposição constitu~Lonal (art. 52-V da Constituição Federal) que__ exige prévia autorização_ do

mento

externo ç:io P~~- foi através desse Decre-

to-lei-~ 1..312 -e, recqrçl_q~m~,

ã -princípio foi

Quinta-feira 8

3785

ma oportunidade a manifestação de V. EXI' IncluSive porque a mensaQ-em, da hora, Cio dia em
que chega até o Plenário, s_equer define, antes
de todos esses. questionamentos tão substantiv~
que V.,~ coloca, ela sequer define a natUreza
e a destinação do contrato previsto. Aqui se fala
em recursos para atividade agroindustria1, para
o setor agroindustrial. Mas que recursos? Como
Serão distribuídos? Por meio- de quem? QLiál é
O destinatário? Qual o segmento_ do comportamento agroindustrial? A que região dO País vão
beneficiar? Setor 8.groindustrial, mas não há uma
defmlção específica. Em- segum;lo lugar, nessa
questão. Ql:l~ y. q. agora c_o]Qca, e ao _olhar a
exposição de motivos, esta fru; r~erêncta -:- ~
V. ~ de~e ter.nota.do e a este ponto_ está--se refe.
ríndo _.a ,UIJla série de dispositiVOs_ de competência do Senado, coino esse.da fixação da autorização prévia do limite global, que. não o temos.
Ocorre qUe há üin dispositiVO- art. 49, inciso
1- que dispõe:_

uma operaçáo de crédito externo destinada ao
Senado Federal para qualquer contratação fman- antigo Departamento de Portos, Rios e Canãis
ceira externa. _
~
que o Governo brasileiro com~çou todo _o_ S_eu
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná- endividamento externo----=, foi atral{.és desse d~cre
logos que têm merecido a aprovação da Casa, to-lei, e com a sua possível alteração, posterio"rtendo em vista a alta relevância social do projeto. mente, que se pennitiu que o T escuro Nacional
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da assumisse os créditos externos decorrentes desmens_agem, nos termos do seguinte:
. sas solicitaçÕes do Governo FederÇI].
_, _
Ora, àquela época, não agora, com a ConStiPROJETO DE RESOLUÇÃO
tuição atua1 em vigor, 9 _Execútii(O_Se!J'pre, através
N• 189, DE !988
desse decret_o...lei, procec!-eu a todos os endividaAutoriza o Governo a Onião a contra- mentos externos.
. •
_
. .,
tar operação de crédito externo no valor
Ao lonro dos anos, o SeD~do da República
de aS$ 300,000,000.00 ( b'ezentos mi· já discutiu o endividamento externo, inclusive atralhões de dólares norte-americanos).
vés de uma Comissão Especial. Ontem já debatemos, aqui, nesta Casa e no Congresso Nacional,
O Senado Federal resolve:
Art 19 .é: o Governo da Gnião, nos termos que não era possível continuar na mesma sistedo art. 52-V da CoriStitu_ição Federal autorizado mática, periilltindo que o Executivo fizesse, àtraa contratar operação de crédito externo no valor vés de decretos-le_is_, o aumento da dívida extema
brasileira.
deUS~ 300_,QOO,OOO.OQ (trezentoS r'nilhões de dów
"É da competência exclUSiva do COngreslares norte-americanos) junto ao Banco Iritemaw · -Pois bem, com a atlléll ~O!)-sp~yiç,ã<;> avançaffiÕs~
so Nacional:
Não
só
exii;JiinoS
que
passaSse
pelo
Senado
da
dona! de Reconstrução e_Desenvolvimento (Banw
I___: r'eSolVer definltiVail'ferite Sobre trata~
co Mundial), destinado a financiar parcialmente República qualquer contrataçãO 'fú-ta~ceira e>Çt~r~
dos; acdrdós ou atas internacionais, que
o I Projeto de Crédito Agrícola, de conformidade na Como também disSemos qtie- O Senado' d.B
ácarreterõ ·~hca-rgos ·ou coniprOrhissos gracom a Mensagem n'? 514, de 5w12w88, da PresJ- República deveria ftxar "os limites globais e condivosos ao ·patJimônio nacíoilal;"
'
ções para as operações de crédito eXterno e int~rdência da República.
.
~ _
Obviamente, _os créditqs_ e r_eCUI:SO$ Qo Banco
Arl 2 9 Esta resolução entra em vigor na data no déi Uril~o".E_aí~' Sr. Presidente, nos deparamos com uma
Mundial costumam ser os.menos gravosos dentre
de sua publicação.
situã_Ção da maior anormalidade. O Senado, e _ _os_gravosos, ninguém o desconhece. Mas é um
É o parecer,-Sr. Presidente.
EMdentement_e, neste_ caso, a culpa cabe a nós
~to gr.avoso:-o Aqui se trata de um empréstimo,
O SR. PRESIDENTE (José _lgnácio Ferreira) Senadores, por ·esse ou por aquele motivo: ainda
e como tal, evidentemente, sendo uma operação
- Passa-se à discussão, em turno único.
não fez a ftxaç_ão das operações de crédito externo
de crédito, haverá. de ser paga, paga com juros.
Então, _c_ai nQ_ jnçi~o I do art. 49, _da competência
O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço e interno da União. Isto ê, ainda pão se fixa_rq_m
os limites globais.
do Congress~ .~acional. E aqui, no encaminhaa palavra para discutir o projetO.
Recordava-me.-no início da minha fala, que o
mento - e isto me parece extremamente peri~
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)_ _ próprio Ministério da Aeronáutica, em função do . goso .....;., no encaminhamento da qpo_sição de
- Concedo a palavra ao eminente Senador Ita- problema da teconologia italiana em relação ao
Motivos adota-se e estratégia, inclusive defendida
mar FrancL..
chamado avião AMX. fez com que o Senado há
pelo ministro ~dé) _Fazenda, de dizer que esses atos
poucos dias aprovasse um crédito externo no vaque implicam financiamento, na interpretação do
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir.
lor de 82 biihões_de Jii·as italianas.
Executivo, não são, necessariamente, capazes çle
Sem Revisão do oradorJ - S~:. Presidente e Srs.
Cabe uma indagação _séria: com esse emprésser submetidos ao Congresso _Nacional, porque
Senadores, quando da solicitaçáo ela _operação
timo ao Ministério da Aeronáutica, cqrn ess;a autcr
basta que sejam no limite global de endividamende crédito para o Ministério_ da Aeronáutica da
rização dada pelo Senado, na_ aprovação deSsa
to do Senado, para que, transitando ãqui, como
ordem de oitenta e dois bilhões de liras italianas,
operação, estaria ou não já determinado o limite- transita, qualquer. pedido de finanCiamento, inclutive oportunidade de chamar a atenção da Casa
dessa operação? É: claro que se_ vai di?er <lue_
sive de natureza interna, automaticam~nte se
para a importância da aprovação da matéria. Re82 bilhões de liras ita1ianas seriam um limite muito
completa o dcl_o, quando, na verdade, o dispocordei, inclusive, o que diz, hoje, a Constituição
pequeno para que o Senado impedisse qualqu~l:
sitivo mais importante sobre a matéria que a nova
Federal, no seu art 52, inciso VIU, que exige o
operação externa. E_ntão, qual é esse limite? Não
Constituição aprovou é o incfso _I_ do art.- 49; qUe
estabeJecimento de disposição "sobre limites e
sabemos. Não determinamos. E se não o determiê o controle do Congresso i"'adonal a respeito
condições para a concessão de garantia da União
namos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não é
de qualquer tipo de acréscimo à operação, no
em operações de crédito externq e interno". Repos_sivel_ que o Senado continue na mesma prátiquadro da dívida extema, já tão preocupante, nescordei ainda o que diz o art. 52, inciso
quando
ca, dando permissãO, isso aqui é_ apenas uma
te País. Esta, ilustre Senador Itam(Jr _franç_o, _na
pede a flXélção, pelo Senaao-Federal, de '1imites
autorizaç_áo_ do Se_nado. Vamos G_Ontinuar na meshor:a_em que V. EX" levanta a_questão com tanta
globais e condições para as operações de crédito
ma situação de antes, quando condenávamos,
propriedade, com tanta pertinência, é o que eu
externo e interno da União".
através do Decreto.:-L~i no 1.312? Estamos aprogostaria de agre:ga~, .porque, ademais das falhas
Ora, Srs. Senadores, poucos dias se passaram
vando as_coisas no esc.uro, Não conhecemos_ seadjetivas, e algumas até semi~substantiVas; que
após a aprovação por esta Casa da operação de
quer, porque nã'b nós mandam e continuam não
V. Ex' já menC,ionou, há l!m problema d,Ç! maior
crédito para o Ministério d_a Aeronáutica, e eis
nos mandando - pedi informações, quando da
gravidade, o de se estabelecer _um procedimento
que vem o Governo com a mesmíssima moviaprovação pelo Min1stério da Aeronáutica, sobre
padrão, aceitando essa nova sistemática, em que
mentação, solicitar agora já um empréstimo de
os projetas, qual o termo de contrato. E como
nós, no Senado Federal, iremos _ratific~r a possibi~
300 milhões de dólares nortewamericanos. E é
não há uma Comlssão_ Técnica...
lidade d.e·que sejam contratados empréstimos exw
o própriO governo que recorda, na sua mensaternos, com a mera_ tramitação, para ver se atengem, o art. 52, incisos v; VIr e VIII, o art. 163,
O Sr.- CarloS Chiarelli- Pennite V. Ex' úm
dem ao limite global ou nag, quando há outra
inciso II.
apã:rle?
defmição maior de cunho político-parlamentar,
Lembro, Sr. Presidente, aquilo que sempre se
combateu aqui, no Senado da República, particuOSR.n'AMARFRANCO-CommuitÕpra- o inciso I do art. 49. Apenas esta questão.
lannente no Congresso Nacional, ao longo dos
zer, Senador Car~?S Chiárelli.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a V.
anos, o DecretowLei n1> 1.312, de 15 de fevereiro
Ex!', Senador _Carlos Chiarem, seu aparte, sua lúciO -Sr. Carlos Chlarellf ~ Senador Itamar
de 1974. Foi esse famigerado decreto-lei, Sr:S.
da intervenção. Reforça e~tamente o~ argum~nw
Fi-imco, é da maior colweniência e da mais legítiSenadores, que deu origem a todo o endivida-

vn.
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tos que estou tentando demonstrar ao Senado
da República nesta tarde, já que em relação ao
Ministério da Aeronáutica não foi possível impedir
a aprovação do projeto.

A1ertava .que, em qualquer outro projeto ou
mensagem que _chegassem neste. sentido, levan~
taria a questão e mostraria ao Senado da Repú~
blica as dificuldades que teríamos em votar favoravelmente a essa Mensagem de Sua Excelência,
o Senhor Presidente da República.
Senador Carlos Chiarem, há algo mais grave.
O Governo continua insistindo - até _que tenha-

mos a lei complementar -

e é possível ter-se

a lei complementar de acordo _com a nova Constituição, o govemo reconhece QU.e e_stá em vigor
o Decreto n\> 1312, de 1974. E·volto a insistir,

Srs. Senadores:_exatamente- corri este DecretO no

1312, de 1974;que beneficiou o anti9o Departa~
mento de Portos, Rios e Canais, é que se procedeu
a ess_e_endividamento externo do Brasil.
Se formos verificar na Mensagem e particu~
larmente naquilo que enviou o Ministro Maílson
da Nóbrega a Sua Excelência o Senhor PresJdente
da República, ir~nos-emos deparar com algo muito grave, quando diz:
' ·

"Seril embargo, a doutrina assente entre
os estudiosos, tal como sustenta a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que a promulgação de. um novo texto constitucional
não interrompe a continuidade da vlda jurídica do País, com a conseqüente parallsaçao
de_ suas atividades econômicas e financeiras,
mas, pelo contrário, a nova sistemática institucional "recebe" os textos legais vigentes,
com a exceção -óbvia daqueles_ que sejam
claramente contrários aos ditames da nova
Carta Magna."
Contínua ci Sr. Ministro:

"É a chamada "teoria de recepção", segundo a qual os textos legais anteriores continuam.. vigentes, até que novos os substituam.
Sr. Presidente, não há nenhuma "teoria de recepção" aí. Isso é brincar com o-Senado da República, Srs. Senadores! Que_ "teoria de recepção"
é essa? O- que há é uma Constituição em vigor,
o que há são atribuições bastante definidas pelo
Senado da República.
Por isso, nobres Srs. Senadores da República,
insisto, nesta tarde: o Senado da República não
pode aprovar essa Mensagem do Senhor Presidente da República. Nem vou entrar no mérito
da Mensagem. Quero entrar no mérito quanto
à Constituição Federal em vigor. O Senado da
República não pode continuar- repito- esque-cendo-se de que há uma nova Constituição neste
País. Até então, poderíamos alegar que o ExecuM
tive, através de decretos·leis, poderia proceder ao
endividamento do País, sem o conhecimento do
Congresso Nacionai, sem o conhecimento do Senado da República. Agora, não, Srs. Senadores.
Eram estas, Sr. Presidente, ·srs. Senadores, as
observações que gostaria de fazer a respeito da
Mensagem do Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A matéria continua em díscussão.
O Sr. José Fogaça a palavra para discutir.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José
Fogaça, parã discutir a matéria.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Pfe5i0eilte,
Srs. Senadore·s, antes de mais nada, é importante
saudar este momento, saudar este fato político
novo no País, que é termos no Congresso Nacio·
na!, e especificamente no Senado, ~gora, a prerrogativa de examinar e aprovar ou rejeitar as propostas de endividamentO externo da União. Não há
dúvida alguma de que este fato é um marco na
vida brasileira.
Chamãl-iã a- atenção para o fato de que, ao
longo de duas décadas, ao longo de um largo
período da História do Brasil, empréstimos como
esses foram feitos ao arrepio da vontade desta
Casa, foram praticados, foram assinados, foram
solenizados sem que o Congresso Nado na] e sem
que o Senado Federal, que tem a competência
especifica dada pela nova Constituição, pudessem manifestar-se em nome do povo brasileiro.
. Reporto-mé, até,. à ·natureza da dívida externa
que hoje o B.rasil assume.
. Esta dívida teria sido tão danosa, teria sido tão
s~m critérios, teria sido tão prejudicial, teria comprometido de- maneira tão funda e- tão violenta
a própria estrutura das empresas _estatais do Brasil, se tivesse passado pelo critério, pelo exame,
- pela apreciação dos Srs_. Senadores, representan- t~S- dos E:stado.s,_ -portanto, repnisehtantes, aqui,
, da Federaçãq? Qu_ero_ çrer_ que não.
Tivéssemos "itóS a competéricia-e ã prerrogativa
-para examinar operações financeiras desta ordem, tenho certeza de que não tef!IDTloS obstaculi;!:ado o_ desenvolvimento, e, ao mesmo tempo,
teríamos criteriosa e seletivamente, aprovado
aqUelas operações que fossem inteira e realmente
voltadas para o verdadeiro interesse nacional.
OperaçõeS: financeiras e empréstimos externos
que foram feitos -de maneira artifiCial, que foram
montados apenas com o objetivo de acumular
.df>lares no Banco central, utilizando as empresas
--estatais como "montaria" para esse tipo de empréstimo, levaram muitas empresas, altamente
produtivas, altamente_ eficientes, com funcionários competentíSSínioS, empresas de alta eficiên~
-tia foram levadas a um tal nível de endividamento,
-principalmente no setor externo, que hoje, setore~
do empresariado nacional alegam exatamente esse endividamento das empresas para privatizá-las,
·ou seja, para transformá~las de coisa pública em
corsa prfvada.
- Nesta hõra e neste momento, acima de tudo,
é preciso registrar o grande avanço histórico que
t:rai:- á nova-con"stituição do Brasil no seu art. 52,
estabeleCer ciue se exige autorização prévia
, do Senado Federal para qualquer contratação financeira externa. ~verdade, e bem- diz o Senador
Itamar Franco; o SenadO préclsa também fixar
os-limites para esse endividamento, para o grau
de endividamento da União. Não o ftzemos ainda,
e quero crer que aí é preciso ter_ compreensão
com esse estágio de incerteza, de insegurança,
de ini:lefit11ções que ainda vivemos.
O Sen-ado, assim corno a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, como um todo, ainda
está vivendo os primeiros passos, os primeiros
momentOs dessa nova realidade, desse novo estágio de civilização, de cultura institucional. Este
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é um passo-urgente a ser dado. O Senado precisa

tomar para Si a responsabilidade de fixar os limites
para o endividamento externo da União, sob pena
·de ser conivente com o-proc:eS.s·õ de aprofundamento criminoso, danoso, para os interesses do
- País, no sentido desse endividamento.
Sr_. Presidente, se examinarmos o mérito, vamos ver que há dois aspectos a serem ·considerados.
Primeiro, o_ Banco que fornece esses reCUrSos,
o Banco Mundial, geralmente é o Banco que fornece esses recursos·_ a juros mais baixos, aliás,
- muito abaixo das taxas de interesse que são praticadas no mercado financeiro internacional priva~
do. Por isto, só teríaiYtos uma razão para aprovar
este empréstimo. - - A segunda razão que nos levaria a aprovar_ esta
operação é o fato de que ela está voltada para
o setor agrícola. Estamos aqui exairiiriando a
- Mensagem nG 264, qUe frãtá do crédito agrícola.
A de n9 9, que Virá a s"eguif, trata do ·setOr ãgroindustrial. Ora, o fato de voltar-se para o setor agrícola ou agroindustrial já torna ess.es recursos extremamente vantajosos para o País, porque_ os
financiamentos externos raramente ou quase
nunca, nos últimos 1O anos, vieram para o setor
agrícola .. Na maioria da vezes, vieram, isto sim,
para setores previamente dirigidos pelo interesse
externo, po( interesses localizados fora do País._
A agricultura é o setor menos rentável_de uma
economia._ É o setor básico para um projeto de
desenvolvimento. T ada vez que entra recurso extemo para o desenvolvimento do setor agrícola,
temos de olhar coro bons olhos.

Srs. Séndores, apenas me questiOno num pon~
to: qual a destinação destes recursos? A mensa~
gem presidencial, pelo menos a que consta da
pauta da Ordem do Dia hoje, é muito precária,
muito limitada, e diz apenas: "apoiar investimento
no setor agrícola." Qual é a natureza deste investimentos? Qua1 é o objetivo-deste projeto de _desenvoMmento? Qual é o tipo de propriedade agrícola? Quãf -ê a natureza eConômicã: voltada para os mercados externos e interno? Não há aqui
clareza sobre a estratégia econômica que envolve
essa contratação financeira. O sentido é social-desenvolvimentista ou meramente serve a uma estratégia internacional para desenvolver os setores
voltados para a exportação? Esta é uma questão
que, para mim, é básica, é essencial ao decidir
o meu voto.
Por isto, Sr. Presidente, desconhecendo a natu·
reza e os objetivos dos investimeotQS._ os critérios
sociais que o orientam, eu não poderia, infelizmente, aprovar o projeto desta forma. Este projeto
deve merecer do Sen"ado um estudo mais acurado, mais criterioso, mais aprofundado, para que
se possa chegar a um exame, a um julgamento
mais definitivo, mais sábiO, mais séguro a respeito
da matéria.
Sr. Presidente, ao registrar com veemência a
importância deste momento em que o Senado
assume as suas novas responsabilidades na República, as suas novas responsabilidades constitucionais, não posso _também deixar de dizer que
talvez tivéssemos nós um País muito diferente,
talvéz não estivéssemos remetendo para o exterior
17 bilhões de dólares por ano, deprimindo as
nossa importações e obrigando o povo brasileiro
a pagar com a fome, com o empobrecimento
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da nossa classe_ média~ c::om a miserabjlização
dos trabalhadores, essa enorme d.Mda externa
que hoje pesa sobre os _nosso ombros, se sobre
a questão nos tivéssemos pronunciado.
TIVessem, democraticamente, passado por esta
Casa, pela Casa dos Representantes dos Estados,

esses processos de endividamento, eles teriam
sido muito mais voltados para o desenvoMroento,
muito mais voltados para a exploração racional
das nossas riquezas, sem obed~er a~estratégias
ou a interesses locallz_ados fora do País.
É por isso, Sr. Presidente, que, neste momento,
não me encontro em condições de votar favoravelmente, e recomendaria aos Srs. Senadores
também procedessem da mesma rnaneira, se é
que podemos fazer esta recomendação aos Srs.
cOlegas desta Casa.
O Sr. Pompeu de Soilsa - Permite V. Ex'
wn ligeiro aparte, ncbre Senador José Fogaça?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muito prazer
e honra, nobre Senador Pompeu de Sousa.
O Sr. Pompeu de Sousa - Quero apenas
acrescentar à magnífica exposição de V. Ex' uma
frase, s6 wna frase. É preciso que este senado
deixar de ser o aprovador automático, o homolo·
gador automático e que de Contas, caixas prestas
financeiras que sirvam, afinal d_e em última instân~
cia, à agiotagem internacional que faz crescer como uma bola de neve a nossa dívida, dívida que,
quanto mais se paga, mais se deve, e ficamos
mais dependentes e m.ai.s. submissos ao capital
Internacional, não s6 econômica como também
politicamente. O Senado, como a caSa da Federa·
ção, -não pode mais admitir votar caixas pretas
contra o interesses nacional.
O SR- JOSÉ FOGAÇA -Tenho a impressão, Sr. Presidente, de_ que, com as palavras do
Senador Pompeu de Sousa, posso dar por inteiramente encerrada a minha manifestação, uma vez
que ela_acrescenta exatamente aquilo que_eu queria dizei para terminar meu pronunciamento.

O Sr. Ney Maranhão -V. Ex' me concede
um aparte, nobre Senador?

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não poderia deixar
de dar a palavra ao eminente Senador Ney Mara~
nhão, com muito prazer.
O Sr. Ney Maranhão- Senador José Foga~
ça, para complementar a brilhante explanação
que V. Ext faz no Senado da República, na semana
passada o próprio Ministro João Alves reconheceu
que uma parte desse dinheiro do Banco Mundial
e do BlRD - inclusive saiu na revista Veja está à _disposição de vários projetas do País, o
Brasil está pagando'juros e precisa complementar
com 20%. pois os bancos ent·am com 80%. O
Brasil não está complementando _com os 20%,
e esse dinheiro está à_ disposição do País no Banco
Mundial, e nós pagando juros. EntâO, V, Ex• está
muito certo em dizer que precisamos saber como
será aplicado esse dinheiro que está à nossa disposição Já, e nós continuando a pagar juros. O
Governo pre.cisa dar uma explicação ao Senado
da República. Era o_que tinha a acrescentar à
explanação de V. Ex"
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O esclarecirriento
de V. Ext enriquece e fortalece a nossa posição.
Eu poderia até dizer a V. Ex• que o Banco Mundial
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. ,;~parentemente_ tem_bo.as interrçõe.!!, mas não po-

. g~, por si só, orienta;r .e,definir quais são os rumos

da _economia br~sileira.. Não _é o_ Banco Mundial
que vai dizer em que setores Vamos aplicar. Isso,
estrategicamente, é _decidido a partir do interesse
nacional, e e_ste_ é o_papel que_o Senado_tem
_gue assumir neste momento, est~ a responsabili~de que ganhamos; isso será cobrado de nós
nQJuturo, não poderemos mais acusar um gover--.n.o, \UPa di~du.r~ UJl"!. regime autoritário; o responsável pelo processo de.endividamento, daqui
pOr diante, pelos custos da nossa .dívida, será o
-~-e~a_ct,o dp,Rep(lblica. _p_o~nto, cada c_entavo de
dólar _que entrar neste País merec;:erá de mim o
mais Ijgo_ros_o crit~ri9. e, _evi~~nte, sempre com
_a rr1_elhor d~S: intenções. , .
~- O Sr. Cid Sab6ia de~ Carvalho - Sr. Presidente,: peço a palavra para discutir.

~ O SR- ~PRESIDENTE (José lgnácio Ferr~ira)
-V.- Ext terá a palavra.
_-APr_esidênc;:ia çoncede a palavra ao nobre SenadOr JUtãhy Magãlhàes. S. Ex" está ~nscrito. ..- •
OSR-JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA
Para discutir. Se_m revisão do orador~)- Sr. PreSidente e Srs. Sei'ladoresLa_pós ouvir a·pqtavra abalizada do Senador José Fogaça, corho ouv_ifnos
esse nosso colega sempre atento Senador Itamar
Franco, e os apartes que lhes Foram conferidos,
poderíamos dizer que todos os ângulos da ques~
tão Foram abordados e vêm demonstrar a conjugação de equívocos, uma Conjugação de omiSsões, porque, ao mesmo tempo em que eu teria
que ·concordar com os tennos da exposição de
motivos, quando se refere aos arts. 52 e 163,
nos seus incisos ·citados, que concordar com ·o
fato de que nós, Senado Federal, omitimo---=no·s
em nossa obrigação de ftxar os limites da dívié:ia
externa, que ri6s nos omitimos da nossa obrigação _de editar a lei complementar' também o aovemo Federal se o_rnitiu d_a sua obrígação de aten-tar para o art. 49 da Constituição, quando determina que esses contratos passem também pela
aprovação do Senado. Com i'elação aO contrato
com o BIRD é também obrigação do Senado
ter pleno conhecimento do que se tratou.
--Estão sendo solicitados recursos para crédito
agrícola, mas, como disse o Senador José Fo!Jàça, qual o tipo de aplicação desses recursos? Como ·serão aplicados esses 300 milhões de dólares? sabemos que serão aplicados em crédito
agr'fcola, mas isso é muito amplo, muito vago:
-- Temos obrigação, hoje, de tomar conhecimento da aplicação de cada centavo, de cada cent,
de cada divisória d_e marco, de iene, etc., porque
hoJe somos responsáveis ou cc--responsáveis pelo
endividamento externo do País. Não podemOs
rnai.s aprovar aqui as questões no escuro, mas
também não podemos obrigar o Governo Federal
a ficar eternamente esperando que nós cumpramos aquilo que temos obrigação de fazer.
Dis_çutimos aqui questão de limites para o endividamento. Por qUe não criamos uma çomissã9.
já que instaJanros as comissões permanentes do
Senado, para partidpar dessas discussões? Por
-que não criamos uma comissão especial para
estudar essa questão e apresentar_ as sugestões
necessárias?_ Po(' que as Uderanças do Senado
não se reuniram juntamente com o Presidente
da Casa para estabelecer a criação dessa_ comissão?

-
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a nossa obrigação e, quando não a cum-

j:,timoS, -iiõs nos omitiffiOS àaàõ.Ossa:;; respQ~a_f?í
lidad~s. 'Hoje i:l,s prerrogatívils dÓ Senado e da

·câina.ra são muito grande'S.lfeéúp'eranlos múitas
das riossaspreiT'ogatrvas que hos tinham siQO retirad?!s. No eiltafttp,_temos que ehtrar Ioga: no compasso certo, Apara começarnlos a Util~ar · aQ\iilo
que é nOsso direito. Tarnb€:m nãO pode o EXecUtivO utilizar-se daS nôssas oniissôes, pârà também
se omitir da ,sua Obrigação. É muito fácil o ExecU~
tive_ c::hegar e dizer: '_'Vocês .nãO c::umprirarri sUa
obrigação". Está aqui na· meilSãg·em, âelicadà·mente dito que n_ó_s noS ónlitim_o~. Mas a menSa·
·gem nãO deiXa- dé Ser um pUXãO ·-de· 6re111a no
'SenadO, põi i'ião- ter êtimprídO ·a· Sua cibriQãÇãO
--.:..... de forina-" delicad~,·_rnãs disse._ Será que também nãti poderriós pUXar a órelha 'do EXeCutiVo,
por ele também hão cumprira bbllQaÇãci de ÕIZer
claramente, atendendo ao disposto no- art 49 da
nOva Constitúi_ç_ã.o,_P ·que- está- eStabelecido neste
acordo, com o BIRD, para que o Senado possa
votar,_.,qui, c'onsciente da __forolct_comQ VãO -ser
aplicados esses trezentos milhõe's_ de dólares?'
.
EU concordO, S~. 'presiden~.. Pien~ente .c~m
a proposta do S~nador José -Fõgaça. DevemOs
examinar eSta··QUeSfão;- ãeve-remos aprovar essa
questãO, mesmo ·que--não cumpramo-s a- nossa
obrigação, desde -_que saibamos em que serão
aplicados esses -recursos. Se a resPonsabilidade
[ar _exclusivamente nossa em não atendermos às .
nossas obrigações constitucionais, o Executivo
não. pode ficar impedido de exeCutar o seu trabalho_em razão da nossa omissão. Entre~nto, não
somos obrigados, aqui, a passar por cima de tudo,
para aprovarffios·também aqUilo que não conhe-cemos, como--será ap)jcado _o recurso que nos
é pedido. A dívida externa brasileirã está aí para
todos me"ditarmos sol:?r~ ela e ~ost_rar: que, s_e
tivéssemos tido oportunidade de discutir, como
discutimos hoje esta -_rJ:lensagem, cõmo discutimos ontem a questão"dÔ AMX, talvez não tivéssemos a dívida externa que temos hoje. talvez o
País não estivesse passando pelas grandes dificuldades por que tem passado, em razão desse pagamento injusto da nossa dívida externa

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Sen~oreS. endo~
so o apeio do· Senador José FogaÇa-, nãO a:peftãS
para esse caso, mas para que, daqui em diante,
só votemos quando -tivermos plena consciência
de _em que será _aplicado aquele recurso que nos
é solicitado. E vamOs çomeçar com este projeto,
vatnos solicitar as informações necessárias para
que, de imediato- o ExeCUtivo nos pode mandar
amanhã -; nos informe corno o EXecutivo irá
aplicar esses 300-milhões de_ dól-ª!'es.

. _O SR. PRESI[)ENTE (José !gnádo Ferreira)
-An_tes de passar a palavra ao eminente Senador
Cid Sabóia- de Carvalh,Q, a Presidência constata
que já se aproxima o_ momento do término da.
sessão e, com base. no art. 203 do Regimento
Interno da Casa, propõe a prorrogação da mesma
por .30 minutos.
Em votação a proposição.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per~
mane_cer sentados, (Pausa.)
Aprovada.
A sessão fica prorrogada até as 19 horas.
Com a palavra o eminente Senador Od Sabóia
de Carvalho, para discutir.
-
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. .P(ifa discutir.) - Sr, Presidente,
Srs. Senadores, é ~vidente que ~st.a.rpos âiante
de uma indagação de caráter ê:OOstitucioilal. Isto
é evidente! E a indagação seria se eSses--dispOsitivos mencionados na Mensagem Presidencial
estão em vigor sem a lei complementar e -Serh
os ates senatoriais capazes de vivenciar a dispo-

sição constil;ucional.
o art 52, inciso v,_ d!z que-i;~verá au~rfzação
prévia do Senado Federal para -qualquer contratação financeira ~ma. É ~viçleqte qUe este a~
52, indso V, tem um procedimgntQ _de_ caráte_r
admínistrativo, lsto é, a atividade ne9'e~dãl do País
neste setor deve previamente, se~ examinada pelo
Senado Federal.
---

Não sei se_a_ aprovação-dess.a .men$_agem, agora, é esta

auto.riUtç~o.

porque, no meu modesto
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deva proceder o País para dar garantias, .quando
portanto, recursos para serem aplicados no setor
garant_ia~ já foram dadas e os volumes das operada agricultura.
çõesjã õ<:orrerãill,pOSSive1mente, excedendo um
SUCede que eminentes Senadores levantam ãs
lirriite que pudéssemos fixar.
dificuldades existentes hOje para _concesSãO de
Então, ã fixação deverá dizer que tudo is_$6 deve
um empréstimo desta nature_zã, previstas pelO noatender a ·partir do ano de -1989. Tudo deverá vo· texto da Cóil$tituiç~o__ Federal. A Constituição
-ser apltcadO, a· partir do ano de 1989. Não é prová- da República, que foi promülgada no dia 5 de
vel qu~ possamos, de logo, aplicar a Constituição outubro, estabe:Iece controles que competem ao
antes C:jUé tenha havido tempo para as providênPoder Legislativo sobre as operações financeiras
- das de minudências para a sua aplicaÇão. No em moeda estrangeira, .de interesse da União, e
entanto, é plenamente compreensível que aquilo toda vez qoe isto ocorrer, o Congresso terá' qúe
que se chocar de mérito ·com a Constltulção está ser consultado.
fata1mente revogado, inapelavelmente revogado,
- Os legislã.dores constitUCionais fOra:ffi' sá&íoS,
iíãb terá aplicação. Mas aquüo que_nãp se çhoque, ~ partir do instante em que estabelec_eram o conêstá em vigor. E tudo que dependa do que não trole do Senado Federal nesta rriatériã de fundaexiste tem que seguir a regra existente e usada mental importância para a vida econôP:üa e fi[i:anaté à promulgação da Carta, porque, do contrãrio,
ceira do País. Todavia, Sr. Presidente, este emnós iríamos concordar na existência de um abis- préstimo vinha sendo negociado já há algum temmo constitucional, onde fosse impossível c-Onti- po: qtiando estavam em vigência a Constituição
nuar administrando por falta de providêncTaS que anterior e o se!l corolário d~ lets complementares
não puderam ocorrer, porque não houve tempo · e ordinárias que informam a inatéria. Cõrh a vipara ta-nto. Por lsso, a niinha proposta é de que gência da noVa carta, e já agora nos explica com
8provémOS, Sim. Mas vamos aprovar; aprovar, não o seu saber jurídico o Senador Cid_ Sabóla de
porque_ tenhamos ç:ulpa, não porque tenhamos Carvalho a vigência da novâ Carta não elide a
-sido desidiO$oS, mas_ por um princípio técnico. leQislação anterior que trata da matéria. Portanto,
Issõ é muito estud.adq~em Direito Constitudonal; o Governo estava em cçmdições de negociar o
não é a primeira vez que se tem uma ConstituTção ~préstimo que negociou, e de propor ao Senado
em vigor; não é a primeira vez que se coteja uma Federal a sua autorização.
__
legislação preexistente com a Constituição que
Sr. Presidente, D.ão vejo raMes para que o Senapassou a existir. O Brasil é campeão de "Consti- do negue este-empréstimo para o setor da agricultuições; n6s tivemos tanta,s! De repente, tivemos tura, que é de fundamental_ e transcendental ima de 1946,_a de 1967, a Emenda de 1969, a portância para a economia brasileira, sobretudo
Constituição de 1$88~ ~~ue surpresas podemos para o setor agrícola, que tem sido hoje um dos
ter nüma pós-ConstituiçãQ, q\,lando é um estado esteios da economia tanto interna quanto externa
vivido pelo Brasil minudentemente e de quando . do Brasil.
em quando na sua vida republicana, notadamenEntendo, Sr. Presidente, não devemos tratar
te. Não precisamos nem baixar ao ImpériO para desta matéria com um pensamento voltado excluexaminar o momento constitucional brasileiro sivamente para os posicio"nam_entos políticps _gue,
após a Proclamação da Repúblka.
_
de um modo ge_r~I. orientãm ·a nosso cOmporOra, Sr. Presidente, então, pelas próprias regras tamento na vida pública. É de grande interesse
_constitucionais do Direito Constitucional, pela nacional a aprovação desta mensagem presidenprópria compreensão de um.a doutrina já exis- cial.
tente, é claro que tudo que depender do que não
Conio não vejo nenhum Conflito com a Constiexiste ainda está em vigor, até que existã a provi- tuição atual, nem com a legislação em vigor, opidência que a Constituição manda <il.dotcir. Eu acho, no, Sr. Presidente, favoravelmente à aprovação
porque este é o meu entendimento, que todas d? projeto.
as providências previstas no art. 52 têal comei
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) oportunidade o exercício financeiro de 1989. Por
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
isso, opino pela aprovação e pelos cuidados senaSr. 19 Secretário.
toriais, para que, no momento exato, o que é
É lido o segUinte
de nossa competência não venha a nos faltar.
É o nosso pensamento,. Sr. Presidente.
7

modo de entender, esta autorizaÇãO é--Outra_: Depois é que o projeto viria aqui para a· votaÇão,
à qual está-se submetendo agora. O art. 52, inciso
VIl, diz que haverá ftxação,_p~lo-Senado Federal,de "limites _globais para ~s operaÇões de crédito
externo e interno da_ União". ~ __ _
Então, deveria o Senado ter deteríninado ess-e
limite, ou melhor, ter feito eSta fiia.Ção.
·
Ora, Srs. Senadores, mas estamos rio decurso
de um ano fmanceiro. A Constituição entroU: em
vigor a 5 de_ outubro de 1988. As regraS sobre
o ano fmanceiro, o ano fiscal, o ano administrativo,
o ano dos impostos, o ano orçar:nentário, qualquer
visão do ano, sob o aspecto administrativo, tudO
deve acontecer com aPsoluta antecedência_, de
onde se conclui que essa ftxâÇefo---- de que- fala
a Constituição- será para_ o ãrlo seguinte -e não
para o ano que está a decorrer neste momento.
cujas regras preexistiram a ele. ·
A vigência da Constituição a 5 de outubro já
alcança o ano financeiro - digamos assim plenamente embalado e já nas suas cq_nseqüêndas finais.
O art. 52, inciso VIII, fala do ~belecimentci
de disposições sobre limites e condições para
a outorga da garantia da União em- operaÇões
de crédito externo e interno~ oUtra providência
para o exerdçiç que vem -nãO ·para· est~ exerd.;
do, quando tudo já se consumou.
Como vamos chegar ao fma1 do ~íclo_ e
fixar um limite para o que já aconteceu?
É evidente que o Senado nã_o_é desidloso, absolutamente Apenas não chegou o- momentO dessas determinações que se ref~rem ao exercício
de 1989.
•
·
Durante o discurSo_ do Sr. Qd Sab6ia de
o art. 163, inciso li, fala da ediçãO de lei comple-:Carvalho, o Sr. Jos€ Jgnáçio Ferreira, J? Vrcementar que disponha sobre a dívida pública exterPresidente, deixa a cadeira da presidência,
na e interna incluída 21 da administração indireta.
_que é ocuplKia pelo Sr. Jutahy Magalhães,
Que juízo se tira disso? Que esse dispositivo não
--- - 1P$ecretário.
é auto-aplicável, e que a sua aplicação depende,
exatamente, dessa lei complementar.
O Sr. Edlson Lobão- Peço a palavra, Sr.
Por isso, entendo eu que essa mensagem deve
Presidente, para discutir.
ser compreendida e votada no universo jurfdico
do ano de 1988. Não podemos, já no mês de
.. OSR.. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) dezembro, já quase chegando ao primeiro terÇo
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lodo mês, examinar assuntos com providências que
bão.
não existem nem poderiam existir, não pOr BrasíO SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para
lia, mas por inoporturiidade. Não há a negar que
esta Casa tem trj'!balhado muito. Temos trabadiscutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
lhado constantemente. Esses trabaJhtis que faJ .. Srs. Sena_çJ~res, tratamoS, neSte irislé)nte, da mensagem· do Governo a respeito do empréstimo obtitam virão no momento oportuno, isto é, para o
do do Banco Mundial de 300 milhões de dólares,
exerdclo de 1989. Pois não sei como possamos.,
hoje, fixar limites de endividamento ou de C<?mo _que se d_~stinam ao projeto de crédito agríCola,

REQUERIMENTO-

N• 217, DE 1988
Nos termos do ~rt. 350, combinado com a alínea c do art. 310 do R~_ginleritc)futeffiO, re.queiro
adiamento da votaçãO do Proj"eto de Resolução
n 9 189, -de 1988, a fim de ser feita na sessão
de12-ded~embrode198!3,__ _ _
_ ____ _
Sala das Sessões, 7 de âezembro de 1988. Leopoldo

Peres.

· · -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em votação o requerimento. (Pausa.)

-

O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Com, ·~p~-~~ã ó riobré ·senador Leopoldº Peres,
para-encarrunhar.
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O SR- LEOPOLDO ~ES (PMDB ~ AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.}....,.... Sr.
Presidente, Srs. SenadOres, em nome 'da Lide~
rança do PMDB, estou pedindo o adiamento da
votação desta matéria, tendo em vista que o Senado da República, através do pronunciamento de
vários eminentes Senadores, mostrou que ainda
não tem conhecimento aprofundado do assunto
nem sabe qual será, realmente, a destinação e
aplicação desses recursos externos.

da Mensagem n9 265, de 1988, a fim de Ser feita
na sessão de 12 de dezembro de 1988.
Sa1a das Sessões, 7 de dezembro de 1988, Leopoldo Peres.

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Aprovado o requerimento, a matéria sairá da Ordem _do Dia, para ela retomar na data fixada.
O .SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 10:

Em sendo assim, Sr. Presidente, para que o

- - --Mensagem n9 266, de_1988 (n1 516/88,
na origem), relatíya à proposta para que s_eja
autorizada a Caixa Económica Federal a contrãtar operação de crédito _externo no valor
de US$ 80,000;000.00 (oitenta fnilhões de
dólares norte-a.mericanos). (Dependendo de
parecer.)

Senado tenha a oportunidade _de apreciar melhor
a matéria, solicito que os meus colegas consintam
no adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em votação o requerimento.
O Sr. Jamll Haddad - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.

Sobre a meSâ, reQúerimento que será lido peio
Sr. J9 Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Juthay Magalhães)_-

É lido e aprovado_ o seguinte

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, para encaminhar a votação.
RJ. f'aia
encaminhar a votação. Serri i"eVísãci do Orador.)·
- Sr. PreSidente, é procedente a solicitação de
adiamento da apreciação da matéria.
Todos sabem que, nesta Casa, tenho votado
sistematicamente contra qualquer empréstimo
externo, e fiz a leitura. ontem, aqui, do artigo publicado em O Globo, de que cerc:a de dez bilhões
de dólares teriam sido desviados, em superfaturamento, nas exportações,·ou sobfaturamentos, nas
importações. Sr~ Presidente, é de estarre_c_er. São
dez bilhões de dólares, que correspondem aos
juros de um ano de nossa dívida extelJla.
Então, não temos como aprovar matéria deste
jaez, também não podemos aprovar uma matéria
sem especificar, na realidade to_da a intenção do
Governo Federal.
De modo que parabenizo o nobre Senador Leopoldo Peres, que solicita a retirada da matéria
da Ordem do Dia.

REQUERIMENTo
N• 219, ilE 1?88

O SR- JAMIL HADDAD (PSB -

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em votação o· requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria será retirada da pauta, para a ela retomar na data fiXada.
O SR. PRESID~ (Jutahy Magalhães) -

Item 9:
Mensagem n~ 265, de 1988 (n~ 515/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo da União a contratar
operação de crédito externo no valor deUS$
300,000,000.00 (trezentos rililhões de dólares norte-americanos). (Dependendo de parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N• 218, DE 1988

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão

Nos termos do art. 310, alínea "c", do Re9i~
menta Interno, requeiro adiamento da discussão
da Mensagem n9 266, de 1988, a fim de ser feita
na sessão Qe 12 de dezembro de 1988.
Sala das Sessões. 7 de dezembro de 1988 . .,--

Leopoldo Peres.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -,-

Quinta-feira 8

O Sr. Jutãhy Magalhães ..:.... Sr. Presidente
peço a palavra, para questão de ordem.
O SR: PRESIDENTE (Odacir Soares):_ V.
Ex' tem .a,p.alavra.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.

Para questão ·de ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, regimentalista que é, V. Ex' há
de convfr que este requerimento é anti-regimental.
Os requerimentos tê-m que ser apresentados an~
tes de iniciado o período de votação. A fase de
votação deste projeto já foi iniciada na sessão
passada. Portanto, não há condição de se aceitar
este requerimento.
O SR." PRESIDENTE (Odacir S'oaies) - A
questão de ordem levantada por V. Ex"- está amparada pelo ·art.- 310, § 59 do Regi-rrieilto Interno.
PortantO, é p-rocedente a questãO -de -ofdem.
A Mesa a defere.
O Sr. Edison Lobão - Sr. Presidente, não
estou com o Regimento à rrlão, V, Ex~ poderia
I~r o artigo e _o parágrafo?

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O
art. 31 O diz o s~guin.te;:
'"A discussão poderá ser adiada, mediante
deliberaç-ão do Plenário, a requerimento de
Qualquer Senador ou Gomissão, salvo se faJ~
tar o período de 3 (três) sessões ordinárias,
ou menos para o término do prazo de trami~
tação da matéria, para 95 seguinte$ fins:

Aprovado o requerimento, à matéria Sairá da Ór~
d_em do Dia, para a ela retomar na data fixada. ·
Neste mOmento, -o Sr. J~ahy Magalhãef!,
deixa a cadeira da.presidência,
que é ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 2P
Secretárío.
1~ SecreMrio,

OSR.PRESIDENTE(OdacirSoares)-ltem

i:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 89; de 1988;de autoria da C~
missão Diretora,_ que dispõe sobre horário
e freqüênda no Senado Federai, e dá outrãs
providênciaS, tendo
PARECERES q.as ·comissões:
_,
=-de Constituição e Justiça, favorável
ao projeto e ao substitutivo; e
- da Comissão Dlretora, contrário ao
substitutivo.
(Dependendo da votação do Requerimnto
n1 214, de 1988, de preferência para que
o substitutivo seja-apreciado antes do projeto.).

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. }9 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 220, DE 1988

Nos termos do art 350, combinado com a alí~
nea c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro
adiãmento da votação do Projeto de Resolução
n9 89, de 1988, por sete dias, a ftm de ser feita
na sessão de 14-12-8R
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1988. Edison Lobão.
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§ ,59 O requerimento previsto nas alíneas
a, b e c - ''neste caso, é -o- da alínea c-

será apresentado e- VÇ>tado ao- se anunciar
a maténa e o das alíneas de; e, em qualquer
fase da di.\Cussão."
O Sr. Edi.Son Lobão- V. Ex' declara, então,
que não há mffis discussão da matéria. Não podemos mais discuti~Ia?- Não podemos discutir o pare-cer dos relatores? Temos apenas que votar?
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -:-O
requerimento solidtã se adie a votação da matéria,
mas foi apreseilt~dõ fora do momento adequado.

O Sr. EdisÕn Lobão - Não, Sr. Presidente,
perdão, mas essa matéria foi realmente discutida
em sessão anterior; em seguida, os dois relatores
manifestaram. Temos, agora, que discutir os
pareceres do Relator da Comissão de Constituição e Justiça e do relator indicado pela Mesa.

se

Penso que a matéria continua em discussão
em razão disto. Somente depois desta discussão
é que eil.trará em votação.
Como ainda falta esta discussão, o pedido de
adiamento pode ser feito, é regimental.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

A

discussão já foi encerrada, nobre Senador. Esta·
mos, agora, deliberando sobre o requerimento
apresentado e sobre o qual foi levantada uma
questão de ordem pelo eminente Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr Edbon Lobão - Perdão, mao;: V. ~
se a~~a em dispositivo do Regimento que_decla~
ra que não Se pode pedir o adiainento senão
na fase de díscussão da matéria
Estainos discutindo os pareceres dos relatores.
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O SR. PRESIDENTE (Odaclr Soares) faSe de discussão já tiriha -Sido ultrapasSada.

.

.

A

...

O Sr. Jutahy Magalhaes- ____:. S-r·. Presidente,
peço a pal~vr~ par~ u~a qu~stã'? d~ c;'rd~m.
O SR. PRESIDENTE (Odacir·Soares)- Tem
a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães, para
wna questão de ordem.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES '(PMDB-BA.
Para uma questão-de ordem:sem revisão do orador.)- Trata-se apenas de um esclaredmento.
V. Ex~ tem toda a razão quandO declara qUe
já' foi esgotada à fase de disCu.SsàO, 'pOis ontem
já estávam.os na votação âô i-équerin1énto de inversão de preferência pai-a o s'ubStítutiVó. Já havíamos encerrado a diScLisSâo e Jã estávâinos na
fase de votaÇão. ·
· ·'
-· -

O Sr. Ucter não está presente.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)~ Está
reaberta a sesSão.
Sen'do -evidente a falta de quorum, a matéria
fica adiada para a próxima sessão.

Como vota o lJder' do-PDS? (Pausa)
O Sr. U,d~r.náO _eStá presente.
Como irota o Uder do PTB? (Paüsa)
O Sr. Líder. não es~ pr~ent~. . .
--c-omo vota o Uder do PDT? {Pausa)
'o sr.uaer não está presente.
Como vota o Líder do PDC? (Pausa)
o sr. Líder não está presente.
Como Vota o Líd_er dq PSI?~ (Pa~~a)
O Sr, Líder não está presente.
Como vota o uqer ~o PMB?

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-, An·

tes de encerrar a presénte sessão1 a P~esi,dêqcia
convocã Sessão extraordinária a realizar-se às 19
horas, com a seguinte .

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soàres) -

srs~ Sena~ores_ pa~em vOtar.

· ··

·

O Sr. L_ourival _Bap~~ta.-:-: -$r.:- Presidente,
solicito verificação de v_otaç~o: -, . -

. OSR. PRESIDENTE (OdacirSoares)-Será
feita a verif!caçao solicitada.·

O SR. LEOPOLDO PERES (PMPB·AM) Sún.
O SR. PRESIDENTE (Qdaf:ir S9ares)- .Como. vota o Uder .do PFL?,
O SR. EDISOJ'I LOBÃO (PFL·MA)- Não. ·'

-l-

Os

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle sobre a Merlsagetn"ne 243, de 1988 (n9 448/8_8, na origem),
de 14 de outubro de 1988, pela qual o Serlhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Dr. Carlos Thadeu de
Freitas Gomes para exerCer o· cargo de Diretor
da Dívida Pública do Banco Central do Brasil.·

(Pi'ocede-se à votação)

.· 'VOTAM 'Sú\1" OS SRS. SENADORES:

Afonso Sancho
Fernando Cardoso , , -,
Gonzaga Jaime
~,José Agripfnb • •
·- José Fogai;à •
·Jutahy Magalhães
' LQ_vremberg Rocha·
• ~ _l..pís Piailhyiino
' lUiz -Viana
Mendes Canale
-:---olavo Pires
• Paulo BisOl
Por:npeu de Sousa
__ Rona1clo ~gão. ·,

--.2Discussâo, ehl tuino único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n• 253;"de 1988 (n• 482/88, na origem),
de 16 de outubro de 1988, pela qual o Senhor
Presldenle da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Dr. Romero Jucá Filho
- para o exercído_ do cargo de Governador do Estado de Roraima.

-3-

WilsonM~rys

VOTAM "f'fÃO" OS SRS. SENiiDORES: .

O SR. PRESIDENTE (Oáaéii Sóares)- Soli·
cito- aos srs·. SenadOres oêu·peffi o's ·seus lugares,
para procedermos à votaçãO.' (Pausa)
Como vota o LJder do PMDB?

Cid SabOia·de ·carvalho
Edison LobãO
João Lobo
Lourival Baptista

OSR.PRESIDENTE(OdacirSoares)-Vota-

ram "sim" 15 Srs. Senadores; e ·"não", quatro.
1"atai: 19 vcitós'. · •

-Disc:Ussão, em turno único, do Parecer -da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n~ 254, de 1988 (n~ 483/88, na origem),
de 16 de outubro de 1988, pela qual o Serlhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a e~ colha do Dr. Jorge Nova da Costa
pãra o-exercício do cargo de Goverriador do Estado do Amapá.

' ·

Não houve quorum para deliberação. ·
. , Vamos suspender _a sessãQ J?9r _dez rn!nutos.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- 0,;
mo vpta o Uder .do PSDB? (Pausa),

·

ORDEM DO DIA

O SR. NEY MARANHÃO (PMB·PE)- Sim.

L

OSR. PRESIDENTE (Oda~i·r S~~res) -Considerando que a questão de ordem levantada pelo
Senador Jutahy Magalhães tem ampla procedência e amparo no Regimento, Portanto; não pode
ser conhecido requerimento qàé foi apresentado,
passamos âgora à votaÇão'dO réctuerimento.
Em votaçflo o Requerimento 'n? 2 I 4, de pr~fe
rência, para que- o substitutivo'sleja 'apreciado antes do projeto.
· ' ., '
.
Os Srs. Senadores que o aP:fovam queiram permanecer ·sentados. (Pausa)
Aprovado.
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/Suspensa às 18 hora$ e 45- ·miilUtos, a
sessáo é reaberta às 18 horas e 55 mihutos.)

~ OSR.PRESIDENTE(OdadrSoares}- Está
ecerrada a. sessão.
.

- (Levania_-se a sessão às 18 horas e 58 mi-

nutos).

Ata da 73~ Sessão, em 7 de dezembro de 1988
2~

Sessão- Le_gislativa Ordinária, da
·-

48~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA-

·Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Lourival Baptista
ÀS 19HORAS.ACHAfri·SEPRESENTESOSSRS..
Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
-Leopoldo Peres- Áureo Mello -O da dr Soares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires - João
Menezes - Almir Gabriel - -Jarbas Passadnho
-João Castelo-Alexandre Costa- Edison Lo·
bão -:-João Lobo- Chagas Rodrigues- Álvaro
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O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista) -

A lista de presença acusa o comparecimento de

O SR. J(ITAHY MAÇIALHÃES -

Contra.:.

tação de crédito eXterno?

o SR. PRESIDENTE (L6uriva.J -Baptista) mental, declaro aberta a sessão.
--.É sim_:
_- · . .
,
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- ___ _::____ 0 SR. JUTÃHY MAGALHÃES _ No mo·
balhos.
Sobre· a mesa, requerimentos que serão lidos
riientc:i oportuno, vamos ver se e:;;tão aí todas as
pelo Sr. 1~ Secretário.
informações, para o que é, como será aplicado,
tudo isso.
64 senhores._ senadores. _Havendo riúme'ro regi-

São !idos os seguintes

REQUERIMENTO
!'!• 221, DEl91!8

Requeremos urgência, nos termos do arl371,
alínea ''b", do Regimentõ TnteniO,- para o Projeto_
de Lei do Distrito F ederci.l n" 5, de 1988, de iniciativa do presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que dispõe sobre os vencimentos
dos conselheiros, auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 19ff8. Ronan Tito, Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Esse requerimento é da autOria dos Senadores

Ronan Tito e Jarbas Passarinho.
O_segundo requéfiniento é o.seguinte:
- ''RequeremOs urgênda, nqs termos do art.
371, alínea b, d9 Regimento Interno, para
o Projeto'de Lei do Distrito Federal n~ 5, de
1988, de iniciativa do Presidente do Tribunal
-de Contas do D!stri_to Federal, que dispóe
sobre os vencimentos dos Conselheiros, dos
Auditores ~ Membto.s do Ministério __pú~lico
do Tribunal de Contas do Distrito Federal."
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço

a V. EX' a gentileza, principalmente pela satfsfação
que tenho de ouvir, pela voz de V.Ext, essas explicações. É sempre para mim agradável ouvir V.

REQUERlMENTO
N~ 222, DE 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, -~falando, principalmente porque, ontem, não
alínea "b", do Regimento Jnternu, para o Ofício OuvfaSfazôesdoparecer.Pelomenos~hoje,estou
S/21, de 1988, relativo à proposta para que o ouvirid6V~~(alandooqueconstadessassoJici
Govemo do Estado de Minas Gerais possa con- tações. Pode_V. ~.ter cert_eza de que estou satistratar operação de crédito__eg_te_m_o.__ -~-- ____:_
-- feito e agradeço, peJ?hora~amente, a V. Ex~, a genSala das sessões, 7 de dezembro de 1!;)88. - -~:tHeza_.~ ____ ,
Ronan 1ito, Jarbas Passarinho.
o SR. PRESIDENTE (Louriv.i!l Baptista)0 SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Devo dizer .que o_uvimos o parecer do eminente
Estes requerimentos serão votados após a Ordem Senador. Cid Sabóia de_ Carvalho e notamos o
do Dia, na forma do art, 375,_ inciso_ II, -do Reei- constrátigimento_ de S. Ex~ ao _d_ar_ o se.u voto.
mente Int~rno.
" Então, eu só tinh~ gue dizer aquilo: não à emenda
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente,
de V. Ex"
peço a palavra para pedir um esclarecimento.
o SR. PRESIDENTE (Louriva1 Baptista) O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Passa-se à
V. ~ tem a palavra.
OSR-JUTAHYMAGALHÁES(PMDB-BA
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs, Senadores, peço a V. Ex•,
apenas para conhecimento meu, me informe o
assunto dos requerimentos que acabam de ser
lidos.
Quero <::ongratular-me com a Casã,-porquê, em
poucos minutos, fizemo::La-multiplicação dos Senadores, não fizemos a niultiplicação dos pães,
não. De 19 Senadores, passamos a um plenário
suficientemente cheio, para nãO poder escutar o
que é dito na mesa. Por Isso, solicito a V. Ex~
o obséquio de me esclarecer, e eu poder ouvir,
sobre o que consta desse pedido de informações.
é: um requerimento de urgência?
O SR- PRESIDENTE (Lourival Baptista) É um requerimento_ de urgência.

O SR. JUTAHY MAGAlHÃES- Veja V. Ex'
como o plenário está cbe_io_ agora.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) O requerimento é o seguinte:

"Requeremos urgência, nos termos do art.
371, alínea b, elo_ Regimento Interno, para
o oficio s~21' de 19.38, relativo a propo~ta
para que o Estado de Minas Gerais poSsa
contratar operação de crédito externo."

ORDEM DO DIA
Item 1:
Djscussão, em turnO único, do parecer da
Comissão de Fiscalização e Controle sobre
a Mensagem n? 243, de 198_8 (n~ 448/88,
_na origem), de 14 de _outubro de 1988, pela
qual o Senhor Presidente da República sub- mete à deliberação do Senado a escolhi!. do
_Dr. Carlos Thadeu de Freitas Gomes para
exercer o cargo de Diretor da Dívida Pública
do Banco Centra] do Brasil.

Item 2:
DiscuSs?q, em turno _único, do pafecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre
a Mensagem n• 253. de 1988 (n• 482/88.

na ofigem), de 16 de outubro de 1988, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a es_colha do
Dr. Romero Jucá Filho para o exercído do
cargo de Governador do Estado de Roraima.

Item 3:
____ Discussão, em turno único, do Parecer da
cOmissão de Constituição e Justiça sobre
a Mensagem_ no 254, de 1988 (n" 483/88,
fiá drigem), de 16 de outubro de 1988, p~Ja
-qual o Senhor Pr~idente da República sub-

·-
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mete _à deliberação do Senado a escolha do
Dr~ Jorge Nova da:- toSta_ paiã__ o exercíciO
·do cargO de Governador do Esta"do do .Amaw
pá.
O SR- •PRESIDENTE (Loun"val Baptista) As mcitérias constantes da pauta da presente ses-

são, nos termos da alíen? "h:: do art __402 do
Interno, deverão ser apreciadas- em
sessão secreta.
Solldto aos_ SrS. funç:ionârios aS providên~ias
necessárias, a fim de que seja re_speita_do o dispositivo regimentaL
(A sessão trans[oima~se em s.ecreuiàs 19
horas e 20 minutos e volta 4 ser pública às
19 horas e 30 mfnl.!tos},_
O Sr. Lourlval Baptista, Seguhdo !liá-Pre·
sidente, deixa a cadeira dil Presidência, que
é oCupada pelo Sr. HumbertQ Lucena~ Presi~egimento

ckrite.

- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) P~ssa-se à apres:i~~ão do R_equerimento n~ ~1,

de urgência, lido no expediente, para o Projeto
de Lei do Distrito F"ederal n~ 5, de 1988.
Em votãçaO-o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam QUeiram permanecer se-ntadOs~ -(Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à aprecia·
ção da matêria:
Discussão, em tui-rio ún_!Co, dO PrOJeto de
Lei do Distrito F~c;le_ral n~ 5, de 1988, de inlciativci. do Tnbunal dé.Contas do Distrito Federal,
que dispõe sobre os vendmentos dos ·conselheiros, dos auditores e rnernPros do Ministério Público_ do Tribunal_de _Contas .do Dis~ trlto Federal. (DependendO de parecer da, Comissão do Distrlto FederaL}
Solicito ao nobi'e Senador Maurício Corréa o
parecei da- ComiSSão do Distrito Federal- sobre
o projeto.
_--,- _____ _
O SR. MAURÍCIO CORR~ (PôT _:: DF.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n~ 2, de
de dezembro
·corrente, fundamentada nos af1s. 73, 75
e 96, inciSo II, alínea "b", das Disposições Permanentes, combinadas com o art. 16, § 16, das D[sposiçÕes Transit6rias;. da Constituição Federal, o
Exm9 Sr. Presidente do Tribtmal d~ Contas do
Distrito Federal submete à deliberação do Se~ado
Federal o aneXo -projeto de lei, que dispõe sobre
os veilcimehtos dos conselheiros, auditores e
membros do Ministério Público do mesmo tribu-na!.
No âmbito federal, os ministros do TriPunal
de Contas da União têm os mesmos vencimentos
e vantagens dos ministros do Superior Tribunal
de Justiça; seus audito~:es, idênticã reffiurierã.ção
dos jub~s de TribunarRegional Federal, a teor
dos § § 39 e 49 do art. 73 da Constituição em
vigor.
.- Na esfera dos_ estados-membros sempre se
guatdou--sirriilltude de vencimentos dos desembargadores com os conselheiros e dos juízes de
Direito Com os auditores. A Corte de Contas Distrital não foge à regra, tanto que no item 2 da
mensagem em referência está explicitado o seguinte:
-..--É -õPOrl.unO saJieni:ar que os valores indicados ·no anexo do referido projeto de_ lei
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têm como base os vencimentos dos desem~
bargadores e juízes de Direito do Tnbunal

de Justiça local, nos termos do art. s~. inciso

V, da_ Lei Orgllnica desta Corte."

Igualmente com o que vem ocorrendo em relação a outros tnbunais, e em decorrência mesmo
dos novos valores prop-ostos, os conselheiros e
auditores deixarã.o de usufruir, nos termos do art.
29 do projeto, do critério especial de cálculo da
gratificaçãc{ adidonal por tempo de serviço, de
que trata o art. 19 do Decreto-Lei n""2.019, de

ANEXO AO PARECER
- Redação final do Projeto de Lei do DF

n' 5, de 1988, que dispõe sobre os venci·
mentos dos Conse1heiros, Auditores e
--membros do Ministério PúbUco do Trlbu-

nal de Contas do Disbito Federal.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 Os vencimentos básicos dos Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas do Distrlto Federal, a Partir de 6 de outubro de 1988,

18 de março de 1983.
·
.são fixados nos·vaJores, respectivamente, de CZ$
No tocante aos procuradores, a mensagem ex800,000,00 (oito.centos mil cruzados) e de CZ$
plicita que, "a exemplo da Procuradoria Geral
771.070,00 (setecentos e setenta e um mil e seda República e_do Tribunal de Cõii.ta.S da União, ___ tenta cruzados.) _
_
observou-se o critériri'de igualar a remuneração
Parágrafo único. _A verba de representação
dos integrantes do Ministério Público à dos memmensal dos Conselheiros a que se refere este_artibros dos tribunais perante os quais oficiam".
ga·é majorada em 6 (seis) pontos percentua!s,
Pelo ãrt. 3~. verifica-se que aS despeSas decorcontínuando a do.s at.tditor_es a corresponder ao
rentes da aplicação da medida legislativa correrão percentual estabelecido pelo Decreto-Lei no
à conta das dotações consignadas ao tribunal no 2A02, de 21 de dezembro de 1987.
Orçamento do Distrito Federal. .
..
.
_Art.. 29 SàQ _ftxádoS,. iguàlmente, a partir de
O projeto está redigido de conformidade com
6 de outubro de 1988, para o procurador-geral
a Resolução n9 157, que__estabelecenorrnas para e os procuradores do Tribunal de Contas do Disque o Senàdo Federal exerça a competência de trito Federal, o vendmento e a verba de represenCâmara Legislativa do Distrito_Federal. Está, por- tação mensal atribuídos, respectivamente, aos
tanto, formuJado em boa técnica_ legislativa, e ob- conselheiros e auditores, extintas todas as gratifiserva as regras pertinentes de constitucionalidade cações· que lhes vinham sendo pagas, ressalvada
.
a gratificação adicional por tempo de serviço.
e juridicidade.
Em face, pois, de.ssas considerações, nosso pa~
Art 3~ A gratificação adicional por tempo de
recer é pela aprovação do projeto.
seiViçb será calculada na base de 5% (cinco por
É o parecer, Sr. Presidente.
c~nto) por i::}üiilqúênfo de serviço, sobre o vencimento básico e a representaç.ão.
Parágrafo único. Para a gratificação adiciõnal
dos conselheiros e auditores será computado o
tempo de advocacia, até o_máximo de 15 (quinze)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) anos, desde que não concomitante com o tempo
O parecer é (avorãv_el ao projeto, inclusive quanto
de serviço póblico.
à constitucionalidade e juridi~ida.d~-Art. 4 9 Os vencimentos pre_vistos no art. 19
A Presidência esdare.ce.aO: Plenário que a apro-e seu parágrafo ónfco serão reajustados, a partir
vação do requerimento de urgência subtréi.iu dos
de sua vigência, nas mesmas datas e nos mesmos
Srs. 'Senadores a _oportunidade de apresentar
índices adotados para os servidores da União.
emendas perante a Comíss.âo_do_Distrito Federal,
Art. 5° Aplicam-se aos conselheiros, auditonos tennos do § 2 9, art. 7~, da Resolução nQ 157,
res e membros do Ministério Póblico, aposende_l988._Assim sendo, fica facultada a apresentados, _do Tribunal de Contas do Distrito Federal
tação de emendas nesta oportunidade. (Pausa)
as disposições constantes desta lei.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Art. 69 Os vencimEintos e vantagens fixados
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
Não havendo quem peça a palavra, encerro
1988.- deduzida-s as parCelãs correspondentes aua discuss_ã_o_._
feriâas, desde ·então, com: base na legislação viEm votação.
gente.
Os Srs. SenãdOieS (Jue o aprovam queiram perArt. 79 As despesas decorrentes da execução
manecer sentados. (Pausa)
desta lei corre~:ão ~ conta das dotações próprias
Aprovado.
do Orçamento do Distrito Federal.
Art. & Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Art. 99 Revogam-se as disposições em conSobre a mesa, redação firial da matéria, elaborada
trário.
pelo Relator Senador Mauricio Corrêa, qoe será
lida pelo Primeiro SecretáriO.
_
= _ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação fma1. (Pausa)
É lida a seguinte
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Redaçâo fina) do Projeto de Lei do DF
a d!scussão.
IV5,de 1988.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
O Relator apresenta a redação final do Projeto
nos terrftos regimentais.
-·
de Lei do DF n 9 5, de 19_88, que dispõe sobre
O projeto vai à sanção do Sr. Governador do
os vencimentos d_os Conselheiros, Auditores e
Distrito Federal.
membros do Ministério Público do Tribunal de
Contas do Distrito Federal.
"
0 .SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - _
Sa1a das Sessões, 7 de dezembro de 1988. - Passa-se, agora, ~ apreciação do Requerimento
Mawido Corrêa, Relator.
n9 222 de urgência, lido no Expediente, para o

Dezembro de 1988
Oficio Sí21, de 1988, relativo a pleitO do Estado
de Mirias GeraiS.
- .
Em votação o reguerin:_lento. (Pausa.)
_
Os Srs. Senadores que o ãprovain queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o reqüetimento, pas_s~ws~ à ap_reciaçáo da matéria, que depende d_e parecer.
Nos tennos do art. 6? ga Resolução n9 I/87,
designo o nobre Senador Ronan Tito para proferir
~~eter so~re a matéria.

. O SR. RO!'fAI'I TITO (PMDB -

MG. Para

prOferir pareCei:.) ...;.. Sr. Presidente, Sfs. Senado·reS, tom o OfícioS 21188, o Senhor Governador
do Estado de Minas Gerais solicita ao Senado
_f~çleral autorização para contratar operação de
crédito externo no v<Uo_r .de 81,9 milhões de dólares norte-americanos junto a organi_smos fmanceirbs da República Argentina, destin~dos a fmanoar·fl ,coi)Strução e equipagern de 252 (duzentas
~ tiJ:!é:Jü~n@ _e_ duas) Unidades f'i\is_tas de Saúde,
nos termos ·do art. 52-V da_ Constituição Federal.
A s9l!dtação se· f~ acOmpanhar de:
a) lei que autoriza o Estado de Minas Gerais
e ·contratar a referida operação ~ Resolução n9
4.521 de 1•-7-88;

b) _análise das finanças públicas que mostram
a capacidade de pagamento do Estado para contratar ~ qperação;
c) c.ronograma de desembolso;
d) condições financeiras da operação.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogOs que têm merecidO a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Assim sendo, conc!Wrnos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PRGJEfO DE RESOLUÇÃO
N• 190, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo no v;Jlor de 81,9 milhões
de dólares nOrte-americanos.
O Senado Federal resolve:
Art 19 É o GoVerno âo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 52-V da Constituição Fede-

ral autorizado a contratar operação de crédito extemo no valor de 81,9 milhões de dólares norte-americanos junto a organismos fmanceiros da República Argentina, destinados a financiar a construção e _equipagem de 252 (duzentas e cinqUenta
e duas) Unidades Mistas de Saúde.
Art 29 As condições financeiras da opéraçáo
reger-se-ã:o pelo Convênio de Pagamentos Redpro_cos Brasil-Argentina e respectivo registro no
Banco Central do Brasil.
Art 3 9 -Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer ·conclui pela apresentação do projeto
de resolução, _que autoriza o GovernO do Estado
de Minas Gerais a ,contratar operação c;le crédito
externo no valor de 81 milhões e 900 mil dólares
norte-americanos.
Completada a instrução da matéria, passa-se
à- diSç~o do projeto em turno único.

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE ...- (Humberto Lucena)
-Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Senador Leite Chaves.

O SR. LEI1E CHAVES (PMDB - PR. Para
discutir.) - Sr. Presidente, -srs; Senadores, é a
primeira vez que vejo, nesta Casa, um enipréStirrio
concedido por organismos fmanceiros da Argentina. ~ um empréstimo contraído pelo Estado de
Minas Gerais, para atender aos_ diversos "itens relacionados no Oficio S/121, de 1988, sem a·aval
da União.
Sr. Presidente, gostaria de uma informação do

Relator sobre as condições em que esse empréstimo será concedido. Ele obedece, mutatis mu-

tandis, àquelas condições dos empréstimos do
Fundo Monetário Internaciona1? Existe spread
que não consta daqui? Quer dizer, se existe
spread, isto é, taxa de risco, qual o valor? E qui~
garantia, Sr. Presidente? Por que não há aqui ex~
pressa referência a isso, quer dizer, -que garantias
lastreiam ou lastrearão essa operação?
Eram someli.te estas as indagações que gosta~
ria de fazer, pois é a primeira vez que vejo um
empréstimo da Argentina. Eu jamais vi passar
por esta Casa ta1 coisa. Aliás, não sei nem qual
é o banco argentino que haverá de contratar essa_
operação com o Governo do Estado de Minas
Gerais.
Então, Sf. Presidente, espero que o ilustre Rela~
tor, que certamente já estava a par - eu tomei
conhecimento deste empréstimo agora-, possa
prestar essas explicações, porque, quanto ao
mais, não me parece exístir reStrição para que
ele deixe de ser votado.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Ronan Tito, para
discutir.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- .Sr. Presidente,
a balança de pagamentos, na conta internacional
de trocas entre o Brasil e a Argentina, pende favorável para o Brasil: há um crédito substancial do
Brasil com a Argentina.
Os entendimentos recentes levados a cabo por
Sua Excelência o Senhor Presidente da_ República
culminaram num convênio _entre o Brasil, Uruguai
e Argentina, no sentido de não só diminuir as
dificuldades, e até _diria eliminar as dificuldades
alfandegárias, como também de tentar um ajuste
nos balanços de pagamento. Como o Brasil é
um grande credor da Argentina, houve agora um
entendimento, através do Governo de Minas Ge~
rais, para a importação de equipamentos de saúde. No entanto, não saem divisas do Brasil. Por
isso é que não há nem agente financiador. O
valor em dólares é uma referência apenas para
a questão dos empréstimos para compra do equipamento. Inclusive, esse equipamento será vendido na nova moeda, o gaucho ou gaúcho, e
é uma tentativa de o Governo brasileiro zerar a
balança do Brasil com a Argentina, que, neste
momento, é bastante favorável ao Brasil, o Brasil
é credor da Argentina. Neste momento, está-se
fazendo um esforço para se comprar equipamen·
tos que interessam ao Brasil, e que a Argentina
tem para vender. Como se trata de equipamentos
da área social, para a área de saúde, houve por
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bem o .Q.Qv:emo Qrasileiro autorizar a aquisição,
porque es~ã operação nem tem aval, pois que,
como eu disse inicialmente. não se trata de uma
opetiíÇ:ãó" hórmal de Comptáe- venda, mas de
um acerto de balanço.
Era o esclarecimento que eu deveria prestar,
Sr. Presidente.

_O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Sobre a mesa, r~da_ç~Q fi.nal da matéria elaborada
pelo Relator Senador Ronan Tito, que será lida
pelo Sr. 1" Secretário.
Ê lida a seguinte
Redação Hnal do Projeto de Resolução
n•t90, de 1988.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) COritinua ein discussão. _
Com a palavra o nobre Senador Jamil Hªd.daQ_.

-O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n? 190, de 1988, (Jue autoriza o
Governo do Estado de Minas Gerais-ª reali1:ar
operação de empréstimo_ externo no valor deUS$
81,900,000.00 (oitenta e um milhões e novecentos :nil dólares americanos).
Sala das Sessõ_es, 7 de dezeml;l:ro de 1988.
-Ro:Qan Tito~ Relator.

(f SR. JAMIL HADDÁD (PSB - RJ. Para
discutir. Sem_ revisão do orador.) -.Sr. Presidente.
Há um item que me preocupa: o empréStimo
geral seria de 79.017.120 çl9lares. AJ. existe o item
4, quer dlzer, comissões (:>ara representantes -e
associados: 3%. São 2370.513 dólares. É muito
1Q!:eressante - creio - realizar .esta operação
triangular, via Argentina, e quem a fez pode ter
uma comissão de 2.370 milhões de dólares. Não
estou entendendo. Eu gostaria que me- de"ssem
uma explicaçãO melhor a respeito deste assunto.
Não sei se o nobre Senador Ronan__)}.to poderá
prestar:_m_e: esta inforrriação_.

O Sr. Ronan Tito -

Nobre Senador Jamil
Haddad, a comissão desta vez, foi registrada no_
eanc_o Central, e é negócio internacional.
- Sempre que há um negócio entre frrm.:ls, entie
empresas, ou há um lucro, ou há uma comissão.
S6 _que desta vez a comissão não é pulsorômetro.
é urna comissão registrada que totaliza uma operação de S1.590,_Quandq V. Ex' vai adquirir um
carro na agência, o agente normalmente cobr~
uma comissã_p d_e .1.5%, só que não confessa essa
comissão. Nesse negócio com a Argentina, foi
feita a compra do equipamento, e_ a comissão
é essa._ _
Não tenho maiores explicações a dar. Aliás, no r~
malmente, quando é feito por empresas e não
existem essas comissões, elas são por fora. Felizmente desta vez; .ela, é declarada.
.O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presidente,
depois dessa explicação do SenadOr Ronan Tito,
quero-dizer que comenta-se que a nossa dívida
externa-chegou a esse patamar em razão de over
prices e de acertos e juros maiores. Causa-J:Ile
até estranheza ..
O Sr. Rachid Saldanha Derzi {Fora do _mi~
crofone)- Então é normal três por cento.
O Slt:..JAMIL HADDAD -

V. Ex' acha que

é norinit1i - Sr. Presidente, tenho sido coerente nesta ~·sfi,
em razão da minha posição contra qualquer em-préstimo externo em dólares, mas não voú oQstruir. No entanto, deixo regis.trada r1.0s _Anals _da
Casér_a minha estranheza por e:ssa comissão, e
quei6- q-Ue conste da Ata_, como _sempr~ 9--~~çO,
meu voto contrário à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

V. Ex' será atendidO.
Continua effi discUSsão: (Pausa)
Não haverldO -mals quem peça a palavra, encerro a discuSsãO:-~VOtação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer_sentados. (Pausa)
Aprovado.

ANEXO DO PARECER

nDai' do_ PÍ'ojeto de ResoluÇão
n• 190,de 1988.

~-_i{~àÇâê:)

Faço saber que _o_ Senado f:ederal aprovou, 9~s
termos do _artigo 52, inciso V, da Constituição,
e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

N•:DE 1988.

Autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a realizar operação de empréstimo externo no valor de as•
81,900,000.00 (oitenta e um mDhões e
novecentOs mil dólares americanos).
O Senado Federal resolve:
}9 É: o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art 52, inciso V da Constituição Federal autorizado a realizar operação de
empréstimo externo no va_lo_r de US$
81,900,000.00 (õiterifã. e um rOilh_ões e novecentos mil dólares americanos) junto a organismos
financeiros da República Argentina, destinados a
financiar- a construção e equipagem de 252 (duzentos e cinqüénta e duas) Unidades Mistas de
Saúde.
Art. 29 As condições financeiras da operação
reger;.se~ão pelo Convênio de Pagãnlentos Recíprocos Brasil-Argentina e respectivo registro no
Banco Central do Brasil.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a_ redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussão.
En:tetTada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
o-p-rojeto vai à promulgação.

Art.

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena) -

Há orador inscrito. Concedo_ a palavra ao nobre
Senador "Marco Maciel.
O-SR. MARCO MACia (PFL '-- PE. Pronun-

cia o _seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, _em 1938, há, portanto, cinq"üenta
anos, era-fundada, rg! çjdade dq Recit:~. pelo Saudoso Governador Agamenon MagalhãeS, a então
Caixa de Crédito Mobiliário .de Pernambuco, hoje,
Banco do Estado de Pernambuco_- Bandepe.
Prestigiada desde o inicio_ pelo povo pemam;.
bucanq __e servida por um corpo selecionado e
dedicado de funCioi!-áriOS.- eSta instituição, aten-
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dendo a sua finaJ[dade principal, amparou, de ma-

neira efetiva, através das cooperativas, os pequenos agricultores, que não dispunham de qualquer
tipo de crédito para fazer face às suas atividades

agrícolas.
_'
A par dessa atividade creditícia, a Caixa de Crédito Mobiliário concedia financiamen~ _à pequena açudagem, através do Departamento de Assistência às Cooperativãs, órgão incumbido da fisca-

lização e aplicação dos recursos, após proceder
à criteriosa investigação das empresas que lhe
solicitavam financiamento. E, a5sirri, por vários
anos, essa entidade pioneira de crédito de Pernambuco, foi o organismo propulsor do seu desenvolvimento econômfco e

soe~!.

__

_

_

Nesta fase de implantação, em meu estado,
da Caixa de Crédito Mobiliário de Pernambuco,
onde figuravam dirigentes e funcionário$ da maior
capacidade administrativa e fundo na!, a bem d~
justiça, impõe-nos o dever de destacar a figura
digna e dedicada de FéUx Mendonça, que exerceu
por vários anos e em diversOs -governos, as mais
importantes posições administrativas, na entidade, sempre consciente de _seus deveres e responsabilidades, representando esta postura de Félix
Mendonça o seu "legado de família", e o seu
"património mota1", o qual, ·camõ --cfiZia, não er.;:s.
seu, mas de sua mulher e filhos, ''honra e glória"
da vida desse exemplar servídor.
E, no ensejo dos 50 anos- dessa instituição,
descreve no "Jornal Bandepe", o Dr. Félix Mendonça as primeiras preocupações do estabelecimento creditído, firmando: "tinha a Caixa por
principal finalidade, o amparo, através das cooperativas, aos pequenos agricultores, até en~o_sem
disporem de crédito para fazerem face às suas
atividades agricolas e pastoris. Também à pequena açudagem era concedido o financiamento de
que necessitavam para as suas atividades".
O atual Banco do Estado de Pernambuco no
qual se transformou a Caixa de Crédito Mobiliário,
ao comemorar seus cinqüenta anos de existência,
num instante dos mais significativos para a sua
vida como instituição_ ei;itadual de crédito, ocupa
no cenário econômfco brasileiro wn Jugar destacado: ostenta o 29Jugar em melhor desempenho
global entre as in_stituições _estaduais, abaixo apenas do Banco do Estado de São_Pªulo.
Nesse jublleu de glórias e lutas épicas, instalado
numa região a braços com graves problemas econômicos, o Banco -do Estado de Pernambuco pode orgulhar-se de ter podido elevar-se ao longo
dos_ últimos anos para o 69 lugar em aplicações
globais entre as__instituições bancárias estat;l!s. _É
o 2()'1 maior banco do País, com uma folh,a de
serviços das mais relevantes no fomento das atividades econômicas e sociais de Pernambuco e
dos estados nordestinos.
Ao tempo em que tive a honra de governar
o Estado de Pernambuco, busquei fortalecer o
Bandepe e, assim, contribuir para o seu pujante
crescimento. Contando com_ modem~ técnicas,
o Bandepe conheceu, naquele período, uma fase
de expansão e desenvolvlmento acelerado.
Convém recordar que, sob o controle acionário
do banco, e por proposta de seu presidente, Dr.
André de Paula, foi criada a "Bandepe Crédito
Imobiliário S/A" (Poupança Bandepe): empreendimento de marcante êxito e do maior alcance
social, a Poupança Bandepe vem possibilitando
a milhares de famílias pemambucanas adquirirem
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a casa própria, além de estimular a indústria para frlosofia no sistema rm:anceiro e de crédito do
o fortalecimento da economia do estado. Hoje, Bandepe, fazendo-se sentir a atuação do Bandepe
a Poupança Bandepe possui mais de_ _um milhão no sertão, agreste, zona da mata e região metrode depositantes e um volume de 65 bilhões de politana do Reç:ife, através de programas como
cruzados em_dep6sitos.
o de revitalização do Capibaribe de proteÇão
Ainda no meu governo, o Bandepe, que entã6 dos morros, tendo contado ne~ses ~preendi
não p~ de um banco misto, com carteirÇtS mentos com recursos do extinto BNH e da -Caixa
de crédito comercial e_ de desenvolvlmento indus- Económica Fê.dei-al, por melo de Fundo de Apolo
trial e rural, transformou-se em empresa lfder de ao Desenvolvimento Social," tendo apõlado, ainda,
um conglomerado financeiro, compreendendo a implementação do Complexo Industrial-Portuásob seu controle, a BandePe Fiflanceira, a Ban- rio de Suape e ao programa de microempresas.
No tocante ao crédito rural, importa destacar
dep-e Crédito Imobiliário e ~ Bandepe Distribuidora, constituindo o SIStema Finanó~iro Bendepe. a ampliação das alternativas de investimento nes~
Com uma tal estrutura e assumindo uma di- te importante setor, tendo o Bandepe atuado não
só com recursos próprios, como através _de ~
m~;;n~ão nova, o Bandepe intensificou no referido
período o. Processo de interiorização, levando o linhas_ de fmanciamento, todas a juros baixos e
apoio de crédito, em suas diversas modalidades, prazos compatíveis com a disponibilidade doS mià população de inómeros niunidpios de Pernam- ni e pequenos produtores. Entre os_ beneficiários
!2.uco. A partii" dessa expansão interiorizada, o Ban- do programa de financiamento, podemos citar
depe, cumprindo _diretrizes de meu governo, esti- o Polqnordeste,_ o Proálcool, o Projeto_ Asa Branca,
mulou. de maneira significativa a produção do o Projeto Sertanejo, O Prová~e~ o PrOcanor,- o
Estado e contribuiu para ftXar os pernambucano$ Projeto Viver, o Prohidro e o ProfU", tendo ainda
em suas Çomt,triiaad~s~ Est,a política desenvolvi- introduzido _o cultivo de seringueira em Pernammentista levou o Bandepe a duplicar a rede de buco; através do credenciamento no Probor, vi_abiagências em Pernambuco, a quaJ evoluiu d.e 67 lizando assim, uma cultura de alta renta.Qilidade
unidades, em "r'fiarço de 79, para 145, em março como alternativa para o plantio de açúcar na Zona
9-e 83, com um incremento de 116%, chegando da mata, isto é, implantamos, via Bandepe, uma
a cobrir mais de 80% _do total dos murilcípioS -nOVa opção-agrícola, ao lado de reintroduç~o do
pemambucanos e fazendo-se presente em 136 café.. Apoiou também a implantação de novos
das 167 cidades existentes no estado, contando, cultivares como. o sorgo-graftífim) e forrã!Jelro,
ainda com 12 postos avançados criados para o
o cacau, e, na pecuária, o fortalec!ffientO da caprinocultura (Projeto Cabra).
atendimento- do crédito rural.
Paralelamente ao processo de interiorização, o
Além de apoiado, incusive com recursos do
Bandepe expandiu-se em nível regionaJ, tendo si- FAS, o desenvolvimento das &tividades de ecJ.uca~
do ins~lado~. em meu governo, três agências: ção, saóde, segurança pública, habitação etc.,
no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, transfor- convém, por oporiuno, recoiOar O àj:ioiO que~ o
mando-se, em seguida, já com um conglomerado Bandepe ofereceu nas ações do governo nas calafinanceiro, num importante instrumento de inte- midades públicas - enchentes e secas. Govergração da economia nordestina, com a abertura nando, durjiDte longo período, um território com
de agências em Salvador, Aracaju, João Pessoa, _ mais de 70% vivendo sob dr?UTiátÚ;a seca, o BanNatal e Fortaleza.
·
depe se fez presente ajudando a_s vítimas das estiaPor outro lado, obj~tivando prestar assessora- gens, em atividades de grande alcance.
O Bandepe ainda se fez presente no programa
menta a este sistema na contratação de todos
de dese:r1Voivime.nto de-laZer, executadO dentro
os seguros de seus bens, foi criada a Bandepe
Carreteia _de Seguros, que passou a proCeder à
das diretrizes traçadas pelo meu governo, objetivando dar melhores condições de bem-estar so-_
f1Scalização sobre os seguros que suas linhas de
cial aos perrlambucanos.-NesSe seritido, o Bandecrédito exigiam.
Sr. Presidente, sendo um banco estadual, pro- pe, em apofo às Secretarias de Turismo e Cultura
e Esportes e do Trabalho, repassou créditos para
_curei - s_em embargo de seu correto desemconstruções de centros urbanos_ sociais e módupenho econômico-financeiro, dar-lhe acentuado
los_ esportivos, concedeu financiamentos parã a
caráter social. O banco apoiou peQuenos e médios agricultores e pecuaristas e as pessoas de
ampliação e melhoria dos estádios de futebol de
Pernambuco, sendo beneficiados os estádios Jobaixa renda, através de apoio a programas do
sé do Rego_Maciel (SaD.tã-CiuzJ, D_ha do Retiro
Governo. Alguns desses programas eram de cará(Sport), Pedro ViCtor Albuquerque \Central de Cater federal e outros,_ estaduais.
ruaru), AflitOs (Náutiéo) é Ade"nlir Cunha (PaulisNo âmbito das ope-raçÕes financeiras e de des.envolyimento, além dos processamentos de cré- tano), -a-lém. da construção do estádfo do Sete
de Setembi-o de Garanhuns e ainda do estádio
dito comercial em suas diversas modalidades, o
de SeiTa Taihéidã. Graças a esses firiarlciamentos;
Bandepe voltou sua atenção para a área através
cte programas beneficiando na prática todos os o estádio do Santa Cfl.iz.__ no Arruda,_ tomou~se
um dos maiOres estádiOs partiCuJãres do Pais a.o
municípios pernambucanos com financiamentos
aumentar sua capacidade de 60 mil para 116
destinados à melhoria de suas condições d~ inframil expectadores. enquanto em Caru-aru, o Pedro
estrutura urbana, notadam!;mte_ os_ destil)ados ao
abas;tecimento de água e à construção de rede
Victor de AlbUCjuerque, que antes só podia abrigar
atê-20 mil pessoas, foi ampliado para 40 rriil.
de esgotos sanitários, através do Planasa, conjuntos habitacionais da Cohab-PE, agrovilas e outros
A Ilha do B-.etim também teve a sua capacidade
quase duplicada, uma -vez que ãos seUS s-5 mil
núcleos urbanos do Vale do São Francisco, além
lugares foram acrescentados mais de 45 mil, ao
de eletriflcação, equipamentos comunitários e papasso que para o estádio Ademir Cunha, em Pauvlmentação.
lista, foi firlanciãda a implantação do seu sistema
Foi na referida administração, presidida pelo
de ilumjnaçáo.
Dr. André de Paula, que se implantou Urna nOva

e
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Não se descurou também de uma correta política de pessoal.
_
__
_ _____ _ _ _
Autorizei como governador,- por sugestão da
diretoria de então, dentro da política de valorização do funcionalismo o Bandepe, na ocasião
instalada, o apoio financeiro à conWUção da sede
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. des abalando .distritos, abalando categorias funCID SABÓIA DE C4RVAUiO NA SESSiO ciOltai$ e i_gualmente_atingindo o~_serviçoS essenDE 23-11-88 E Q(JE_ ENTREGUE À REVI- - <;(ais? t e\ddente que está navendo uma grande
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO insensibilidade. Não o déficit público, n~o se com_bate a divida interna promovendO-se as convul"POSTERIORMENTE

-sões __sociais,. pisando-sé no pé dos necessitados,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO obrigando-se aqueles que são oprimidos pela
modernas instalaç6~!i. _
.. ___ _ .. _ ___
própria condição funcional à humilhação de dois
(PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
A par dessa iniciativa, foi implantada, mediante
Sr. Presidente,
Senadores, ocupo a tribuna -ou três_meSeS cre atraso-sãlarial.
Falo pOr -iniin, mas tiro por minha cidade, a
transformação da antiga Caixa de Previdência dos
do _Senado Federal, nesta tarde, para algumas
funcionários do B_an_depe, a Bandeprev, modema
capital do meu estado, Fortaleza, que neste moobservações que reputq de grande importância.
e eficiente instituiçãO de seguridade social, para
O tema inicial que-devo abordar diz respeito mentQ vivt Uma Situação .s_implesme-nte dramáatendimento aos servidores do Sistema Finana uma atMdade do Banco do Brasil, com relação tica, uma situção inconcebivel, neste momento.
ceiro Bandepe.
às prefeituras municipais brasileiras, notadamente E não podemoS entender como pode a PresidêrlCia da RepúbliCa~ através do Banco do Brasil,
Sr. Presidente, ao comemorar o cinqúentenário _ capitais.
do Bandepe, como representante de Pernambuco
Como se sabe Sr. Presidente e Si's. Senadores, manter umll insensibilidade a este ponto, capaz
nesta Casa, desejo expressar minhas congratuvia de regra as prefeituras mantêm negócios de de trélrl.siil-itir para oS municípios a instabilidade
lações com o povo de minha terra e do Nordeste,
empréstimos com o Banco do Brasil e t~nJ sido que af~ou Brasilia, que -Paroq Brasílía. que desacom a agricultura e o co_mérciq e com q_s_~t.or _ um hábito, regular acontecimento, a rolagem da fiOu -~té segurança !ri.terna riãdonal.
-terciário do nosso_ esta_do,. bem_ ç;omo com os
dívida dos municípios para o Banco do Brasil.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me dá licença
seus inúmeros clientes, pelos serviços relevantes
O banco sempre fica como privilégio de poder
para um aparte?
que vem prestando em todos o~_setores de sua
reter_as verbas atinentes a esses municípios para
atividade, s_empre fiel ao cumprimento de sua
pagamento desses empréstimos. Agora ao fmal
O SR, CID SABÓIA DE CARVALHOgrande missão de colaboração cada vez m~is para
do governo municipal, o Banco do BrasiLadota Com todo prazer, Senador Nelson Carneiro.
o desenvoMmento social_ e económico do País.
. _uma_r.esolução de surpresa, de inesperadamente,
O Sr. Nelson Carneiro - V. EXi'-- aCaba de
Desejo felicitar, também, todos os -dirigentes
portanto, e oS dinheiros das prefeituras serão re_tiCitar o .caso de Fõrtaleza. No princípio do mês
e funcionáriOS do Band_epe que, ao longo desses
dos no Banco do Brasil, de tal s_orte que os gover~
50 anoS de existência, vêm com exemplar dedicanos mun1cipais terminarão num grande impasse, de novembro ocorreu um fato grave no Rio de
Janeiro. Com muito esforço, o Prefeito Saiumino
ção e competência, c-ohtribuindo para o seu ensem verbas_ necessáriC~:s para o pagamento de
grandecimento e prestígio.
seus débito_s, _em dinheiro para o pagamento da Braga conseguiu reunir no Banco _o necessárlo
para atender ao pagamento do funcionalismo
folha dos funcionários, enfim sem meios finanComo senador por Pernambuco, não podia deimútlicipal Surpreendentemente, veio uma ordem
ceiros
para
as
obrigações
municipaiS.
Várias
são
xar de consignar nos Anais do Senado Federal,
as prefeituras que estão nessa situação. A-direção - do Banco do Brasil que recolheu o dinheiro _e
o jubileu de ouro de um banco, que tem, a meu
impediu o pagamento. Isto c dOU um grave probledo BariCo do Brasil mostra~s_e absolutam.eote inver, a importante missão de democratizar o créma no Rio de Janeiro, que podia ter-se transforsensível aõs apelos das prefeituras, mesmo esses
dito e de se constituir num dos mais poderosos
mado numa convulsão social, tal o número de
apelos
chegam
àquela
çasa
bancária
com
aval
instrumentos para o progresso econômico _e sopessoas prejudicadas por essa atitude __ do Banco
de
senadOres
da
República,
de
deputados
federais
da! de meu estado e do Nordeste em cuja região
do BrasU. V. Ex" focaliza o caso de Fortaleza, mas
_-a:té,_de
qUtros_
próceres
igualmente
ifnportantes
e
sempre se fez presente.
·este é um caso que vai-se generalizandO em todo
de?sa República.
os municípios brasileiros.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente._(Muito
Mas é inegável, Sr. Presidente Srs. Senaâores,
bem!)
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Onque há uma atitude ii"refletida do Governo federcd,
ao permitir esse procedimento do Banco do Bra- tem, por sinal, Senador Nelson Carneiro, eu falava
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) siL E transforma este momento inicial de r:ninha com o Presidente do nosso partido, Deputado
A Presidência convoca ·sessão do Congresso Nafatã no Senado em um Veemente apelo ao Senhor (Jlyssel) Gulinãrães, e s:- Ex" me dava __conta da
dona! a realizar-se amanhã, às 18 ·horas e 30
Presidente da RepúbUca, José Sãrney, para que sua pró"pria impossibilidade quando de suas interminutos, destinada a leitura de mensagem presi_reveja essa posição, porque estamos exatamente venções, in_clusiv:e, a favor _da Prefeiturét de Reçjfe,
denciais e à apreciação do Orçamento da União
naqUele -instante bUrOCrático em que os dirigentes onde o drama também se repete. Tenho informapara 89. - ·
ções atinentes à sua cidade, o Rio de Janeiro,
do Banco do Brasil insensíveis, acham que _é fácil
cumprir uma circular, uma portaria,_ uma instru- onde o drama é repetidamente igual ao de FortaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) çãç, _adotar artigos e parágrafos de sua própria leza, ao ponto de o presidente do Banco do Brasil
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar aprelavra, em detrimento de centenas, milhares dos determinar a retenção de todos os direitos fmarisente sessão, convocando uma extraordinária a
servidores públicos de cada um desses municí- çeiros, de_ todos os créditos da prefeitura do RiO
realizar-se amanhã às 14 horas e 30 minutoS,
de Janeiro.
pios que ousaram fazer empréstimos.
com a seguinte
_Tão~só que eu saiba, de modo indiscutível, eu
A situação é da maior gravidade. Os piefeitos
que irão deixar agora oS Cargos que ocupam sai- poderia citar a situação de Fortaleza, cuja Prefelta,
rão execrados, porque o problema é da· ffiaior Maria Luíza Fontenelle, tem estado em Brasília
ORDEM DO DIA
seriedade, e tudo levará ao perigo, até, de _uma constantemente. A presença de parlamentares
-1não leva à menor sensiJ:,ilidade o Senhor Presl- _
convulsão social.
Sabemos como este País está abalado por tan- dente do Banco do Brasil. Mas esse é um costume
0fido n\' S/22, de 1988 (n~ 1.566/88, na origem)
tas greves no mais diversos _set_ores, inclusive nos cl.:tF:epública que vem-se fundando~ _agora, para
relativo à proposta para que seja autorizado o
SetOfes- esserldaiS. O t)ioblemã. dos petroleiros o- qual advirto. De repente, essas autoridades suGoverno do Estado _do Rio de Janeiro a contratar
!õT da maior gravidade: Não houve mini~rio que perpoderosas estarão aqui, no -senado,_ depenoperação de_ crédtio externo no valor de_ US$
nao fõsse·-gra:Vemente "atillgido. E no Ministério dendo do nosso Voto, do nosso veredlto, da nossa
39.899,100 (trinta e nove milhões oitocentos ~
aas M.irici:i"e En·ergia. lei em período de substi- pçsiçào. Nessas oportunidades, é costunle o uso
noventa e nove mil e cern dólares americanos).
túLÇâO -de· Suâ fi9ura inãíõr;·õ-Miriistro Aur"eliano da humildade, {IS_ visitas humíllmas aos gabinetes,
(Dependendo de parecer.)
os pedidos que são feitos com vozes clamorosas
Chaves, exatamente_ pelos impasses das greves.
Então, há que se perguntar, desta tribuna: se para a obtenção de resultados aqui neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o Governo federal não conseguiu resolver satisfa- Mas CJl.l_ando um Senador da República se desloca
Está encerrada a sesslio.
- toriamente- tOdas as suaS greves, como pode dar- de sua cadeira senatorial e vai à Presidência do
se ao luxo as greves nos municípios, os aconteci- B~nco c!o__l3_!asil, quando deveria o Presidente do
(Levanta-se a sessão ~s 19 horas e 45 mi~
!}"!entos irregu_lare_s_ nas prefeituras abalando dda- B~mco do Brasil ser convocado a esta Çasa, esse
nulos)
da Associação Atlética do B_andepe, dotada de

srs.

a
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ato de humildade é pouco cornpreei1dido e os
indeferimentos são dados sem a menor sensibi·
lídade. sem q\Je se pense no povo, sem que se
pense nas populações. Eu, por mim,- sei dar as
minhas respostas. Acredito que aqui haja os que
não sabem responder, mas eu sei resp9nd_er nas
horas exatas e nos mom-entos adequados. Então,
não vou repetir ida ao Banco do Brasil, não vou
repetir minha presença no Banca do Brasil, para
ser ignorado e negar-se um pleito que s_e faz em
nomé de populações; não é pleito pessoal, nem
pleito partidário, porque, inclusive, a prefeitura
municipal de F~eza 'tem como mandatária "a
Prefelta Maria Luiza Fontenelle que não pertence
ao PMDB, não é do meu partido. As minhas preocupações dizem respeitO também a outras cida-

des que também não sáo do PMDB.,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aliás, devo tam~
bêm advertir a respeito de um fato muito íriteressante que está aconte_cendQ_na República e que
merece a nossa meditãÇãá. Não sei quais os critérios que estão setldo adotados pelo Poder Executivo_ soPre a auto~aplicaçã:o de determinados dispositivos da Coristituiçãó de_ 5 de outubro. Sei,
no entanto, que o Minlstério ,do Trabalho ousou
baixar instruções dizendo o- que é que está e o
que é que não E::stà em vigor, isto é, ÍI1Vadindo
a condição de intérprete, que é eXclusiva !,'lo Poder
Judiciário. Quari_-do _os dispositivos dizem respeito
ao Estado, estão em vigor. QJando os dispositivos
atendem ao operariado, atendem ao funcionário,
atendem à empregada dqméstica,- atendem ao
homem cotnurrí, estes disposltívos não estã_o em
vigor. Até me espanta, por exemplo, nas interpretaçóes de agora, "ãQuilo que se fáz a respeito de
tributos. Na República, é desconhecido e ignói"ado
o princípio da anualidade dos impostos; altera-se
o Imposto de Renda sem a menor cerimônia,
sem que ninguém se encabule, sem se saber que
isso pertence ao orçamento antiB1fiii:n1te Pfojetado e que os imposto; têm o princípio da anualidade, que qualquer pequeno jurista, qualquer iniciante de Pireito sabe como letra "A" do seu alfabeto. Não, Mas qoando os dlsposítivos são capazes de favore_cer o Estado, tudo l>em. Não· hâ
vigor para a disposição constitucional. Quando
o aproveitamento é_ amplo, o aproveitamento é
em ângulo aberto, socialmente falando, não depende de regulamentação. ____ _
Concordo que uma série de dispositivos dependem, realmente, de regulamentação, inclosive to-.
das as disposições que, de algum modo1 digam
respeito à tributação. E sei muito mais, qUe o
ano fiscal seguinte ê o que será o Pa-tamar da
aplicação dos disposiºvos alterat6rios da legislação tributária. Tudo isso se sabe. - Mas eu chamo a atenção porque parece ~star
existindo, neste Pais, algo de multo perigoso, de
inversão dos valores.
Ainda hâ pouco, ferlram~se as eleições municipais neste Pals. Logo encontraram um modo
de interpretar a fortificação do pluripartidarismc
como um atentado à estabilidade nacional. Não
sei que medÓ possa fazer qualquer vltórla obtida
nas urnas. Toda Vítórla que seja obtida nas umas
é uma vitória digna de respeito., deve ser respeitada, deve ser acatada, deve ser .louvada, porque
foí a vontade popular, não importa qual o partido
nem qual o candidato vencedor.
E, no Brasil, o que nós experimentamos, Deste
instante, foi a fortificação do plwipartidarismo. Se

foi o PluripartidariSmo que se fortificou, não vejo
razões nem para otimismos exagerados por parte
de determinados partidos, nem vejo, neste momento, nenhuma razão de pessimismo para os
que foram vitoriosos em menor proporção que
a esperada e nem para os que não venceram.
Ninguém tem razão para pessimismo, ante a perspectiva da consolidação democrática neste País.
StS.Senadores, mas o que preocupa, neste mo~
mento, é que quiseram fazer dessas vitórias parâ~
metros de direita e de esquerda. no exame de
que o centro está inexistente. Quando se trata
da vontade popular, não há meio, nem extremos,
hã a vontade popular perfeitamente marnfestada.
Todas essas discussões doutrintirias só cabem
até a manifestação do poVO; quando o povo se
--manifesta, ele é soberano, porqUe ele é a fonte
dó poder. Mas, quem sabe se essas interpretações
malévolas a respeito do resultado eleitoral, aqueles que querem adotar o peSSJ"mismo corno bandeira, ou os que querem se exagerar nos sentimentos de vitória, ou os que acham que a democracia está, neste momento, ameaçada por uma
ou por outra Vitória, quem sabe se isso tudo não
se encaixa dentro desse mesmo plano de subversão da ordem nacional quando se procura demonstrar a inviabilidade de uma Carta, como se
essa Carta estivesse ao sabor dos que não são
do Poder Judiciário e _que, podem dizer "issO está
em vigor" ou "isso n?io está em vígor"; "é estatal,
está" em vigor"; "I:: popular, não está em vigor".
Desde a Subcomissão do Sistema Financeiro,
que eu presidi, que eu adverti que os dispositivos
atirlentes ao controle de juros, esse dispositivo
não era aQto-aplicável. E. realmente,. não é. Mas
. nãÕ será por um parecer do Sr. Saulo Ramos,
não será por uma determinação presidencial, e,
sim, por se provocar o Poder Judiciário, que, este
sim, é que é o mtérprete desta Carta. O -Poder
Judiciário é que é o intérprete. A Carta não é
instrumento burocrático, nem devia andar de mão
em mão_p_ara ap1lcações administrativas, porqUe
a Carta é o princípio geraJ, é um parâmetro, é
o Estado, é um contrato social. O que deve andar
nas mãos dos funcionários é a lei ordinária, é
a lei especificada, é o detalhe da regra. A discussão
interpretativa dos princípios gerais, isso compete
ao Poder .Judiciário. Ninguém tem essa compe~
tênda, nem mesmo a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, como se entendeu. aqui, em determinada hora, de se fazer consultas à Mesa da
COnstituinte, para saber a interpretação deste ou
daquele dispositivo.

O Sr. Afonso Sancho -V. Ex' me permite
_um aparte?--·
OSR-CIDSABÓIADE<:ARVALHO-Pois
não, cQm muito pr!fZer.
O Sr. Áfonso Sancho- Parece-me que V.
Ex' falou soPre três assuntos, três assuntos muito
importantes. O primeiro, sobre _esse probl~ma que
o Banco do Brasil tomou com referência à liberação -dos meios financeiros que vão para os municípios que são devedores. QuantO a este assunto,
embora me d~ muito bem com a nossa qUerida
Prefeita Maria Luíza, S ...& não me procurou, mas
eu devo dizer a v. Exr que estou à disposição
para irmos, em comissão, ao presidente do Banco
do Brasil a tim de vermos se encontramos uma
solução, muito embora e•· faça restrição à maneira como S. Ex' quer alcançar isto. Ainda an-
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teontem, em Fortaleza, S. ~ fez uma grande
concentração em frente ao Banco da Brasil, como
forma de pres,ão. Isto, no meu rnodo de ver,
é iiüantiJ, porque não se vai conseguir isto através
de comícios, nem de concentração política. 86
se vai conseguir qualquer eG]uação do problema
através de um entendimento com o presidente
do Banco do Brasil ou c:om o Diretor indicado,
e eu acredito que possa se chegar a um modus
vivendi que venha a satisfazer a situação. Em
segundo lugar, concordo com V. EX" quanto a
essa ingerência de deterrrúnados mlrnstérios nos
assuntos que foram aprovados na Constituição,
que, no meu mQdo de ver, como no de V. Ex",
s6 através das leis complementares e das leis
ordinárias é que poderão ser disciplinados~ Mas
já discordo quanto ao parecer do consl,lltor-geral
da República, porque se S. EX não tivesse dado
aquele parecer, a_ bc;Jibúrdia teria sido maior no
País. Então, diante daquele parecer- que, digase de passagem, muito fundamentado- nós tivemos uma certa calma para o sistema financeiro
continuar trabalhando. Quantõ às eleições a que
V. EX' se refere, realmente, esses heróis que ga~
nharam as eleições aí por acaso,_ em face do desespero, em face de um desengano do povo, estão querendo, até, modificar a Cons_tituiçao. Hoje,
_ouvi wn deles, que ganhou as eleições no Rio
Grande do Sul, e atê se fica pensando que foi
mudada a Constituição Federal: "N6s vamos ter
agora um novo sjstema, o sistema popular", e
jsso não está escrito na Constituiçao. Então, é
bom que eles se advirtam e tirem essa mera vonta~
de do seu pensamento, porque acima deles há
aJustiça. Então, qualquer viofênda que eles praticarem, especialmente contra aqueJes quatro seg~
mentos que eles já enumeraram que serão pressionados pelo prefeito, a Justiça, com um despa~
cho, os faz retroceder, qualquer violência que
queiram praticar contra o sistema privado.
Era esta a observação que gostaria de fazer.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO Muito obrigado a V. EX'

O SR- PRESIDE!'!TE (Jutahy Magalhães) Senador Cid Sabóia de Carvalho, so-licito a_v. EX'
qtle conclua o seu pronunciamento, pois o seu
tempo já se esgotou.
OSR-CIDSABÓIADE<:ARVALHO-Pois
não, vou concluir. O problema ê o seguinte; a
Prefeitura Municipal de Fortaleza recebeu todos
os ''ilãos" possíveis e imaginários dét República,
até decidir-se pela u1pízaçª-o c;i9 grupo de pressão.
O grupo de pressão não não é llcito, pelo contrário, é sociologicamente estudado. Grupo de
pressão é um dos principais temas da Sociologia.
Nunca podemos questionar a existênci~ dos grupos de pressão porqUe eles são nescessários na
evoluç_ão social, na mobilídade soda!.
Quanto ao Sr. Saulo Ramos, o problema, Senador Afonso sahcho, é que ele fez um mandado
de segurança para ele mesmo; e ele mesmo resolveu. Ele substituiu o Poder Judiciário, ele foi, no
caso, o advogado, ele foi consulente, ele foi impetrante, ele deu a sentença. EJe fez tudo. Se fosse
um mandado de injunçJio, ele mesmo teria submetido o mandado de injunção para o seu próprio
conhecimento, sua competênda, suas aptidões
e teria resolvido.
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Quer dizer que o Poder Judiciário foi posto à
margem de toda uma alta indagação jurisdicional.
Este é que é_ o grande problema.

O Sr. Afonso Sancho- Senador Cid Sabóia
de Carvalho, o que o consultor~juridico fez foi
atender a uma solicitação do Senhor Presidente
da República, e ele é a pessoa imediata para resol~
ver este assunto. Então, ele não excedeu os seus
poderes. Quanto ao grupo de pressão, acho que
isto é uma infantilidade, porque isto não chega
a nada.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOObrigado pela intervenção de_ V. Ex" Respeito o
conceito de V. EX" sobre grupo de pressão e expli~
co que a Consultada Geral da República é um
órgão da Presidência. Não há bem uma divisibi-

lidade da Presidência para a sua consultoria ft
mais ou menos a mesma coisa, o mesmo órgão,
o mesmo poder, as mesmas aptidões, as mesmas
possibilidades jurídicas e administrativas.
Encerro, Srs. Senadores, fazendo um apelo para que cada um de nós compreenda. Diria até
ao Senador Afonso Sancho que é muito louvável
a sua oferta de ir, com a prefeita, fazer os pleitos
perante o Banco do Brasil. Só que isso será absolutamente inútil. No país dos burocratas, quando
um burocrata assume um cargo um pouco maior,
?e um pouco mals de expressão, acho que pode
Ignorar até o Poder Legislativo. Mas isso é ignorância, e como ignorância é perdoável. O que
não é perdoável é o efeito catastrófico dessa igno·
rância, desse desconhecimento. É esquecer que
um senador da República é o representante do
seu estado, e como tal _é ele mesmo ·que deve
conduzir os pleitos, é a voz dele mesma que deve
ser levada em crédito para uma avaliação da situação sob exame.
Fica, aqui, tainbém uma advertência final, para
que compareçamos mesmo a este plenáriõ, qUe
façamos valer o nosso voto. Nossa presença ê
o nosso instrumento. É o instrumento que ê mais
que qualquer coisa que possa ter o gladiador.
Vamos gladiar contra aqueles que estão querendo
inverter a ort:lem jurídica deste País, criando uma
situação de plena instabilidade e vamos, sim, defender os nossos estados e os nossos municípios
da ameaça de convulsões sociais que, lamentavelmente, partem do Palácio do Planalto.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
DiSCURSO PRONCfNCJADO PELO SR. C!D
SABÓb\ DE 0\RVALHO NA SESSÃO DE
23-11·88 E Q(JE, ENTREGClE À REViSÃO
DO ORADOR. SERb\ PUBliCADO POSTERIORMENTE.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB ~ CE. Para discutir.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, discutindo esse projeto de lei, nós
encontramos uma situação capaz-de nos deixar
de espírito bem alerta. Primeiramente, eu chamaria a atenção do nobre companheiro Mauricio
Corrêa, do nobre Senador Nelson Carneiro, para
a filtação dessa lei a outros diplomas legais, muito
embora sendo a lei penal, não há de se relacionar
somente com o Código Penal, mas também com
o Códlgo Civil. Nesse art. 14, eu gostaria de chamar a atenção do Senador Mauricio Corrêa, para
o seguinte: "Impedir ou ,obstar por qualquer melo
ou fonna o casamento ou convivência familiar
e social". Sabemos que o casamento referido em

lel, só pode ser o casamento civil; sabemos que
o_ casam·ento civiJ é essencialmente _um ato de
vontade de duas pessoas que tenham capacidade
para tanto: a mulher, a partir dos 16 anos, o homem, a partir dos 18, no atual código, ou mulher
e homem a partir dos 21, sem necessitarem da
aUtorização do pátrio poder. Ora, esse obstáCulo
aqui então estaria se re-ferindo necessariamente
ao pátrio poder, ao Mo consentimento do consórcio, porque não poderia se referir a uma m-ulher
que não quise.$se se casar com uln negro por
não ser obrigada, nem o neg-ro que não quisesse
se_ casar com a loira porque ele também não
seria obrig8do. Então, há de se convir que aqui
se trata do casamento cíviJ, regulado pelo Código
CiVil brasileiro, tipicamente um ato bilateral da
ma_i_s pura vontade.
Cc;inhece-se, Sr. Presiçiente, effi matéria d~ ~a
sarnento_, o inverso, há coação paTa que o c_a'samento se realize. Aqui, nós estamo_s verificando
Uf!!_a _I']Oya figura, a coaçáo pãra que O casamento
não se realize, Mas corno ocorreria essa coação?
Nós terí_§lmos que prever aqui na lei - por isso
eli ãcho que há necessidade de uma melhor redação. QUalS as c;_ircui1stâncias em que se caT~çte
rizaria essa coação, em qUe o casamento devesse
deixar de se rea~r pela diferença racial. Isso é
fundamental numa nova redação, atentos de que
devemos estar de que isso se refere ao casamento
ctvll.
Por outro lado, Senador Mauricio Corrêa administrativamente~ riós deVíamos pensar naS peífalidades atinentes aos oficiaís de registro e aos juízes
de casamento ou juízes de Vara de Fámí1ia e Se:ções, que, ·por racismo se negassem a celebrar
o ato. Então, já iríamos aí ingressar, quem sabe.
na Lei da Magistratura ou mesmo no novo Código
P~~ _e__}}O Civil, prevendo penalidades, ou tipicamente do Direito Penal, ou penalidades meramente administrativas qUe, como tal só poderiam
compor o Direito Ovil e não o Direito Penal
. EritãO; ·este é Um: assunto da maior comPleXIdade. Por se _tratar de casamento civil, por eli\~01ver, o casamento, um ~elebrante e os participantes da __ ce_lePração, não podendo deixar de levar
em çonta que sendo o casamento tão liberai no
Brasil, que se casa até bilateralmente por proc_uraçõ.es,_é dificil çle se imaginar esse obstáculo ràçi~l
nesse exato momento.
Ma-s o espírito da disposição proposta é uma
beleza. Realmente, ê algo muito sério,_ apenas nece_ssjta de uma perfeita redação, prevendo as circunstâncias que caracterizerri_infração penal.
~u Comecerpor este dispositivo, Sr. Presidente,
para-sintonizar, imediatamente, com os debates
que estavam sendo realizados. Mas, pelo amor
de Deus, não se esqueç:àm que é casamento cíVil,
porque JfunCéf poderia ser o casamento comõ
um fato natural, para a constituição da família
natural, para o relacionamento sem as garantias
que a lei oferta para que se defmam os papéis
dos cônjuges: de marido e mulher. Não poderia
ser, portanto, um rnera··acasa1amento, poique,
_assim, nós levaríamos a crer qUe seriam obriga-dos a se casar meSmo à margem da lei.
Quanto ã emenda, eu acho que há uma falha,
porque diz aqui:
"-define os crimes resultantes de preconceito
de raça ou de cor."
Eu acho qtJe o ;rime é o preconceito, e não
o resultante do preconceito. O preconceito, se
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exercitado, ê que é o crime, porque ele pode existir
incubado, sem nenhuma manifestação, apenas
no_ aspecto de sentimento num quadro merante
pslcol6gico, sem que seja, na verdade, expresso,
Se nunca se expressar atraVés de atas ou de omissões. claro que o preconceito racial não é punível,
porque e~stirá numa situaçao meramente latente._
Eu advirto, aqui, porque não prevemos as omissões nem as cc-autorias. É dificil o preconceito
de raça sem a cq_..autçria para a sua execução.
O negro vai entrar num clube e não pode fazê-lo
porque_ é negro, mas é o porteiro. Quem é? Há
uma diretoria, há uma autoria intelectual, há uma
cc-autoria nos atas de exe.cução do preconceito
racial.
Essa lei, por se tratar de matéria muito deijcada
tem que ter uina disposição técnica que não permita, amanhã, a má ou indevida aplicação, até
em soluçá<? de outros problemas que não sejam
de preconceito racial, mas que digam respeito
ao Mgco. Suponhamos que O negro pode pretender casar com a mulher branca, mas a restrição
da família não é porque ele é um n:egro,- e sim
porque é uma má péssoa. Não se pode impedir
que se deiXe de argüir as falhas personais de um
cidadão num determinado exame de família, porque a pessoa é riegra. Aqui, o precónceito estará
ao inverso. O preco.nceito será exatamente o benclici<m:l-eot_O_da pessoa porque é negra. Na verdade, essa lei é para não distinguir quem é preto
e quem é branco. O objeto_da Constituição foi
a absoluta existência de equilíbrio para que as
pessoas não sejam distinguidas por raça, por sexo, por ccir; pof credo religioso, por pertencer
a este ou àquele partido político. _tio momento
em- Que -pasSo a beneficiar a pessoa Porque é
negra, o preconceito_é legal; o preconceito racial
estará existindo na própria essência da lei, como
tal ê ela, que é inconstitucional, porque a Constituição não pennite o preconceito_;_ é o preconceito
ao _inverso, mas de qualquer o:a-aneira um preconCeito.
Então, ê preCiso que esta Casa tenha tempo,
e bastante tempo, no exame dessa propositura
para nãc;' pra~carmos o racismo a título de puni-lo,
porque ISSo e da maior gravidade.
Sabemos que a situação social do negro no
Brasil é a mais difícil, e sabemos que isso é mais
uma questão sociológica do que propriamente
uma questão legal ou de infração. Então, a lei
deve existir, de tal forma que seja capaz de projetar
também uma nova realidade social, da igualdade
absoluta entre as pessoas, independente daquelas
condições que a Constituição, em muito boa hora,
con_seguiu enumerar e entre essas condições as
diferenças raciai~-·
__ ~ _
Também sugiro o adiamento, não por 24 horas,
mas um adiamento um pouco_ mais considerável.
DISCURO PRONONCIADO PELO SR. OD

SABÓIA DE CARVALHO NA SESSÃO DE

24-11-88 E OOE;ENTREGâE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA POBUCADO POSTE·
RIORMENTE.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB
-CE. Para encaminhar a discussão, (Sr. Presidente, Srs. SenadOres.) nada mais louvável
do que a abertura de um novo estabelecimento
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de ensino. Não sou_contra, absoluU!rnente. à aprovação desse projeto, mas acho que não se pode

DISCURSO PROJY(ff{CJADO PECO SR.
ÁUREO MEJ.LO lVA SESSÃO DE 28-11-88
E QUE, ENIREGUE À REVISÃO DO 0~
DOR, SERIA PUBJ.Jr:ADO POSTERIORMEIY-

encerrar essa tramitação sem algumas observações que sejam feitas no Senado Federal.
Primeiro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. ~ preciso que se verifique a grande necessidade do
ensino inicial no Brasil. Estamos pensando muito
nas universidades altamente necessárias, principalmente para a qualificação profissional de nível

superior. Mas, pelo amor de Deus, Sr. Presidente,
nós estamos num País de analfabetos, País onde

TE. .

__Q

.

.

sa- AwU;o MELLO (PMDB-AM. Pronun-

cia o _seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, parece-me que num pequeno paraná
amazônico os problemas da minha região se vêm
act,tmuJando para que os aborde aqui desta tnbuna_ e, c_om a ressonância c_aracterística deste erga-

muitos projetas não conseguiram obter o sucesso - nismo, possam ser melhor conhec-idos pelas au~
toridades do Executivo, quiçá do Legislativo e do
próprio Judiciário.
Não é a- Piimelra vez que venho abordar a difiirnpossibi1idade ditada pelo analfabetismo.
culdade que a amazônia atravessou e atravessa.
O Brasil necessita muito, agora e já, da escola
Abandonada e imens_a, perdida no seu próprio
inicial, da escola primária, pelo menos que migigantismo, e esquecida do Brasil como se fosse
lhões de brasileiros possam ter algumas luzes.
uri1 lugar permanente, definitivo, Sobre o qual não
Lembro a escola primária no momento em que
pesas-sem as vistas cobiçosas das aves de rapina
aprovamos, possivelmente vamos aprovar, mais
internacional e dos interesses econômico-fmanwna universidade, e não posso deixar de salientar
ceiros de outros J:?OVOS que sabem que no soi-Õ,
como tem sido difícil nesta hora ·mant,er: as univernas_águas, rt9 S!Jbsolo daquela imensa área, exis-sidades federais já existentes.
tem riquezas incomensuráveJs, tesouro· magnífico;· capaz de engrandecer e enriquecer mais qualHá poucos dias eu partiCipava, em Fortaleza,
quer povo, por mais rico que seja.
a convite do Sr. Reitor_ da Universidade Federal
No entanto, tema-se em esquecer a Amazônia,
do Ceará, de uma reunião do Conselho Univereffi -se õmitir SObre ela, particularmente o grande
sitário. Lá estava eu com outros parlamentares
estado que represento, como se ali não houvesse
para sabermos da crise pela qual passa aquela
um cadinho para o progresso desta Pátria e a
instituição. E, rec-ebi em Fortaleza, comissões de
soluÇã9 de todos os problemas que se acumulam
professores, comissões de funcionários preocuinsistentemente Sabre o ·nosso País.
pados com a extinção da Universidade Federal
Ouve-se o alarido da imprensa; escutam-se os_
do Ceará que chegou a um impasse tal que os
tribunos parlamentares falando;_n_o_s comícios, ouestudantes não mais tinham certeza do ano setrOs PfOUigam as-deficiências existentes em relaguinte, do semestre seguinte, do momento seçãO à Situação brasileir?l e, no entanto, a Amazônia
guinte e, às vezes, até do dia seguinte. Criamos,
ali está como se fora um imenso paquiderme,
no entanto, mais uma universidade.
unia área lnvisíVel aos olhos cegOs ou encantados
Não vou ousar ficar contra nenhuma universi~ - daqueles que a querem desconhecer.
dade, porque, sendo u~ intel~~aj,- uma p~SsOfl
Sr. Presidente, não se compreende que a Amaflliadaaoensinosuperior,professoi'-denívelsupezônia se esteja transformando numa verdadeira
tentaç_ão para pa:íses que pretenderam, cobiçosarior, professor de Direito como sou, como poderia
ficar contra a criação de uma nova universidade? · mente, retalhar o seu solo e tirar do Brasil aquela
região, este Pªís permaneÇa de braços cruzados,
Ficam todos os Srs. P~entar~s numa situação impediente de uma manifestação mais livre,
indiferente, abúlico, completamente decidido a
n~o ~çmpreender a importância que aquele solo,
porque nunca seria e:ntendid_?!__del1tro dq contexto
que tem aquele retalho do grande-Pais, que comnacional. Mas quero discutir esses pontos: o analfabetismo no País, a dificuldade na e.scola primápreende dois terços de toda a Federação.
ria; a dificuldade da continuidade das universiA região amazônica sempre foi uma região de
dades já existentes; professores mal pagos; aJunos
colôi"lia, aba_nd_Qnada e Utilizada apenas para dela
serem exfráídas riquezas imprescindívefs para o_
mal assistidos; laboratórios que fecham; e até cadáveres faltam_ às faculdades da área médica, na
progresso do resto do Brasil
Agoia inesmo, tivemos ensejo de ouvir a deuniversidade brasileira. Tudo falta no ensino superior, mas é hora, talvez. de continuarmos a criar
núncia, proferida"- pOr- diversOs parlamentares da
universidades para situá-las dentro da_m~~ma criregião, em que as cotas financeiras do Finam
se, deixá-las viver a crise, criar entes enfermos
destinac!as àquela área, àquele Povo, foram des· viadas na direção do também sOfrido, carente e
para uma situação plenamente patalógica?
Sr. Presidente, chamo a atenção do Senado
necessitado nordestino, porém esqueddos de
para esses pontos que sã-o-da maior sensibilidade.
que a Amazônia é um pólo e, como pólo, é mais
A educação no Brasil é algo de muito grave, muito
próximo Justamente da atração çiessas figuras ccdeficiente. o analfabetismo ainda é uma grande
blçosas às quais acabei de referir.
questão da nossa gente, do nosso povo, uma
&:-Presidente, a área amazónica é uma área
questão nacional.
que, por assim dizer, fulgura, incandesce, rutila
diante dos olhos de todos aqueles que têm por
Faço esta manifestação para que conste dos
norma entender que o Brasil é um P.;ús inepto,
Anais estas observações, neste momento, quando
formado por uma miscigenação racial e que, para
vejo nascer, para a felicidade institucional do ensieles, é terra de macacos, é macacolândla, Ordino brasileiro, mais uma universidade que logo
nária de três raças tristes, como dizla Ronald de
mais estará aqui clamando ante. as çris_es que
Carvalho- o luso, o negro e o índio -, este Pals,
estão a sua espera. Somente isso, Sr. Presidente.
entretanto, é uma plataforma do mundo, é um
(Muito bem!)
meltlng pot de todas as raças e todas as cores
necessário na extinção daqueles que fizeram a

categoria social marcada como o estamento da
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fíSicas existentes ern toda a superficie do Globo,
embora o sangue que circula no peito e nas veias _
dos brasileiros seja tão vermelhO quanto o sangue
que existe nos mais puros arianos e_ n~s raças
mais desenvolvidas.
O Sr. Nabo r Júnior - V. Ex" me permite
wn aparte?
O sR. ÁuREO MELLO- Com muita honra,
nobre senador.
O Sr. Nabor Júnior -Ilustre Senador Áureo
MeJlo, estou ouvindo atentamente o oportuno pronuciamento de V. Ex!' e comurigo doS pontos de
vista expendidos neste seu pronunciamento,
quando reclama um melhor tratamento para a
nossa região am~ônica, e ao mesmo tempo, condena o ato praticado recentemente pelo Poder
Executivo, transferindo da Sudam para a Sudene,
ou seja, do Finam para o Finor, a importância
de 40 bilhões de cruzados que seriam investidos
em projeto de _desenvolvimento regional da Ama- zônia Não só apresento a V. Ex" as minhas congratulações como também a minha solidariedade
neste protesto que, V. Ex" esfá-fofn1Uiando neste
instante, porque nã-o se justifica, em que pese
o Nordeste _ser uma região carente, resolver os
seus problemas utilizando recursos que são tão
necessários à Amazônia. De modo que, na quali~
dade de representante do Estado do Acr-e .no Con~
gresso Nacional, quero protestar veementimente
contra essa medida praticada pelo Ministério do
Interior, procurando esvaziar a Sudam, para fortalecer a Sudene. O Governo tem riieiOs para fortaceJer a Sudene sem prejudicar a Sudam. V. Ex'
tem toda razão. Receba, pois, a manifestação do
meu apoio às palavras_ que está proferindo.
O SR. ÁUREO MaiO - Muito obrigado,
nobre Senador Nabor Júnior. Concordo com o
que disse V. Ex~, Que é i'ealriierite- um ePíQ-ôno
de uma área geográfica brasileira que esc:reveu·
com letras de sangue e de brilhante um tema
fantástico-de patriotismo, justamente aquele realizado pelos cearenses~ _que habitando a região
acreana, há mais de 30 anos, tendo o domínio
reial sobre aquelas terras, terido sido os únicos
cap8zes de enfrentar as dificuldades _e endemias
da grande selva, se viram em função dos interesses internacionais, que viam na hevea brasileira,
isto é, na borracha, a perspectiva de grandes lucros, subitamente cobrados para cumprimento
de um acordo que remontava ao Tratado das
Tordesilhas, que considerava aquela região terra ·
boliviana, merecedora de um aproveitamento industrial e comercial por parte de emericanos, de
belgas, bolivianos e outros. Se não fosse a visão
cabocla, intuitiva e clarividente do antigo Governador Ramalho Júnior, -teríamoS- pei"âido aquela
importante porção brasileira que vinha, através
da riqueza decorrente da venda da borracha da
qual era, praticamente, a única produtora, enri-quecendo o Çen~rio Nacional e até emprestando
dinheiro para o resto da Federação. E Ramalho,
convocando Plácido de Castro, um gaúcho, grande militar, perdido naquelas regiões, organizou
um exército fantástico de_ seringueiros, e ali, à
força do rifle 44, da peixeira, conseguiram retomar
a terra, dando um exemplo de genialidade e habilida4e militar, e chegaram ao ponto, de por pouco
não marcharem sobre a capital boliviana, já tendo
prendido o vice-presidente da República daquele
país. Aquela _terra depois tomou-se brasileira, c o--
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mo a História documenta, e o Brasil, mais tarde,
indenizou o país vizinho, que tanto respeitamos,

em função daquela ocupação que não souberam
exercer.
DescuJpe, Sr. Presidente, se não me pude furtar

a esta digressão. Até porque o meu nobre pai,
Hugo Viveiros de Mello, participante da Campanha
do Acre, foi preso pelos bolivianos, para ser fuzilado, e, à última hora, permutado por prisioneiros

bolivianos, voltou a combater, até à vitória final.

Agora mais _um esbulho se pratica contra a
Amazônia. Ao invés de industrializar aquela região

com a riqueza fundamental para um país, justamente _o ferro, a metalurgia, a máquina que, movimentada pelo sangue do petróleo, faz com que
o organismo econômico se movimente, cresça

tização, que estudou a situação da Siderama, ter
prometido alocar recursos para que esta contiM
nuasse com uma produção de manutenção, ou
seja, -1.500 toneladas de ferro-redondo até que
fosse privatizada, o que não ocorreu. Aquela empresa emprega, inclllsive, mais de 300 operários,
o que, na nossa região, é uma quantidade enorme
de pesso_as"· porquanto também os seus dependentes representam uma parcela bastante agigantada da área do meu estado. Isso sem falar do
pessoal técnico e burocrático, que, se despedido
agora, fatalmente, estará agravando a ten,s!o social que todos pretendemos evitar. Reconheça-se,
ainda, Sr. Presidente, que a Siderama constitui,
diante rla sua produção, a segurança dos preços
regula( :::.s para redondos que atendem à construção civil, evitando especulações desastradas _e desastrosa~, que tumultuariam importante_ seguimento da economia amazonense. Diante do quadro que se apresenta, o apelo foi feito a todas
as autoridades e aqui reforço para que se obtenha
conce:ssão,_em caráter urgentíssimo, dos recursos
indispensáveis para a Sidera ma, jun~s aos MlnisM
térios do Planejamento e da Fazenda, a fim de
que a empresa reative a sua produção até a decisãq fmal do p_~ocesso de privatização.
-

e avance, entenderam, primeiro, de privatizar a
Companhia Siderúrgica do Amazonas, a Siderama, que era uma ponta-de-lança posta naquela
terra, permitindo que as grandes máquinas substituíssem o trabaJho do enxadeiro, a mão-de-obra
escassa diluída na imensidão da terra amazônica,
dando uma caracterfstíca de pequeníssima densidade demográfica; entenderam de privatizar e
agora, finalmente, de deixar que perecesse, que
deixasse de produzir pelo menos os chamados
ferros redondos a Siderama, que é a única empreSei, Sr. Presidente, que o Sr. Ministro da Fazensa metalúrgica de grande porte existente naquela
da é um homem do Nordeste, um homem sensíregião.
Vel, uni homem bom - porque com S. Ex~ tenho
Ao invés de fazerem outras Sideramas, de colotido a oportunidade de privar - , realmente int~
carem mais petróleo para que essas máquinas
ressado na grandeza, no progresso da região
pudessem ser movimentadas, multiplicando ao
amazónica. Sou, sinceramente, um simpatizante
infinito o braço de um enxadeiro pela força dos
de S. Exo
tratares e pela pujança dos meios artificiaJs que
Aproveito esta oportunidade para combater a
suprem a deficiência humana e transformam os
campanha ridícula e suja que vem sendo feita
ambientes dentro-daqueles sistemas de determinos vidros dos automóveis, pot certas esferas de
nismo geográfico ou de possibilismo de que falaeternos desCOntentes, que apres_entam o rosto do
va Vital de Alblanche, eles se encarregam de feSr, Mailson da Nóbrega com uma tarja vermelha,
char uma empresa, de impedir a sua produção,
escrito Jogo abaixo; "Fora Mailson" Fora Mailson
de deixar que a Amazônia continue naquela estage suba quem? Um desses que levam nos seus
nação centenária que lhe vem sendo Unposta ao
automóveis essa tarja? Qual a solução que eles
longo do tempo em que tem sido sempre Brasil.
vão ter para resolver o problem'a brasileiro?
Assim, Sr. Presidente, quero retomar ao apelo
que já fiZ pessoalmente ao Senhor Presidente da
CritiCar é mUito fácil, mas realizar e realmente
República, que já fiZ pessoalmente ao Sr. Ministro
substitUir a9ueles que v~m ~endo ~embatidos e
da Indústria e do Comércio, qUe já fiZ desta tribW1a
atacados_ nao o-é. E mu1to stmples Jogar a culpa
a dezenas de autoridades constituídas, que já ennum presidente ou num ministro. São os culpafatizei, destaquei ante os membros do Legislativo
dos de tUdo que aí está. No entanto, njnguém
e todas as pessoas que detêm, em suas mãos,
se volta para o passado, para os defeitos exis~entes
um pouco de autoridade, voltando a esta tribuna
nas administrações, para aquilo que foi feito erropara dizer que não se deve parar uma empresa
neámente que, enli:_ietanto, não conta na hora
como a Siderama.
~do desabafo fácil, do ataque inflexível àquele que
Recebi, Sr. Presidente, o seguinte telegrama,
detém o Poder, naquele momento.
firmado pelos Srs. Douglas Amaud de Souza Lima, Presidente da Associação Comercial do AmaTambém a esse Sr. Ministro do Planejamento,
zonas; Mário Jorge Medeiros de Moraes, Presi- _ a quem não tenho a honra de conhecer, que é,
dente da Federação das Indústrias do estado do
sem dúviçla, U!ll homem bem intencionado, origiAmazonas; Roberto Tadros, Presidente da Federanário das plagas mineiras, das metalurgias e das
ção do Comércio; Daniel Jack Feder, do Centro - empresas das Minas Gerais, peço que observe
'das Indústrias do meu Estado; Belmiro Vianez
a importância q4e tem para nós amazónicos o
Fllho, Presidente em exercício do Clube dos DireM
observar atento, o planejamento consciente, a
tores Lojistas de Manaus; Nelson Azevedo dos
análise patriótica e brasileira da área amazónica,
Santos, Presidente da Associação dos Exportaporque o abandono da Amazônia significa o suiddores da Zona Franca de Manaus; e, fmalmente,
dio do Brasil. Sem essas reservas fantãsticas de
pelo Presidente Celso Santos, da Associação dos
sua- dqUeza, o Brasil, talvez já bastante exaurido
Importadores da Zona Franca de Manaus, dizenpelas regiões Centr'ªl e do Sul, sem aproveitar
do-me que "lamentam informar que a Compaa riqueza que- está esperando a mão-de-obra e
o apoio económico-financeiro dos seus filhos, das
nhia Siderúrgica da Amazônia S.A. acaba de encerrar sua produção de recursos para capital de
áreas mais adiantadas existentes na Amazônia,
giro e assim manter a normalidade de suas ativivai, sem dúvida, ad futurum, sofrer amargamen~
dades, apesar de a Comissão Federal de Desestate e se arrepender profundamente por esse desca~

e:
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so, pot esse abandono, por essa desidia, por essa
falta de visão e por essa fa1ta de patriotismo.

PortantO, Sr. Presidente, que as autoridades QrasileJras recebam este alerta: O Brasil precisa olhar
para a Amazônia; não somente olhar no plano
poéttco naquela região, que "O Ramaiana" de
Chevalief dizia ser uma gargalhada botânica e
tefúrica; não olhar para aquela selva conpacta e
multiforme, e multifária, que Humboldt definiu como capaz de não repetir sequer uma espécie vegetal, em um quilômetro quadrado inteiro; não
olhar apenas para o colorido flexível, tortuoso,
vibrátil dos seus rios entre os quais, Sr. Presidente,
destaca-se o rioJutaf como um dos seus maiores
afluentes e que, na pessoa de V. Ex', tem, sem
dúvida, uma amostragem de vibração, de caráter,
de beleza, de força e até de amazonismo, oriundo
que é de um grande cearense, o nosso magno
e valoroso Juracy Magalhães.
Sr~ P~side;nte, que a Amazônia seja convertida,
como tentou, em boa hora, um dos flitadores
do Brasil, o Sr. Castello Branco, quando iniciou
a Zona Franca de Manaus, o quanto antes, pelo
reg'ime democrático,_ por aque_les que governam
essa Pátria nos dias-ae hoje, com a boa vontade
e a sinceridade de intenções que náo lhes posso
desconhecer, numa região industrializada, que os
dirigentes do Projeto Calhã Norte nos seus propósitos patrióticos, prestem muita atenção a esse
problema do feçhamento da Siderama, cuja privatiz<:~:ção, no __meu_ entender, já é uma concessão
negativa, porque ela dey_!a, realmente, ser estatal
e s_er foitaledda, por(rue_é uma empresa que está
com 98% da sua capacidade de produção à altura
de ser desenvolvida. Que os müitares, que souberam mudar a sede da Região Militar de Belém
do Pará para Manaus, centro geográfico da planí·
cie, observem com atenção, com carinho e com
o patriotismo que jamais lhes negamos, aquela
área, para que f!,ãO tenhamos que _vir aqui, nessa
espécie de desabafo, combater mais uma vez o
abanaono, a indiferença que lembra os tempos
da _decadência romana, para aquela terra que é
sem dúvida, Sr. Presidente, a salvação do Brasil.
(Muito beml Palmas.)

DOCUEMNTO A QUE SE REFERE O SR.
ÁUREO MELLO EM SEU DISCURSO;
·c
Certos contarmos sensibilidade e espírito homem
público 'l. EX'. somos,
Atenciosamente,
Associação Comercial Amazonas
Douglas Amaud Souza Uma - Presidente
Federação Indústrias Estado Amazonas
Mario Jorge Medeiros Moraes - Presidente, em
exercício
Federação Comércio Estado Amazonas
José Roberto Tadros- Presidente
'Centro Indústrias Estado Amazonas - Daniel
Jack Feder- Presidente
Oube dos DiretoreS Lojistas de Manaus
Belmiro Vianez Filho - Presidente, em exercício
Associação dos Exportadores da Zona Franca MaM
naus
Nelson Azevedo dos Santos -Presidente
Associação dos Importadores da Zona Franca MaM
naus
Celso Santos - Presidente, em exercício
- Transm. Aq. Catia
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- PreSidente
Associação dos Importadores da Zona Franca Ma~
naus
Celso -santos
Presidente, em exercido

Exm?Sr.
Senador Áureo Melo
Senado Federal

Brasília-DF
NR. 155/88

24-11-88

SECRETARIA GERAL DA MESA

Cwnpriritentando V. Ex~. para seu conhecimento_(Resenha das matérias apreciadas de
e apoio transmitimos abaixo telex emitinioS nesta
l~>a30 de novembro de t988-art.293,
data Exm~ Sr. Ministro Interior:
II,_ do Regi~ento Interno)
Exrn~ Sr.
Projetos Aprovados e Enviados à Sanção
Dr. João Alves
do Presidente da RepúbUc:a
DD MiniStro Estado Interior
Brasüia- DF
- - - .:_Projeto de Lei-da Câmara n" 40,- de 1988
NR. 153/88
(n~307/87, na casa de-órígein), qi.ie cria, no Qua~
24-11-88" -droPermanentedePessoaldaJustiçadePrimeira
lrlstância, os càrgos que especifica e dá outras
CumprimentandoV.~aorelembrar-lheosolene
providências. SéSsàó: 22:11.88 (extraordinária)
compromisso que assumiu nesta ddade de de-_Projetei de Lei da Câmara n? 50, de_ 1988
fenderosempreendimentosqueforta1eçamode(h9 547/88, na Casa de origem), de iniciativa do
senvolvimento regional, lamentamos infomar~lhe
senhor Presidente da República, que acrescenta
que a Companhia Siderúrgica da Amaz6nia S.A
é-termo "Universitário" na denominação do Hos(Siderama), acaba de encerrar _sua produção de
pita! Professor Edgard Santos, da Universidade_
recursos para capitaJ de giro e assim ínanter a
Federal da Bahia. Sessão: 22.11.88 (extraordiná~
normalidade de suas atividades.
tia)
Incluída no plano de privatização do governo fede- ·
_Projeto de Lei da Câmara n9 54, de 1988 ·
ral- medida que sempre aplaudimos - a Side(n~ 545/88, na Casa da origem), de iniciativa do
rama, todavia, nessa fase de transição, não pode
senhor Presidente da República, que autoriza 0
ser simplesmente esquecida. A Comissão Federal _Poder Executivo a abrir ao Ministério do Trabalho
de Desestatização estudando a situação da Side~
crédito especial até __o limite de Cz $
rama prometeu alocar recursos para que esta
1.703.004.000,00 (um bilhão, setecentos e três
continuasse com uma produção-de manutenção,
mllhões e quatro mil cruzados), para o fim que
ou seja, 1.500 toneladas/mês de ferro ·redondo
especifica. Sessão: 22.11.88 (extraordinária)
até que fosse privatizada, o que não ocorreu,
-Projeto de_ Lei Câmara no 59, de 1988 (n9,
Aquela empresa emprega mais de 300 oPerãrios
S46/88, na Casa "de origem), de iniciativã do Seafora pessoal técnico e burocrático qUe, se despenhor Presidente da República, altera dispositivos
didos agora, fatalmente agravará a tensão social
da Lei n9 6.880, de_ g de dezembro de _19~, que_
que todos pretendemos evitar.
-dispõe sobre 0 Estatuto dos Militares._ S~são:
Reconheça~s_e ainda, Sr. Ministro, que a Siderama
22.11.88 (extraordinária)
.
constitui, diante de sua produção, a segurança
_Projeto de Lei do Senado n9 55, de'
dos preços regulados para redondos que atenl988-DF, que fiXa 0 efetivo da 'pôfícia Militar do
dem a construção civil, evftãndo especulações deDistrito Federal,_ e_ dá outras_providêndas. Sessão;
sastrosas -que tumultuariam o importante seg~
22. 1 1.88 (extátordínáiia}
mente da economia amazonense.
...;.;.Projeto de Lei da Câmara n 9 13, de 1988
Dtante do quadro que se apresenta apelamos a
(n~ 304/87, na Casa de origeffi), de iniciativa do.
V. ~ para que obtenha a concessão ern caráter Seilhor Presidente da República, ·que dá nova reurgentíssimo, dos recursos indispensáveis para __ dação ao_ disposto na ~ei n9 6.503, de 13 de de-·
aSideramajuntoaosMinistériosdoPianejamento - zembro de 1977, que dispõe sobre a Educação
e fazenda a fim de que a empresa reative a sua Física em todos os graus e ramos de ensino.
produçãoatéadecisã.ofmal do processo de privaSessão: 23.11.88_tização.
- - -Proje_to de Lei da Çâ.mara n° 31,
1988
(n~ 615/88, na· casa da origem}, de iniciativa do
Na espectativa das providências de V. BC'
Atenciosamente,
-·
SenhOr Presidente_ da República, que autoriza o
Instituto de AdministraçãO Financeira da PreviAssociação Comercial Amazonas
dência e Assistência Soda] (lapas} a doar ~óveis
Douglas Arnaud Souza Uma
- à-Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, para
Presidente
assentamento de famílias carentes. Sessão:
Federação Indústrias Estado Amazonas
23.11.88
Mario Jorge Medeiros Moraes
-Projeto de Lei da Câmara n9 41, de 1988
Presidente, em exercício
(n9 548/88, na C_a_s_a de _origem), de iniciativa do
Federação Comércio Estado Amazonas
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
José Roberto Tadros
a-retribuição dos serviços de registro do comércio
Presidente
e dá outras providências. Sessão: 23.11.88
Centro Indústrias Estado Amazonas
-Projeto de Lei da Câmãrã n?-45, de 1988
Daniel Jack Feder
___ (n9 7.835/$6, na Casa de origem), de iniciativa
Presidente
do Senhor Presidente da República, que concede
Oube dos Diretores Lojistas de Manaus
pensão especial a Jaclra Braga de Oliveira, Rosa
Belmiro Vianez Filho
- Braga e Belchior Zica, trinetos de Joaquim José
Presidente, em exercício
da Sllva Xavier, o Tiradentes. Sessão: 23.11.88
Associação dos Exportadores da Zona Franca Ma-Projeto de Lei da Câmara n~ 57, de 1988
naus
(n? 489/8_8, na Casa da origem), de iniciativa do
Nelson Azevedo dos Santos

àe

Tribunal Superior Eleitoral, que transforma cargos
nos quadros das Secretarias dos Tribunais Regia~

nais Eleitorais e dá outras providências. Sessão:
23.11.88
..
.
.
-Projeto de Lei da Câmara n9 49, de 1988
(n" 796/88, na Casa de oilgem), que inclui a caiegeria funcional de Inspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
do Quadro Permanente da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, ftxa os respectivos va1ores
de vencimentos e dá outras providências. Sessão:

24.11.88
-Projeto de Lei da Câmara n" 167, de 1985
(n9 3.62~/84, _na Casa- de origem), que autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de Gurupi, no Estado de Goiás,
e dá outras providências. Sessão: 24.11.88
-Projeto de Lei da Câmara n~ 36, de 1988
(n~ 396/88, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal do Planalto de Araxá. Sessão:
24.11.88_
-Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1988
(n9 400/88, na Casa de orfgeiriJ, de iniciatiVa do
Senhor Presidente da República, que altera o §
8? do art. 2° do Decreto~ Lei n°-61, de 21 de novem~
bro de 1966, que· altéra a legis1açã0 relativa ao
_Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustl~
veis e dá outras providências.
Sessão: 28.11.88.
PrOjetos Apr0Wdos e Enviados à Sanção
do Governador do Disbito.Federal
- -.;....Projeto, de Lei do DiStrito Federal n~ 1,
·de 1988, de iniciativa do Senhor GOvernador do
DiStrito- Federal, que dispõe sobre a concessãO
de abono aos servidores civis e militares do Distrfto Federal, de suas autarquias e fundações púw
- blicas e do Tribunal de Contas do DF. Sessão:
23.11.88. _
-Projeto de Lei do -Distrito Federal n~ 2,
de 1988, de iniciativa do Tribunal de CoQtas dó~
Distrito Federal, que transforma, no Quadro de
Pesso_al dos servidores auxiliares do Tnbunal de
Contas do·DF, os cargos que especifica, e dá
outras proVidêncas. Sessão: 24.1_1.88

Proletos Aprovados e Enviados à _Promul-

gaça-;

-Projeto de Resolução n9 156, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória de Santo
Antão,EstadodePernambuco,acontrataroperaÇão de crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 80.000,00 OTN. Sessão: 22.11.88 (extraor~
dinária)
-Projeto de Resolução n9 157, del988, que
autoriza a PrefeitUra Municipal de Barra do Corda,
EStado do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor corresPondente, em cruzados,
a 80.000,00 OTN. Sessão: 22.1 L88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n 9 158, de 1988, -que
autoriza a Prefeitura MuniciPal de Carpina, Estado
de Pernambuco, a contra@r operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 OTN. Sessão: 22.11.88 (extradordinária)
-Projeto de Resolução n<> 159,-de f988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Luis, I;::;_~ do
do Maranhão, a realizar operação de créditoexterno no valor equivalente~ em cruzados, a US$
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pendente, em cruzados, a 1.550.430,00_0TN. Sessão 2_4-11-88
-Projeto de Lei do Senado n 9 87, de_ 1988,
Sessão; 23_.1] .88_ . . _ .
_.
de autoria do Senãqor "M"âUro Benevides, que cria
e trinta e tres centavos) elevando temporariamen-Projeto de Resolução 174, de 1988, QJJe aute o limite de sua dívida consolidada. Sessão:
toriza o Governo do Distrito Federal a c.ontratar· o Adicional de Tarifa Portuária (ATP) e dá outra
providências. Sessão: 29-11-88
22. f1.88 (extraordinária)
Operação de crédito no valor correspondente, em
-Projeto de Resolução n 9 161, de 1988. que _- _CruzadOs, a 327.636,74 OTN. Sessão: 23.11.88 _ _ - Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
autoriza a Prefeitura Municipal de Ubaltaba, Esta-Projeto de Resolução n 9 175, de 1988, que Câmara no 53, de 1988 (n" 399/88, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
do da Bahia, a contratar operação .de crédito no _ a_uto_~_o_Çrovemo da União a contratar operação
República, que dispõe sobre a especialização de
va1orcorrespondente, em cruzados, a 146.520,13 de crédito externo no valor de LIT
OTN.
.
_22.õ4!>J7l.OOO;oo (vinte e dois bilhões, seiscen~ turmas dos Tribunais do Trabalho em processos
coletivos e dá outras proviâências. Se_ssão:
-Projeto de Resolução n9 162, de 1988, que tos e quarenta e cinCO milhões, trezentos e setenta
_30-11-8ff"(extraordinária)
_
autoriza a Prefeitwa Municipal de Tremenda!, Es~ e _uma liras italianas). Sessão: 24.11.88
...:.. Projeto de Lei do Sel)a:do -n_9 64, -de .1988,
tado da Bahia, a contratar operação de crédito
-Projeto de Resolução n9 176, de 1988, que
de autoria do 8eri!ldõr Nelson Carneiro, que revono valor correspondente, em cruzados, a
autoriza Governo da União a contratar operação
ga- dispositivos do Código Civil e altera outros,
283.510,180TN.Sessão:22.I1.88(extraordiná~
de crédito externo no_valor de LIT
da Lei no- 6.515, de 26 de dezembro de 1977.
ria)
81.561.400.000,-00 (oitenta e um bilhões, quiSessão: 30-11-88 (ext_raordiriária)
-Projeto de Resolução n9 163, de 1988, que
nhentos_e sessenta e um milhões e _quatrocentas
autoriza a Prefeitur~i Municipal de Coelho Neto,
mil liras italian.ãs}._ SE:ssi;~~0..:.__24.1l.88
- ..
Estado do Maranhão, a contratar operação de
-ProjetodeDecretoLegislativon92Q,dei988 -~--Mensagens aProvadas relativas ã eséoUta
de autoridades
crédito no valor correspondente, em cruzados,
(n924/8_8,miCâmaradosDeputados),queaprova
a 80.000,00 OTN. Sessão: 22.11.88 (extraordio texto do Acordo, por troca de notas, que define
nária)
prOcedimentos para a restituição de veículos rou- Mensagem n9 223; de 1988 (n9 418/88, na
-Projeto de Resolução n" 164, de I 988, que bados _ou furtados, no Brasil ou no Paraguai, e
origem), de_ 3 de outubro de 1988, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à delibeautoriza a Prefeitura Municipal de Santarém. Esta- localizados no território da outra parte. celebrado
do do Pará, a' contratar operaçào de crédito no
entre os _Governos__ da República Federativa do
r~ção do Senado_ a escolha do Senhor Ítalo Miguel
valor correspondente, em cruzados, a 347.102,50
Brasil e da República do Paraguai, em Assunçào, - Alexandr~ Mastrogiovanni, Ministro de Primeira
OTN. Sessão: 22.11.88 (extraordinária)
a 2_8 de julho de 1988. Sessão: 25.11.88 .
OasSe,. da_ Caiteira de DiPlOmata, para exercer
-Projeto de Resolução no 165, de 1988, que __·_-Projeto de ResoluçãO n9 177, de 1"988, que
a fUnÇão de EmbaixadOr do Brasil]ililtó à"Répúautoriza a Prefeitura Munlcipàl de Central, Estado _autoriz_a_a Prefeitura Municipal de Belém, Estado
blica da CoSta do Marfim. Sessão: 29-11-88
da Bahia,a contratar operação de crédito no valor_ do Pará, a contratar operação de crédito no valor
--Mensagem n9 230, de.1988 (n9 433/88,- na
correspondente, em cruzados, a 57.500,00 OTN. .correspondente,emcruzados,a440.996,24bTN.
origem), de 13 de outubro de 1988, pe!ã qual
Sessão: 22.11.88 (extraordinária)
_SessãO: 25.11.88 .
.
o Senhor Pi"esidente da República submete à deli:..... Projeto de Resoluçào n9 1_78, _de 1968, que
beração- do Senado a escolha do General-de-E- Projeto de Res-olução n" 166, de 1988, que
autoriza o Governo do Distrito Federal a cOrltratar
xérdto Evêraldo de Oliveira Reis para exercer o
autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito _operação de crédito no valor correspondente, em-- ----cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na
no valor correspondente, em cruzados, a
cruzados, a. 141.949,24 OTN. Sessão: 29.11.88
vaga decorrente da aposentadoria doMinistroGe80.000,000TN.Sessão:22.1I.88(extraordinária)
-Projeto de Resoluçào n9 179, de 1988, que
neral-de-Exéfcito Sérgio de Aiy PireS. SesSão:
-Projeto de Resolução n9 I 67_, de 1988, que
autoriza o Governo do Estado do Paraná a con- 29-1l-88 .
.
autoriza a Prefeitura Municipal dé CainpO Maior, tratar operação de crêdito no __v:alor correspon---.....::. Men~agem n9 245, de 1988 (n~ 456/88, na
Estado do Piauí, a contratar operação de crédito
dente, em cruzados, a 10.121.544,05 OTN. Sesorigem), ~e -?1 de outubro de 1988, peJa qual
no valor correspondente, em cruzadas, a
são: 29.11.88
·
.
o Senhor Presidenle-da Rej:jública submete à deli51.585,00 OTN. Sessão: 22.11.88 (extraordinária)
~Projeto d.e Resoluç.ão rt' _17t de 198.8, que
beração do Senado__ a_ escolhi) do Senhor Jorge
-Projeto de Resolução n'~ l68, de 1988, que ãlitoriza 0 Governo do "Estado _do Acre a contratar
Rona1do de Lemos Barbosa, Embaixador do Eraautoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
operação de crédito nO valor correspondente, em - sil junto à República do Zaire, para, cumulativaEstado do Mato Grosso, a contratar operação de
cruzados, a 749.354,98 OTN. Sessão: 29.11 ..88
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil
crédito _no valor correspondente, em cruzados,
-Projeto de Resolução n'~ 180, de 198e, que
junto à República do Burundi. Sessão: 29-11-88
a 300.000,00 OTN. Sessão: 22.11.88 (extraordi- autoriza a P~feitura Municipal de Central, Estado
- Mensagem n~ 246, de 1988-(n1 457/88, na
nária)
&fBahia,acontrataroperaçãodecrédltonovalor origem), de 31 de _outubro de 1988, pela qual
-Projeto de Resolução n1 169, de 1988, que correspondente, em cruzados, a 76.905,00 .OTN.
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio
autorizaaPrefeituraMunicipaldeChapadinha,Es- Sessão: 30J 1.88 \extraordinária)
tado do Maranhão, a contratar operação de crê-Projeto de Resolução n9 181, de 1988, que
Seabra de Noronha, Embaixador do Brasil junto
dito no valor correspondente, em cruzados, a
autoriza a Prefeitura Municipal de (recê, Estado
ao Estado do Covelte, para, cumulativamente,
80.000,00 OTN. Sessão: 22.11.88 (extraordinária)
da Bahia, a contratar operação de crédito no valor
exercer a runç:ão de Embaixador do Brasil junto
ao Estado de Bareine. Sessão: 29-11-88
-Projeto de Resolução n9 170, de 19:e8, que
corresponde nte, em cruzados, a 40 .000 ,00 bTN .
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Sessão: 30.1 L88 (extraordinária)
Requerimentos aprovados
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
- Projeto de Resolução n9 182, que autoriza
no valor correspondente, em cruzados, a
aPrefeituraMunidpal deJequié, Estado da Bahia,
_Requerimento n? 166, -d_e 19_8_8, de autoria
80.000,00 OTN. Sessào: 22.11.88 (extraordinária)
a contratar operação de crédito no valor cOrresdo Senador Jcunll Haddad, solicitando, nos termos regimentais, informasões através do Gabi- Projeto de Resolução n9 160 de 1988, que pendente, em cruzados, a 263.175,90 OTN. Sesaltera dispositivos da Resolução n~ 1, de 1987, sãO: 30.11.88 {extraordinária)_
nete Ovil da Presidência da República, ao Senhor
modificadada pela Resolução n9 54, de 1987 e
MinistrO do Interior,.a ~speito de assuntos perurevigorada pela de n9 137, de 1988. Sessão: ProjetosaprovadoseenviadosàCãmarados
nentes àquela Pasta. Sessão: 22-11-88 (e:Ktraor22.11.88 (extraordinária)
Deputados
.
..
dinária)
-Projeto de Resolução n9 172, de 1988, que
- Emendas do Senado-ao Projeto de Lei da
- ReqUerimento no 183, de 1988, de autoria
autoriza o Governo do Estado- do Rto de Janeiro
Câmara n9 43, de 1988 (n"' 418/88, na Casa de
do Senador Ronaldo Aragão, solicitando, nos tera contratar operação de crédito no va1or corresorigem), que dispõe sobre beneficias fiscais na
mos regimentais, informações .ao Ministro-Chefe
pendente, em cruzados, a 466.4 I 7,90 OTN. Ses~ área do ImPoSto de Renda e outros tributos, conda Casa Ovil da Presidência da República, a ressão: 23.11 .88
cedídos ao desporto amador. Sessão: 24-11-88
-peito da desapropriação de terras pelo INCRA,
-Projeto de Resolução n9 173, de 1988, -que
--:...._Projeto de Lei do Senado n9 86, de 1988,
antes alienadas à Construtora Andrade Gutierrez
de autoria do Senador Carlos Chiarelli, que díspõe
SA, para implantação do Projeto Carapanã, no
autoriza o GovernO do Estado do Rio de _Janeiro
·a contratar operação de, crédito no valor corres- sobre o sa1ário mínimo e dá outras providências.
Estado do Pará, de acordo com a Resolução n?
1,891,567.33 (um milhão, oitocentos e noventa
e um mil, quinhentos e sessenta e sete dólares
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8_9, de 1979, do Senado Federal. Sessão:
22-11-88-(extraoi-dinária)' -

- ·- • - '" • -

-Requerimentos n9 189, de l988, de autoria
do Senador Ronan Tito, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado,

, sãO: e submeteu os nomes dos Senhores Sena-

. 'da'res Carlos Chiâr~Jli é. Nelson Wedekin, respecti-

'vamente, como candidatos a Presidente e vice'Presidente, disputarem o pleito. bando continui, dade o Senhor Pr€sidente dos Trabalhos deter-

a-

e-

do discurso pro: "'erido pelo Senador Francisco RominoU quê se prócedeSse eleiÇâo convidou
llemberg durante a solenidade em comemoração
o Senhor $_enador Ronan Tito para secretariar
ao Dia da Bandeira. Sessão: 24-11-88
.os trabalhos de_ apuração. Aberta a uma, verificada
.a existência do mesmo número de cédulas e de
Requerimento aprovado e enviado à Câmara
;eleitores, foram as sãbrecartas devidamente apudos Deputados
-Requerimento _n9 201, de 1988, de autoria - .radas e apresentaram 9 (nove) votos para o Sedo Senador Humberto Lucena. solicitando, nos .nhor Senador Carlos Chiarem para Presidente e
termos regimentais, a con~tuição de Comissão .10 (dez) votos para o Séhhot Senador- Nelson
Especial Mista, composta por 11 (onze) senadores .Wedekin, como vice-PrêSidente. lmediatamente
foram proclamados os eleitos, tendo o ª-enhor
e 11 (onze) deputados, para, num prazo dé 180
(cento e oitenta) dias, elaborar os projetas de leis ·senador Carlos Chii:Helli assumido a Presidência,
complementares e.os projetes de leis ordinárias 'a convite do Senhor Senador LuiiViana, passando
expressamente previstos na Constituiç_ãÕ. Sessão: ~então a dirigir os trabalhOs. Nestemomento regis'trou~-se· â chegada de mais dois Senhores Senado28-11-88
.
'res: José Agripino e Almir GabrieL Ao se dirigir
'aos demais Senadores o Presidente agradeceu
COMISSÃO DE AScAi.JzAc;AO
a confiança nele depositada e a honra com a
E COI'ITROLE
qual foi distinguido pelos demáis _membros da
C6mlssã6 .de FiscálitaÇão- e cóntroJe: convidou
t• Reunião realizada em 30- de abril de 1988 para tomarem assento à mesa; ds Senhores SenaAs quinze horas e trinta minut~s do dia trinta ,dores Fernando Henrique Cardoso e Divaldo Sude abril de mil novecentos e oitenta e oito, na
ruagy,- transmitindo no me.smo ato a palavra ao
sala de reuniões da Comissão--de CoilStituição -.S~nadOr Femando Heprigue_Can;lo,so que disc9re Justiça do Senado Federal, reúne-se a Comls- .re~ sobre dívEirSas .COIJSiderB:ções políticas, técnisão de Fiscalização e_ Controle do Senado Federal
cas fJ!osóficas_ sobre a Com1ssáo que acabava
para, atendendo sua convocação, eleg~r os Sede se instala[<. Comentou airida sobre a sua enornhores_ Presidente vice~Presidente. Presente_~ os
mo a, isen~o .e a serenidade que .devem pautar
no seu procedimento. F'alOu a Se9uir o S~nhor
seguintes SenhOres SenadOreS! -Roi-úin Tito, Wilson Martins, José Paulo Biso!,· f1árcio Lacerda, . Senado( Affoftso Camargo que manifestou o seu
Affonso Camargo, Carlos_Chiãi-em, I5ivaldo Suruapensamento S_Obre a Comissão de Fiscalização
gy, Severo Gomes, Ruy.f3acelar e Luiz VIana. Assue tontrole_ê sobre a q;tal deseja que seja também,
miu a Presidência dos trabalhos 0 Senhor Sena- · função da: Comissão, acatar as denúncias transdor Luiz Viana, que, em vista do número regimitidas pela sociedade, pois no seu entendimenmental presente, dedarou aberta a reunião. O Se- _ . to,t_~qs Parlame~t~ cjo r:n~r:tdo f!199~n:tc:'• ~~~em ,
nhor Presidente mandou que fossem distribufdas , _ l:é!dça_ vez mais_ ~ JL}nção _fiscafizadora do que a
as cédulas para a eleição, tendo antes, concedido __ legi~ladora._ Cp_!lduiu demonstrando a sua convieç:ão de que, ~m. assim ~gindo, a Comissão dará
a palavra ao Senhor Senador Ronan Tito que tec eu comentários sobre a importância da Com ispassos iniportantes na construÇão da democraCia

e

do País. Logo após o Senhor Presidente concedeu
a palavra ao Senhor Senador José Paulo Biso!
C(Ue expendeu seu entendímento de que a Comissão ora instalada era da essência da democracia
e que através do seu trabalho sério, é que o legislador poderá derrubar as distorções do comportamento administrativo e público, geradores da
corrupção. Disse ainda o Senador José Paulo Biso! acreditar numa inauguração, no País, do restabelecimento do prestígio da dignldad~ do politico.
Continuando a reUnião o Senhor Presidente Carlos Chiarem agradeceu a solidariedade dos seus
- j:iãres, à indicação do seu nome, mas destacou
que a responsabilidade será co-dividida. Disse
também qUe nó Universo de atribuições e compe-_
tências da Comissão de Fiscalização e Controle
ela deverá agir como um radar no Senado Federal
para acompanhar na tarefa de fiscalizar e controlar
a vida administrativa do PaíS. COndufnâo, disse
- que o objetivo da Comissão de Fiscalização e
Controle é o de manter um trabalho continuado
e permanente prestando contas de suas ãtividades e fazendO- Com que _outros prestem contas
à Comissão, tudo isso dentro de um sentimento_
democrático com" o·uso_do_dg9r e com isenção!
valorizando_ a figura do político e da instituição
parlamentar. Agradeceu a presença de todos e
-deu por encerrada a presente reunião, determinando que eu, Goitacaz Brasonio' Pedroso de Albuquerque, Assistente da Comissã() de Fi!;cali~
zação e Controle, lavrasse a: Presente Ata, a qual,
apó:;; lida e julgada confo_rrue pelos senhores
me-mbros da Comissão _será devidamente assinada pelo Senhor Presidente e demais membroS,
acompanhada das respectivas notas taquigráfi-'
cas, para a sua publicação. Luís VIana -Severo

Gomes- Márcio Lacerda- Carlos Chiarelli
- Ruy_ Bacelar - Mendes Canale - GuJIherme Palmeira - João Calmon João
' Agrlplno- Mauro Benevides- Wilson Maf..
_ tins - Dlvaldo Suruagy - José Paulo BlsoJ
- Alnür Gabriel- Carios Alberto - Ronan
Tito - Alfonso Camargo.
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1.2.1- Projeto recebido da Câmara
dos Deputados

-Projeto de Lei da Câma,ra n~ 62!88 (n9
1.071/88, na -casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Federal de Recursos, que dispõe
sobre a composição inicial dos Tribunais Regionais Federais e sua instalação, tiia os respectivos quadros de pessoal, e dá outras providências.
1.2.2- Aviso do Ministr-o-Chefe do
Gabinete Civil da Presidência da República
- N~ 882/88, eilcaminhando os esclarecimentos do Ministério das Relações Exteriores

sobre os quesitos constantes do Requerimento rf' 111, de 1988, de autoria do Senador
Maurício Corrêa.

SENADOR LEITE CJV\ IIE'S - Correspondência que tem re_c.ebido do exterior sobre
os crimes no setor rural brasileiro.
SENADOR MAURO BORGES - Reunião
de presidentes de partidos políticos realizada
hoje para analisar situação nacional.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Eleição de Carlos Andrés Perez, para a presidência
da Venezuela.
SEl'IADOR JOÃO CALMON- Gorbachev.
EntreVista do Professor Paulo Freire, ao jornal
Folha de S. Paulo.

1.2.4- Comunicaçõ_es d;t Presidêitd3
-Abertura de inscrições para discussão do
Projeto de Lei n'? 1/88-CN.
- Redistribuição à Comissão do Distrito
Federal do Projeto de Lei do Senado n 9
48/87-DF, por forÇa da Resolução n9 157/88,
que deverá examinar-lhe, além do mérito, a
constitucionalidade e juridlcidade.

- ProjetQ <;k ~i do Senado n" 106/88, de
autoria do Sen~·dor lrarri Saraivà, que estabelece os casos em_ que acontecerá a ,identificação crimifJal, to(I1ando eficaz o art. s~. itein
LVIII, da Constituição da República Federativa
do Brasil, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~ 107/88, de.
autoria do Senador Iram Saraiva, que toma
obrigatória a reser:va, no serviço público, de
empregos patã pe:ssoas portadoras. de deficiência, flxa percentual, e dá outras providências. -Projeto de Lei do Senado· n9 108/88, d~
autoria do Senador Odacir Soares, que dispõe
sobre a movimentação dos rec;:ursol;; fioanceiros da Petrobrás e de suas subsidiárias ern
bancos oficiais, e dá outras providências.

1.2.5 - Reque,rlmento
- N9 223/88, de~ urgêricla para Projeto de
Resolução n9 187/88, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal.

1.2.3 __,.Discursos do Expediente

SENADOR NABOR JÚNIOR- Transferência de recursos do Finam para o Finor.
SENADOR JOSÉ F0&19\ - Desempenho do Senador Almir Gabriel como relator
do Orçamento da União. Repúdio ao assassinél,to do deputado estadual no Pará. Discurso
do líder soviético na ONU.
SENADOR NEY MARÁ1"1HÁO - Encaminhando à Mesa projeto de lei que dispõe sobre
colôntas, sindicatos, federações e Confederação Nadona1 dos Pescadores.

da República Fedetativ~. do Bras.jl, e dá outras
providências.

1.2.6- Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n9 104/88, de
autoria do Senador Rey MàianhãÕ, que dispõe
sobre as colónias, federações e Confederação
Nacional dos Pescadores.
-Projeto de Lei do Senado n? 10!)/88, de
a~.~-toD.ft QQ_Senador [ram Saraiva, que caracteriza a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os crimes considerados hediondos, tornando
eficaz o inciso XLUI, do art. 59 da Constituição

13-0RDEMDODIA

Oficio-n" S/22, de 1988 (n~ 1..56_6/a8, na
origem), relativo à proposta para que seja autorizado o Govc:mo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito ·externo no
valor deUS$ 39,899,100.Aprovado, nos terroeis do Projeto de Resolução n 9 191/88, aPós
parecer proferido pelo Senador Nelson Carneiro, tendo usado da palavra na sua discurssão os SrS'. Itamar Franco e Nelson Carneiro
e feito declaração de voto o Sr. Itamar Franco
e usado da palavra em explicação pessoal o
Sr. Ronan Tito.
- Redação final do Projeto de Resolução
n9 191/88. AProvada. À promulgação,

'·'
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PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
OiretOC" Industrial
LINOOMAR PEREIRA DA SILVA

ASSINATURAS

Semeslral .. , .................... ~---·····-··············· Cz9.320,00
Exemplar Avulso ···············-··-·····'················- Cz$.60,00.....

Oiretor Adjunto

Tiragem: 2.200-eXeinplares .

.

1.3.1-Matérla apreciadas após a
demdoDia

Or~

SENADOR JUTAHY /o!AGALHÃES- "'Não
parar: O eterno desafio".

-Projeto_ de _ReSQlLJ.Ç.ãÇl_O~ 1. 8:7[88, em re_gime de urgênCia, nos ~t:n:tQS do.requerimento
nç 223/88, lido no Expedie;nte, Aprovado,
após parecer da comissão competente.
- Redação final do Projeto de Reso]J,içã_g
nç 187/88, em regime de urgência. Aprovada.
À promulgação.
---

-Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, dia 9, às 10 horas, corri Ordem do Dia· ciue ·designa.
·

SENADOR ALBANO FRAJ'ICO- Dia mun-

diai

Contra AioS._~_ ---- ·

-

SENADOR ITAMAR FRANCO- Juros
reais.
SENADOR ODACIR SOARES .:... A Sudhevea no Orçamento da União.

1.4- ENCERRAMENTO

2-ATOS DA COMISSÃO DIRETO.. · RA DO SENADO FEDERAL

SE/'IADOR LOURNALBAPTJSTA -Centenário de nascimento de !_saias Alves de AI.meida.

1.3.2 - Discursos após a Ordem do
Dia
SENADOR AUREO fr!El.LO - Homenagem póstuma a Dario Cardóso.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Definição de reposidon;;,.ment_o em referência de
vencimentos, para o Carteiro aposentado do
ex-Departamento dos CõiTeioS e:}elégrafos.

1.3.3 ~Comunicações da Presidência
-Término do prazo para oferecimento de
_emendas aos Projetas de Resolt.Jção

· e 185/88

n~s

183

· -

- - N9s 57 e 58, de 1988.

3 -ATA DE COMISSÃO
4-MESADIRETORA

5 - LÍDERES E VIC::E:LÍDERES DE
PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENlES
.
. .
·.

Ata da 74" Sessão, em 8 de dezembro de 1988
• c

• _.

2~Sessão

. .
Presidêndà

Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA

dos Srs. Humberto Lucena, Jutahy Magalhães e Francisco Rollemberg

ÀS 14 HORAS E 30 M./JYUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADO~ES:_

Ca_mpos - Ronan Tito __:.: f_ern_ando Henrique
Cardoso- Mário Covas....- Mauro Borges -Iram
SaraiVa --Gonzaga Jaime- Pompeu de Sousa
- Mauricio ·eorrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg NUnes Rocha -Márcio
LaCerda -Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves- Dirceu
_ Cax:neiro - Nelson Wedekin -:- Carlos Chiarem
· · --José Paulo Biso!- José Fogaça.

Mário Maia - Alulzio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres- Áureo Melo- Odacir Soa~
res - Ronaldo Aragão - Qlavo. Pires _João
Menezes- Almir Gabriel- João Castelo _Alexandre Costa- Edison LpQão --.,João Lobo _
Chagas Rodrigues -Álvaro -Pà.checo _ Afonso
Sancho -Cid Sabóia de CarValho - Mauro Benevides - José Agripino -:....:._ Lavoísier Maia Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco
Maciel - Ney Maranhão ......;. _Luiz~ Piauhylino Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy - Rubens Vilar-Albano Franco-=-:- Francisco Rollem- ,
berg - Lourival Baptista - Jutahy MagalhãeS·
- Ruy Bacelar -José lgnáclo Ferreira -Gerson
Camata - João Calmo_o_- Jamil Haddad Nelson Carneiro - Itamc,.r Franco - A1fredo

O SR. PRESIDENlE (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa o comparecimento de
62 Srs. Senadores. _f:lavendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus inici~mos nossos trabalhos.
O Sr. :19 S~Crefárió irá proceder à leitura do
Exped~ent~.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 62, de 1988
(N~

1.61'1!88, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal
Federal de_ ~~ur~s -

Dispõe sObre a composição inicial dos
Tribunais Regionais Federais e sua lnstalaçáo, cria os respectivos quadros de
pessoal_e _clá o~~ proyidên~as.

O Congresso Nacional decreta:
Arl 1" Os Tribunais Regionais Federais, cria~
dos pelo ato das Disposições Constttucionais

Dezembro de 1988
Transitórias, têm sede é jurisdição definidas na

Resolução n9 1, de 6 de outubro de 1988, do
T ribuna1 Federal de Recursos, expedida em obe-

consoante dispõem o § 7~, segunda parte, e o
§ Qe do art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e rfomeados p-elo Presidente
da Repúlica
§ )9 Na indicação prevista no capút deste

artigo, serão observadas as regras estabelecidas
pelos arts. 93, iiiciso II e 107, incisos f e tl, da
Constituição Federal
§ 29 OS juízes dos Tribunais RegiOnaiS Federais, nomeados na forma deste artigo, tomarão
posse perante o Presidente do Tribunal Federal
de Recursos.

Art. 49 Os Tribunais Regionais Federais serão
instalados pelo Presidente do Tribunal-Federal de
Recursos e presididos pelo magistradO inais antigo, oriundo da carreira de juiz federal, até a posse
do Presidente e do Vice-Presidente, eleitos na conformidade do que dispuserem os respectivos Regimentos Internos.

ae-

Art. ro.. Poderão__s_e_t _aproveitados, nos 9._uadros de p~al_ dos Tribunais Regionais Fe~~ais
ou das Secretar:1as das Seç:Oes JudiCiárias, em
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas,
por ato do Presidente do respectivo Tribunal, os
servidores Concursados da Administração Pública
_que se encontrem prestando serviços às Seções
Judiciárias subordinadas àjurisdiçij.o de cada Tribunal, na data de vigência desta lei, na -condiÇão
de requisitados, mediante opçãO e~ an~ên~a do
- úrgãõ de origem.

~-

da Lei 11.0

.

Art 14. Esta Ie_i entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se _as disposiçõe:s em contrário.

..

:E

...

!Se 1L)

'f'ltiBOKAL REGIONAL FEDERAL DA 1t REGIXo
_ QOADJtO PERMANeN'l'E DE PESSOAL - PROVIMENTO EFmiVO E E!1 COlU&&ao

- (5fu~s

Art. 59 Os Tribunais Regionais Federais compor-se-ão de Turmas, que poderão ser agrupadas
em Seções Especializadas, coriforme· dispuser o
Regimento Interno.

biiliÇXõ

•

. . . . . .OlWWITO
SUPERIOR!:S

Arl 69 Funcionará junto a cada TribunaJ-Re.:..
gional Federal uma Corregedoria com a coinpetência que lhe fiXar o Regimento Interno:- --

IDP-DAS-100)

. Xióio
.lUMcílR.IO

Art. 7o Junto aos órgãos julgadores d9s Tribunais Regionais Federais funclonar"á um -representante do Ministério Público Federal.

('l'll"•AJ-020)

......
..

Art. 89 Ficam criados 74 (setenta e quatro)
cargos de Juiz de Tribunal Regional Federal, que
serão providos. na composição inicial, de acordo
com o estabelecido no art. 3o desta lei.

urvzo.,..
dftL IOPD.IOR
(ft!'-ws-900)

Parágrafo único. O vtii1Ciffient6- e a verba de
representação dOs Juízes dos Tribun8is Regionais
Federais corresponderão a 90% (noventa por
cento) do vencimento e da verba de representação dos Ministros do Superior Tnbunal de Justiça, mantido idêntico referencial entre as demais
categorias da carreira.

§ 19 Poderão ser nomeados para os cargos
criados neste artigo candidatos habilitados em
concurso póblico realizado pelo Tribunal Federal
de Recursos e pela Justiça de primeiro grau, para

.... -·-

&laxo

§ 29 Os Tribunais Reglom:iis Federais aprovarão seus Regimentos Internos dentro de 30
(trinta) dias, contados de sua instalação.

iJIOCZfõSA!mNTó

_a-J)AOOS

('DI'-PR0-1600)

.......

ObTW

A'!IV:IDAD!!S

-

Mtoto

-101-1000

_,.,..,...,..,.,
('!'ltr-AR'l'-700)

CATEGORIAS)êiJGõs

ê&J:GOS

•• ""
l
CAAGOS

Duetor=Gííra.i
Diretor do Seeretarioa
Diretor de s,w,a-_creu.ri.t.
Diretor de Divbio·
Cbefe de: Gabinete
Assessor- de Jui~.
ASI!!II!Il'!lsar Judiciário
Tecm.co Jüaic1ar1o
Taquiqr~afo Judiciirio
Oficial de" JW!tiç& Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciirio.
As:ente de Seg. Judieii.ria
He<lico
Enfermeiro
Paicõloqo
Odontóloqo
Enqenhei.ro
Arquiteto
Adll.inistrador
Contador
- btatbtico
A. .t.tente Social
!libl:t,otecil:"!o
Ana.Ú.IIõtA d.e SistelJUia
Proqru11dor
Operador de Computar;;io
Digitador
Auxiliar ele in!ermaqem
Aux. Op. Serviço• Di~noa
Desenhista.
~ente de Telec. e Eletric.
!'ecnico de Contabilidade
'l!elefonista.
Art
e Hec
ea
Art!fice de Elatlll- • eom.
Artífice de C..rpf ~ Mllrc.

•
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Art 13. Instalados.osTribunaisRegionaisFede_r:als, a eles fie~ transferido o poder de disposiçã? do crédito previsto nesta lei

Parágrafo único. O aproveitamento de que
trata este artigo far-se-á mediante processo sele-tive, cujos critérios serão fJXa.dos em resolução
do Tribunal.

§ }9 O Vice-Presidente exercerá também a
função de Corregedor da Justiça Federal, na res:pectiva jurisdição.

9

Art. 11. O Conselho da Justiça Federal, no
prazo de 90 (nOventa) dias, elaborará anteprojeto
de lei, dispondo sobre a organização da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus.
Parágrafo único. Até a promulgação da lei a
que se refere eSte artigo, aplicam-se à administração da JuStiÇa Federai de primeiro e segundO
graus, no que couber, as disposições da Lei n~
5.010, de 30 de ril.aio de 1966, respeitadas as
I}O~as. êonstitucionais peitineft!_e~. _
Art 12. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Tribunal Federai de Recursos crédito especiã.f"de Cz$ -19.348.000.000,00 _(dezenove bi-lhões, trezentos e quarenta e oito milhões de cruzados), para atender às despesas iniciais de instalação, ·organizas:ão ~ funcjonamento ,d,os Tribunais Regionais Federais.
Parágrafo únicO. -Os recursos necessários à
execução do disposto neste artigo decorrerão de
cancelãmentO.-parcial de dotaÇões consignadas
nO Orçamento Geral da União.

cargos de atribuiçÕes iguais ou assemelhadas,
observada a respectiva escolaridade.

§ 2? Enquanto não forem_ providos os cargos
diênCia ao disposto no § 6~ do art. 27 do mesmo
dos quadros de pessoal, criados neste artigo. poAro.
-derão
ser colocados à disposição dos Tribunais
Art. ~ Os Tribunais Regionais Federais terão
Regionais Federais, para o exercício de funções
a seguinte composição inicial: 18 (dezoito) juízes,
iguais ou assemelhadas às que exercia, servidores
nas 1' e 3~ regiões, 14 (quatorze) juízes, nas 2•
dos quadros de pessoal do Tribunal Federal de
e 4~ regiões; e 10 (dez) juizes, nas~ região.
ReCursos e das Secretarias das Seções Juçl.iciá:Art 39 Observado o disposto no artigo anterias, facultado aos mesmos o direi_to de _integrarior, os candidatos a todos os cargos da comporem os quadros doS respectivos Tribunais, após
sição inicial dos Tribunais Regionais Federais se1 (um) ano, m:e-diante opção e ·concordância do
rão indicados pelo Tribunal Federal de Recursos.
óigão
Ofigeni.
-

Art. 9-' Ficam criados, na forma dos anexos
desta lei, os quadros de pessoal das Secretarias
dos Tribunais Regionais Federais, cujos cargos
serão providos nos termos da legislação em vigor.

Sexta-Feira
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"rR!'-DAS-ióf
nF-DAS-101
TRF-DAS-101
'rlU'-lJAS-101
'mr-DAS-101
'fR!'-DAS-102
"rR!'-DA.S-102
TRF-AJ•Ó2i
'l'RF•AJ-023
'l'RP'-AJ'-027
TBE-AJ'-022
'l'R!'-AJ-02-4.
TRF-AJ-02f

'i'RF-NS-90

'l'llr'-JIS-904
'l'R!'-IIS-907
'!lt!'•IIS•909

'1'2tr-t1S-tl6
'!U'-NS•U7
'!'JI!'"-tfS-923
'l'IU'-Ifs-924
~-lfS-926

DF-N$-930
Ta!'-NS-932
TRF-PR0-1601
"rB!'-PR0-1602
'l'RF-PR0-1603
'l'Rl"-PR0-1604
TRF·NM-lOOÍ
TRF-NM-1006
'1'1U'-NK•l014
'l'Rl'-NM-1027
TRF·NM-10-4.2
TRF-NM-10-4.4
TRF-ART-7
'!RP•ART-703
TltF•ART-704

s

20
53
21

l9
1l

144

20
3
310
126
57
j

2
2

•
••
•7
1
1

1
2

s
7

lO

2

••
••
•
2

•
2
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ANEXO
(Art.

da Lei no

n

, de

de

de 19 I

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2D REGIAO
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL - PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSAO
GRUPOS
DIRECAo
E

CATEGORIAS/CARGOS

Oiretor-Geral
Diretor de Secretaria

ASSESSORAMENTO
SUPERIORES

Diretor de Subsecretaria
Oiretor de Divisão
Chefe de Gabinete

(TRF-DAS-100)

Assessor de Juiz
Assessor Judiciári_o

APOIO
JUDIC.IARIO
(TRF-AJ-020)
OUTRAS
ATIVIDADES

Medico

Enfermeiro
Psicólogo
Odontólogo

DE N!VEL
SUPERIOR
(TRF-NS-900)
PROCESSAMENTO
DE
DADOS
(TRF-PR0-1600)
OUTRAS
ATIVIDADES
DE
N!VEL Ml!DIO
(TRF-NM-1000)
ARTESANATO
(TRF-ART-700)

Engenheiro
Arq\liteto
- Administrador
Contador
Estatístico
Assistente Social
Bibliot_ecário
Analista de .s~stemas

Programador
Operador de Computação
Diqitador

Auxiliar de Enfermagem
Auxi.liar Op. Serv. Diversos
De~nhista

Agente de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade
TelefOnista
Art~fice de Mecanica
Artífice de Eletric. e Com.

Artífice de Carp. e Marc.

CODIGOS
TRF~DAS-101

TRF-DAS-1Ú
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102
TRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF-.l\.J-027
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024
TRF-AJ-025
TRF-NS-901
TRF-NS-904
TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
TRF-NS-932
TRF-PR0-1601
TRF-PR0-1602
. TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1.604
TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1014
TRF-NM-1027
TRF-NM-1042
TRF-NM-1044
TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

NO DE
CARGOS
1
5
16
46
17
15
10
112
15
3

240
98
44
3
l
l
2

.. 1
1
4
3
1
1

5
5
4

6

a

2

52
2
6
6
S.
2

6
2
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ANEXO
(Art.

da Lei no

III

de

de 19 I

de

~RIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3~ REGIÃO
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL - PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO

GRUPOS
DIREÇAO

-- CATEGORIAS I -CARGOS

Diretor-GeralDiretor de secretaria

CODIGOS

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101.
ASSESSORAMENTO
Diretor de Subsecretaria
TRF-DAS-101
SUPERIORES
Diretor de Divisão
TRF-DAS-101
·chefe de Gabinete
(TRF-DAS-100)
TRF-DAS-101
Assessor de Juiz
TRF-DAS-102
Assessor Judiciário _
- TRF-DAS-102
-APOIO
Tecnico Judiciaria
.
TRF-AJ-021
-Taquígrafq Judiciário·_
TRF-AJ-023
JUDICIÃRIO
Oficial de Justiça AValiador TRF-AJ-027
Auxiliar Júdiciário
TRF-AJ-022
(TRF-AJ-020)
Atendente Judiciário
-TRF-AJ-024
TRF_;AJ-025
Agente de Seq~ Judiciária
OUTRAS
Medico
TRF-NS-901
Enfermeiro
TRF-NS-904
Psicólogo
ATIVIDADES
TRF-NS-907
Odontólogo
TRF-NS-909
DE NÍVEL
Engenheiro
TRF-NS-916 .
Arquiteto
TRF-NS-917
Administrador
SUPER!OR
TRF-NS-923Contador
TRF-NS-924
(TRF-NS-900)
Estat.í.stico
TRF-NS-926
Assistente Social
TRF-NS-930
Bibliotecário
TRF-NS-932
PROCESSAMENTO
Ailalista dé S).st.em.as. .
TRF-PR0-1601
-.Programador
DE
TRF-PR0-1602
TRF-PR0-1603 .
DADOS
Operador Qe. Computaç~o
- TRF-PR0-16_04_ _
(TRF-PR0-1600)
Diqitador
, ·Aux~l~ar d~. Enfermagem
OUTRAS
TRF-NM-1001
ATIVIDADES
-Auxiliar, _Op. Serv. Diversos
TRF-NM-1006
DE
Desenhista
TRF-NM-1014
NÍVEL l!tDIO
Agente de Telec. e Eletric.
TRF-NM-1027
(TRF-NM-1000)
Técnico de Contabilidade
TRF-NM-1042
Telefonista
TRF-NM-1044
ARTESANATO .
- . - Art~fice de Mecanica
TRF ART-702
, ,Artífice de Eletric. -e Cpm.
TRF-ART-703 .
(TRF-ART-700)
·Artífice de Carp.- e Marc.
TRF-ART-704
E

DE
CARGOS
1
5
20
53
21
19
11
144
20
3
310
126
57

NQ.

0

3

2
2
2

1
1

4
4
1
2
6
7

5
7
..J.O
2

68
2
8
8
6
3
8
2
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AN-EXO
(Art.

da Lei no.

IV

, de

de 19 )

de

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 40 REGIJ\:0
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL - PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSJ\:0
GRUPOS
DIREÇAO
E

ASSESSORAMENTO
SUPERIORES
(TRF-DAS-100)
APOIO
JUDICIAR! O

CATEGORIAS/CARGOS
Dl.retor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Oiretor de Divisão
Chefe de Gabinete

Assessor de Juiz
Assessor Judiciário
Tecnico Judiciaria
Taquígrafo Judiciári:o
Oficial de Justiça Avaliador

Auxiliar JudiciáriO

DE N!VEL

Atendente Judiciário
Asente de Seg. Judiciária
Medico
Enfermeiro
Psicóloc]o
Odontólogo
Engenheiro

SuPERIOR

Arquiteto
Administrador

(TRF-AJ-020)
OUTRAS
ATIVIDADES

(TRF-NS-900)
PROCESSAMENTO
DE
DADOS
(TRF-PR0-1600)
OUTRAS
ATIVIDADES
DE
N!VEL MtDIO
(TRF-NM-1000)
ARTESANATO
(TRF-ART-700)

Contador
Estatístico
Assistente Social
Bibliote_cário
Analista de s~stémas

Programador
Operador de computaÇão
óigitador
Auxiliar _de Enfermagem
Auxiliar Op. Serv .. Diversos
Desenhista
Âge~te de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade
Telefonista
Art4fice de Mecanica
Artífice de Eletr·ic. e Com.
Artífice de·carp. e Marc.

CODIGOS

NO DE
CARGOS

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102
TRF-AJ-021

112

TRF-AJ-023~

15

TRF-AJ-027
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024
TRF-AJ-025
TRF-NS-901
TRF-NS..:.904
TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
TRF-NS-932
TRF-PR0-1601
TRF-PR0-1602
TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1604
TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1014
TRF-NM-1027
TRF-NM-1042
TRF-NM.,-1044
TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

1
5

16
46
17
15
10
3

240
98

44
3
1
1

2
1
1

4
3
1
1
5
5
4
6
8
2

52
2
6
6
5
2
6
2
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da Lei no
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TRIBUNAL REG~ONAL FEDERAL DA 50 REGIAO
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL - PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSAO
GRUPOS
DIREÇAO
E

ASSESSORAMENTO
SUPERIORES
(TRF-DAS-100)

CATEGORIAS/CARGOS

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Diretor de Divisão
Chefe de Gabinete

AssesSor de Juiz
Assesso~ Judiciário
APOIO
JUDICIAR! O
(TRF-AJ-020)
OUTRAS
ATIVIDADES
DE N!VEL
SUPERIOR
(TRF-NS-900)
PROCESSAMENTO
OE
DADOS
(TRF-PR0-1600)
OUTRAS
ATIVIDADES
OE
NlVEL Mtoro

(TRF-NM-1000)
ARTESANATO
(TRF-ART-700)

Medic.o
Enfermeiro
Psicólogo
Odontólogo
Engenheiro

Arquiteto
Administrador
Contador
Estatístico
Assistente Social
Bibliotecário
Analista de Sistemas

Programador
Operador de Computação
Diqitador
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar Op. Serv. Diversos
Desenhista
Agente de_Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade
Telefonista
Art~fice de Mecanica
Artífice de Eletric. e Com.
Artífice de Carp. e Marc.

CÓDIGOS
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102
TRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF-AJ-027
TRF-AJ-022
TRF'-AJ-024
TRF-AJ-025
TRF-NS-901
TRF-NS-904
TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
TRF-NS-932
TRF-PR0-1601
TRF-PR0-1602
TRF-pR0-1603
TRF-PRO-.J.604
TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1 O14
TRF-NM-1027
TRF-NM.:l042
TRF-NM-1044
TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

NO DE
CARGOS
1

2

lO
34
13
11
8

80
14
2

172
70
34
2
1

1
2
1
1
3

2.
1

1
4
3
3
2
6
2
38
1
.4
4
4
2
4
2

9
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MENSAGEM N9 3/88

Constiiuiç:ão Federal, tão logo se instalem, con-

(Do Presidente do Tribunal
federal de Recursos)
Brasília, 19 de outubro de 1988
A Sua Excelência
Dr. Homero Santos
DD. Presidente da Câmara dos Deputados, em
exercício
Brasília - DF
Excelentíssimo Senh6r Presidente da Câmara
dos Deputados
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência

soante se ínfere do disposto no § 7 9 do art 2_7
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sob essa ótica, instalação, organização e
funcionamento não são etapas seqüenciais, nem
estanques. mas concomitantes, daí a abrangência
do anteprojeto de lei anexo, cujo teór dos artigos
e respectivo suporte legal mencionamos, como
se segue:
4.1. Os arts. 19 ao _7? dispõem sobre a sede
e a jurisdição, composição inicial e instalação dos
Tribunais Regionais Federais. Sua concepção

norteou-se, nos_ pfÍJ!-cíPios_ ~Onstantes dos di:?PO>:.
sitivos pertinentes-do Ab:J das Disposições Constitucionais Transitórias. Assim, a focação da sede
e Jurisdição, bem comci da composição inicial,
dos Tribunais Regionais Federais fundamentaram-se no número de processos e na localizaçãogeográfica; a Faculdade de escolha de todos os
cargos da composição originária foi resetvada ao
Tribunal Federal de Recursos, consoantes estabeleceu o legislador constituinte; as demais proposições lastrearam-se em subsídios colhidos na
prática a~ministrativa dos órgãos do Poder Judiciárlo, subordinadas, porém, quase todas, ao que
dispuserem os Regimentos lotemos, em harmonia com a competência de autogestão, cometida
aos tribunais pelo art. 96, I, da Constituição Fede-ral em Vi:Qor. - 4.2. Ós arts. ao ã 1O, dispõem sobre a criação
Justificação
de cargos de juiz de Tribunal Regional Federal,
O anteprojeto de lei que ora submeto à aPrecia-- fixando os respectivos vencimentos e verbas de
ção das augustas Casas do Congresso Nacional
representação, ao lado de criar os quadros de
tem como fulcro o curr;:p-rimento da missão que
pessoal, integrados por cargos efetivos e em coa Constituição Federal, promulgada a 5 de _outumissão, estabelecendo as formeis de provimento
bro vigente, reseiVOu ao Tribunal Federal de Ree prevendo possibilidade de aproveitamento de
cursos na instalação dos Tribunais Regionais_ Feservidores da Administração PúbUca, que se enderais.
-contr_em na condição de requisitados, na data de
2. Com efeito, nos §§ 6° e 79 do art 27 do
vigência da lei.
AtD das Disposições ConStitucionais Transitórias,
A criação dos cargos propostos arrimou-se na
o legislador constituinte assim estabeleceu:
competência constitucional prevista no art. 96,
"Art. 27.
-II, b, e a frxação dos vencimentos dos juízes de
Tribunais Regionais Federais, como dos demais
integrantes das categbrias da magistratwa, neste
§ 69 Ficam criados cinco Tribunais Redispositivo, e no princípio coristante do inciso V
gionais Federais, a serem in.stalados no prazo
do art. 93 da Constituição recéln-promulgada.
de seis meses a contar déi promulgação da
Constituição, com a jurisdição e sede que
O dimensionamento dos recwsos humanos,
lhes fixar o Tribunal Federal de Recursos,
englobando cargos de direç:ão e _assessoramento.
tendo em conta o número de processos e
bem como efetivos e empregos permanentes, foi
sua localização geográfica.
precedido de previsão de organização dos servi§ 79 AtéqueseinstalemosTribunaisReços inerent_es às at:Mdades-fim, quase-fim e melo
gionais Federais, o Tribunal Federal de Re- _ dos Tribunais RegionaJs Federais. Nesse aspecto,
cursos exercerá a competência a eles atrilevou-se em consideração a experiência acumubuída em todo o território nacional, caben~
lada pelo Tribunal Federal de Recursos na operaciona1izaçêo diária dos serviços judiciários, de judo--lhe promover sua instalação e indicar os
candidatos a todos os cargos da composição
risprudência, pertinentes à análise de suas deciinicial, mediante lista tríplice, podendo desta
sões e da doutrina e legislação de seu interesse,
constar juízes federais de qualquer região,
bem como dos administrativos e de informática
observado o disposto no§~-"
e documentação, terido em vista que a competência dos Regionais cabia ao Tribunal Federal
3. Desta forma, o anexo anteprojeto de lei,
de Recursos na ordem constitucional precedente.
cingindo-se às disposições constitucionais coliPonderaram-se, ainda, nessa pauta, as s_eguintes
m.:Jdas, provê, em seus artigos, as condições imvariáveis:
prescindíveis à instalação dos -Tribunais Regionais
...-Previsível acréscimo na demanda pela pres~
Federais.
tação jurisdicional, como corolário da descentra4. Impede se consigne, nesse passo, que a
instalação não se constitui mero ato formal declalização da Justiça Federal de segundo grau, da
rativo de instauração, mas envolve, necessariaampliação dos direitos e garantias fundarilentais,
mente, organização e funcionamento, eis que os
preconizados pela nova Carta, e da criação dos
novos órgãos da Justiça Federal assumirão a
novos institutos jwidlcos do habeas-data e do
mandato de iQjunção; e
competênCia a eles atribWda pelo art. 108 da
para, no uso da faculdade que me confere 0 art.
96, D, da Constituição FederãJ, encaminhar 0 anteprojeto de lei dispondo sobre a instalação dos
Tribunais Regionais Federais, cujas noimas sugeridas estão respaldadas na justificativa que acompanha 0 trabalho.
Cumpre-me acentuar,-ainda, a necessidade de
urgência na sua tramitação, tendo em vista 0 prazo fJXado no § 69 do art. 27 da mesma Carta,sendo certo, também, que a reformulação do Po-der Judiciário não se processará sem a medida
ora proposta.
___
Aproveito a oportunidade para renovar a Voss~Excelência os meus protestos de estima e consideração. _ Ministro Evandro Ciueiros Leite,
Presidente do Tribunal Federal de Recursos.

- aumento da virtual capacidade de pleitear
em juízo de significativo COiltingente de cidadãos,
em decorrência dos novos ganhos sedais propi~
ciados pela Carta Magna.
A previsão de nomeação, para cargos criados
nos Tribunais Regionais Federais, de servidores
habilitados em concurso público realizado pelo
Tribunal Federal de Recursos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, fundamenta-se
em princípios norteadores da Administração Pública, insertos nos indsos 11, III e IV do art. 37
da Constituição Federal.
O apro~ltamentc) dos requisitados, na forma
proposta, contempla direitos decorrentes da condição de servidor público, em virtude de todos
já integrarem quadros da Administração Pública
e usufruírem, muitos deles, da estabilidade, objeto
do art. 19 do Ato das_ Disposições Constitucionais
Transitórias. E se justifica, como economia de
esforços, pciis se trata de contingente _de mão-deobra já treinado no serviço judiciário, cujo concurso, a par de garantir, hoje, o funcionamento
de_ inúmeras Varas Federais instaladas em cidades-pólos, localizadas no interior dos EstadosMembros, concorrerá decisivamente para a implantação dos Tribunais Regionais Federais.
4.3. A proposição objeto do art. 11 impõe-se
em face_ da nova ordem constitucional vigente,
no que pertine à esbutura e competência da Justiça Federal de prmeiro e segundo graus.
A finalidade do crédito especial, para cuja abertura se busca autorização, é a dedarada no art.
12. Destina-se ao Tribunal Federal de Recursos
como ação conseqüente ao disposto no § 7~ do
art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. O ãrt. 13 Corriplementa O objetivo
declarado no art. 12, prevendo a transferênda
do poder de disposiÇão do crédito remanescente
aos Tribunais Federais, tudo em conformidade
c_om o disposto nos incisos V e VI do art. 167
da Constituição Federal.
Urge se registre que, no dimensionamento dos
recursos humanos, financeiros e materiais, sobejou a preocupação com a parcimónia na elevação
dos gastos públicos, mas em idênticas propo-sições sobejaram a responsabilidade e a necessidade de se prover, tempestivamente, os meios
para a pronta prestação jurisdicional.
Isto posto, formalizo, nesses termos, a apresentação do presente anteprojeto de lei, cuja iniciativa
me compete, no exercício da função governativa
do Tribunal Federal de Recursos, por delegação
de meus Pares, e no cwnprimento da missão
-de promover a instalação dos Tribunais Regionais
Federais, pela vontade do legislador constituinte.
de outubro· de 1988. ~ Minsitro
Brasília,
Evandro Guelros Leite, Presidente do Tribllmll.
Federal de Recursos.
·
LEGISLAÇÃO aTADA
CONSTITlllÇÃO

.
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CAPITULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidad,e, publlddade e, também, ao seguinte:
1- os cargos, empregos e funções públicas
são acesslveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em let
II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso

público de provas ou de provas e títulos, ressal-

vadas as nomeações para cargo em comissão

a) a aheração do número de membros dos
tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação
de vencimentos de seus membros, dos juízes,
inclusive dos tribunais inferiores. onde houver, dos
serviço_s auxiliares e os dos juizos que lhes forem
vinculados.
c) a criação ou extinção dos tribunais inferia..
res;
d) a alteração da organização e da divisão judi~
ciárias;
-

..........................................-..-·---·-·-·--·SEÇÃON
Dos Trlbunals Regionais Federais
e dos Juízes Federais

declarado em lei de livre nomeação_e exonera~;ão;
ill- O prazo de validade do CQI),_CUr50 público

será de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual perfodo;
IV- durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em c:oncurso público de provas ou de provas e títulos
será _convocado com prioridade sobre novos c:oncursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

TfrULON
Da Organização dos Poderes

CAPITULO m
Do Poder Judiciário
SEÇÃOI
Disposições Gerais

Art 96.

Compete privativamente:

1-Aos Tribunãis:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das
partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e
administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços awdliares e os dos juízos que lhes forem vinculados,
velando pelo exercício da atividade corredonal
respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva
jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas ou
de provas e títulos, obededdo o disposto no art
169, parágrafo único, os cargos -necessários à
administração da Justiça, exceto os de confiança,
assim definidos _em lei;
f) conceder licença, fériaS Outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores
que lhes forem imediatamente vinculados;
n- ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor
ao Poder Legislativo respectivo, obse!Vado o disposto no art 169;
-

e

Art 108. _Compete aos Tribunais Regionais
Federais:
I - processar e julgar, originariamente:
a) os juízes federais da área de sua jurisdição,
incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do
Trabalho, nos crimes comuns e de responsabi~
lidade, e os membros do Ministério PúbUco da
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
b) as revisões criminais e _as ações rescisórias
de julgados seus ou dos juízes federais da região;
c) os mandados de segurança e os habeas..
data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz
federal;
d) os habeas-corpus, quando a autoridade
coatora for juiz federal;
e) os conflítos de competênda entre juízes federais vinculados ao Tnbunal;
II-julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juizes federais e pelos juizes estaduais
no exercido da competência federal da área de
sua jurisdição.

·········-··-··-····..••·...:·:-"TÍTULO VI ···········----Da T~l_ltação e do Orçamento

CAPITULO II
- -~nas Flnanças PúbUcas

SEÇÃOII
Dos Orçamentos
Art 167. São vedados:
V- a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VI-a transposição, o remanejamento ou a
transferência de _recursos de_ uma categoria de
programação para outra ou de um Órgão para
outro, sem prévia autorização legislativa;

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUOONNSTRANSITÕruAS
••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••H•ooOO•~••••OoOTooTOO"o"ri00-00000-;..0000
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Arl 27. O Superior Tnbunal de Justiça será
instalado sob a Presidência do Supremo Tribunal
Federal.
§ 69 Ficam criados cinco Tribunais Regionais
Federais a sererri instalados no prazo de seis meses a contar da promulgação da Constituição,
com a jurisdição e sede que lhes fixar o Tribunal
Federal de Recursos, tendo em conta o número
de processos e sua localização geográfica.
§ 79 Até que se instalem os Tribunãis Regionais Federais, o Tribunal Federal de Recursos
exercerá -a competêricia a' eles ii:trlbÚída em todo
- o território nac:lonal, cabendo~lhe promover sua
instalação e indicar os candidatos a todos os cargos da composição inicial, mediante lista trípliCe,
podend9 desta c_onstar juízes federais de qua1quer
~gtão, cibSe!VadO ó- dispoSto no § 9~
§ &_9 É vedado, a partir da promulgação da
ConStítuição, -o p['Oviriiento de vagas de ministros
do Tribunal Federal de Recursos.
§ 99' QUando não houver juiz federal que conte o tempo mínimo previsto no art:. 107, 11, da
Constituição, a promoção-poderá contemplar juiz
com-menos de cinco anos de exercício do cargo.

·LEI N• 5.010,
DE 30 DE 1-WO DE !966

-:'rgiJDiza a Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras providências.
CAPITULO!
Disposições Anteriores

Art 19 A administração {?) Federal de primei·
ra instância nos· Estados, Distrito Federal e nos
Territórios, conlpete a {?)e juízes federais substitutos, com a colaboração (?) auxiliares ínstituidos
em lei ~ pela forma nela estabelecida.
Art. ~ Os Estados, o Distrito Federal e os
Territórios, Para os fins desta lei, são agrupados
nas seguintes regiões judiciárias:
1~-Centro-Oeste: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Território de Rondônia;
2~- Norte: Acre, Amazonas, Maranhão, Pará,
Território do Amapá "e Territ6rio de-ROÍ"aima;
3•- Nordeste:- Alagoas, Ceará, Púaíba, Pernambuco, Território de Fernando de Noronha,
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe;
4'- Leste:_ Bahia, Espírito Santo, Guanabara,
e Rio de Janeiro;
5•-.Sul: Paraná, Rio Grande do Su~ Santa Ca-_
tarina e São Paulo.
Art. 3Y- Cadã urri dos estados e territórios,
l;lem c_omo 9 Distrito federal, constituirá uma SeçãoJudici~a, tendo por sede a respectiva capitaL
Parágrafo único. O Território de Fernando de
Noronha compreender-se-á na Seção Judiciária
do Estado de Pernambuco.
CAPITULO II
Do Conselho da Justiça. Federal

Art. 49 A Justiça Federal terá um conseJhÕ
integi"ado pelo presidente, vice-presidente e três
mini~os do Tribunal Federal de Recursos, eleitos
. por dois anos.
Parágrafo único._ Quando escolher os três ministros que integrarão o conselho, o Tribunal Federal de Recursos indicará, dentre eles, o corregedor-geral e elegerá, tamb~m. os respectivos suplentes.

3812 Sexta-Feira
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O Conselho d_a~JY.S.tiça Federal fundo~

- CAPITULOID

narájunto ao Tribunal F~;Lderal de Recursos.

Art. 69 Ao Conselho da Justiç_a~ Federal__ compete:

1- conhecer de correção parcial requerida pela parte ou pela Procuradoria da República, no
prazo de cinco dias, contra ato ou despacho do

Dos Juízes Federais

SEÇÃOI
Da Jurlsc:lição e Competência

Arl 1O. Estão sujeitos à jurisdição da Justiça
Fecie~:al:

I - as causas em que a União_ ou entidade autárquica federal for interessada c;:pmo autora, ré,
assistente ou oponente, exceto as de falência e
de ãcidentes de trabalho;
dências necessárias ao regular funcionamento da
Justiça e à disciplina forense;
O-as causas entre estadOs estrangeiros e pesm- organizar e fazer realizar concursos para soa domiciliada no Brasil;
lll- as causas fundadas em tratado ou em cono provimento dos cargos de Juiz Federal Substrato da União c;_om estado- estrangeiro ou com
tituto e_dos seJViços auxiliai"es da Justiça Federal;
organismo internacional;
IV- propor ao Presidente da República por in_ IV-:- as questões de Direito Marítimo e de Navetermédio do Ministério da Justiça e Negócios IntegaçãO; inClusive a Aérea;
--- ------riores, a nomeação dos candidatos aprovados em
V- os crimes políticos e os praticados em deconcurso, obedecida a ordem_ de dassificação,
trini.ento' de bens, serviços ou interesses da União,
e os demais atas de provimento e vacân<::ia dos
cargos de. Juiz federal SuPstitLJto e de servidor ou de ent:Ídadés autárqUiCas federais, ressalvada
a competência da jUstiça militar e da justiça- eleida Justiça Federal;
toral;
V- conceder licenças e férias aos juízes;
VI- os crimes que constituem objeto de trataVI-conceder licenças aos servidores da Jusdo ou de convenção internacional e os praticados
tiça Federa], por prazo superior a noventa dias
e praticar os demais atos de administração e disci- a bordo de navios ou aeronaves, ressalvadã--ã
plina do pessoal, sem prejuízo da ação do correge- competên_9a da justiça militar;
vn- os crimes contra a organização do trabador-geral, e dos juízes· federais;
lho e o exercício do direito de greve;
VII- proceder a correições gerais ordinárias,
VIII- os habeas-corpus em matéria criminal
de dois em dois anos, em todos os juízos e respecde sua -competência ou quando a coação provier
tivas secretarias, e, extraordinárias, quando julgar
de autoridade federal resséllv~da a competência
necessário.
elos órgãos superiores da justiça da União;
VIII- elaborar e fazer publicar, anualmente, até
IX- os mandados de segurança contra ato de
30 de março, relatório circunstanciado dos serviautoridade federal, excetuados os casos do art.
ços forenses de primeira instância, relativos ao
101, I, i e o art, 104 a, da Constituição (Emendã
ano anterior;
Constitucional n~ 16,_ .artS. 2~ e 7~J;
IX- estabelecer normas_ para a distribuição
X- os processos e atos referentes à nacionados feitos em primeira instância;
·
X- fixar a competência administrativa dos juí- lidade (Constituição; arts. 129 e 130).
zes;
Art 11. A jurisdição dos juizes federais de caXI- especia1izar varas, fiXar sede de vara dã.
da SeçãoJudiciária abrange toda a área territorial
nela compreendida.
capital e atribuir competência pela natureza dos
Pa~:ágrafo único. Os juízes no exercício de sua
feitos a determinados juízes (art. 12);
XII- determinar a forma pela CJl.!al os juízes jurisdição e no interesse daju®ça, poderão deslofederais substitutos deverão. auxiliar os_juízes fede:- _ car-se de sua sede para qua1quer ponta da Seção.
rais (art. 14);
_
-Art. 12. Nªs Seçõe~ Judiciárias em que houXIII- regular a distribuição dos feltos entre os
ver mais de uma vara, poderá o Conselho da
juízes federais e entre estes e os juízes federais Justiça Federal fixa(-Jhes secle em cidade diversa
substitutos (art. 16);
da capital, especializar varas e atribuir compeXIV- prover sobre as substituições dos juízes
tência por natureza de feitos a determinados juí(art 16);
zes.
YN- aplicar penas disciplinares aos- juízes e
Art 13. Compete aos juízes federais:
servidores da Justiça Federal;
1- processar e julgai-, em primeira instância,
XVI-determinar, mediante_ proposta do dire- as causas sujeitas à jurisdiçãO do Justiça Federal
tor do foro, a lotação dos serviços auxüiares da (art. 10), ressalvado o disposto no art. 15;
Seção Judiciária (art 38, parágrafo único);
O-abrir, rubricar e encerrar os livros das resXVII- elaborar o seu regimento e submetê~lo
pectivas secretarias;
__ _ _
à aprovação do Tribunal Federal de Recursos.
ill- inspecionar, pelo menos uma vez por ano,
Art. 7~ Dos atos e decisões do Conselho de _os ~_ervtços a _cargo das secretarias, providencianJustiça Federal não c2:1berá recurso administra- do no sentido de evitar ou punir erros, omissões
OQab~;
_
tivo.
IV- dar conheCimento linediatO da iflspeção
9
Arl 8 O COnselho da Justiça Federal poderá
realizada ao COrregedor-Geral, em ofício reser~
delegar competência a juizes federais para a cor~ vado, soliCitando-lhe as providências cabíveis;
reições gerais ou extraordinárias n& região a que
V- fornecer, anua1mente, dados para a organipertencerem.
záção de estatísticas;
Art. 99 O relator da correição parcial poderá
VI- processar e julgar as suspeições argüidas
contra os auxiliares do Jtiízo;
ordenar a suspe~~o, até trinta dias, do ato ou
despacho impugnado, quando de sua execução
VII---:- aplicar penas disciplinares aos servidores
possa decorrer dano irreparável.
do próprio Juízo;
juiz de que não caiba recurso ou omissão que
importe erro de ofício ou abuso de poder;
O- determinar, mediante provimento, as provi-
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VIII- apresent<Jr, ~oualme.nte, relatório circunstanci~dQ do.s. tt:<:Wa1hos sob ~_ua jurisdição;
D<- requisitar força federal ou estadual necessária ao cumprimento de suas decisões.
Arl 14. Aos JuízeS Federais Substitutos incumbe substituir os JuízeS federais nas suas férias, licenças e iinpeclirhentos eventuais e auxiliálos, em caráter permanente, inclusive na instrução
ejulgamentõ de feitOS, na forma que ó Cbnselho
da Justiça FeáeraJ estabelecer.
_
Art. 15. Nas comarcas do interior, onde- nãO
funcionar Vara da Justiça Federal (art. 12), os
Juízes Estaduais São cOITipetentes Pai'ã procesSai"
e julgar:
I - os executivos fiscais da União e de suas
autéirquias, ajUiiãdQs Contra devedores_ ~omici
liados nas respectivas comarcas;
II- as vistorias e: justificações destinadas a fazer prova perante a administração federâl, c;entralizada ou autárquica, quando o requerente for- domiciliado na Comarca;
111- os feitos ajuizados Contra instituições previdenciárias por segurados ou beneficiários resi~
dentes na comarca, que se referirem a bé1efícios
de nãtureza pecut1iária;
IV- as ações de qualquer natureza, inclusive
os processos acessórios e incidentes a elas relatiM
vos, propostas por sociedades de economia mista
com participação majoritária federal contra. pessoas domiciliadas na Comarca, ou que versem
sobre bens nela situados (Decreto-Lei n? 30, de
17-11-66).
SEÇÃO U

Da Distribuição

Art. 16. A distnbuição dos feitos entre os Juízes,_ bem como _sua substituição, será., anua1mente, r~gulada pelo Conselho de Justiça Federal,
em provimento publicado no príme[ro dia útif de
dezembro, no Diário d_a JQStJça da União e
no "Boletim da Justiça Federal" das $eçõesJudiciárias.
Parágrafo úr\ico. A dístfibuição far-se-á em
audiência pública, mediante rodízio, sempre por
sçrtei()LQ~~t;Iecída a seguinte classificação:
_ J_- a_ções ordinárias;
-n- mandados de seguranÇê'"
111- executivos ftscais;
_·__N-ações e:xecutivas;_
V- ações diversas;
VI- feitos não contenciosos;
VIl- ações criminais;
vm- habeas-corpus;
IX- procedimentos criminais diversos.
SEÇÃOUI

- bo NU:ini!ro e da Investidura
Art 17. O núhléfõ de Juízes Federais e de
Juíze_s Federais Substitutos, para cada Seção, será
O_ çoosta;n_te, do Anexo I, desta lei.
~ 18. Os Juízes de uma Seção Judiciária
não_ poderão substituir os de outra, salvo· na mesma região, em caso de impedimento, nem poderão ser removido_s senão a pedido, com a aprovação do_Tribunal Federal de Recursos, ou" na hipótese do_~rt. 34_. _
,
.
Art. 19. Os Juízes Federais serão nomeadOs
pelo Presidente da República, dentre os nomes
indiç_ados em lista quíntupla, pelo Supremo Tribunal Federal.
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§ 19 O SUpremo TribUnal Federal, para a orM
ganizaç:ão da lista, escolherá:

a) três dentre nove nomes de J~es_ federais
Substitutos propostos pelo Tnbunal Federal de
RecUrsos;

b) dois nomes de bacharéls em direito, com
mais de trinta e menos de seSsenta anos de idade,
de notório merecimento _e reputação llibada, e
8 (oito) anos, no mínimo,_de efetivo exercício na
advocada, no Ministério Público, na magistratura
ou no magistério superior.
§ ~ Se recair nomeação em um dos nomes
escolhidos na forma da alíneab do parágrafo anteM

a

Art. 25. A ComiSsão Examinadora. designa~
da pelo Conselho da Justiça Federal, será consti~
tufda por um Ministro do Tribunal Federal de Re~
cursos, que a presidirá, um Juiz Federal de qual~
quer Seção da região, um professor de faculdade
de direito federal ou federalizada, e um advogado
militante da região em que se realizar o concurso,
indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Art. -26. O prazo de validade do concurso pa~
ra Juiz Federal Substituto será de três anos.

Sexta-Feira

9

3813

0\PITULO IV
Dos Serviços AuxiUares

Da Justiça Federal
SEÇÃOI

Da Organização
Art 35. Os s_erViÇOS 8U:XiliareS da Justiça Federal serão organizados em secretariãs, uma para
cada Vara, com as atribuições estabelecidas nesta
lei.
Art. 36. Os Quadros de- Pessoal dos Serviços
Auxiliares da Justiça Federal compor-se-ão dos
seguintes cargos:
l-Chefe da Secretaria;
n- Oficial Judiciário;
lli- Depositário--avaliador;
IV -Auxiliar Judiciário; · ·
_V- otrcial âe JuStiÇa;
Vf.:...... Porteiro;
· Vil:.:_ Auxiliar de Pártaria;
VIII- Servente.
§ 19 _Os cargos a que se refere este artigo
sãó1solados e de provimento efetiVo e serão PrOvidos mediante concurso público de provas, organizado pelo Conselho da Justiça Federal.
§ 29 O reQulainento do cOncurso conterá a
relação dos documentos exigidos para a inscrição, a discriminaÇão das matérias e dos pontos
para as provas e será .organizado pelo COnselho
da Justiça Federal.
§ 39 o- c6IiCw'so realizar-se-á na 5eção Juridiciária em que ocorrer a vaga, nos termos de
edita] publicado, com aritecedência mínima de
trinta dias, no "Boletim da Justiça Federal" do
DiáriO Oflcléil dos- estadoS oU territó_rlos que
compõem a respectiva região e- no Diário da
Justiça da União.
§ 49 SãOreqUisitos para o provimento do cargo de Chefe de secretaria- ser bãCharei em Direito
e ter menos de quarenta e ~inco anos de idade.
Art. 37. Nos concursos_a que se refere o artigo anterior, em caso de igualdade de classificação, terá preferência para a not:neação o candidato que tiver pertencido à Força Expedicionária
·
- Brasileira. - - - ·
Parágrafo- único. Poderão ser aproveitados no
provimento dos cargos criados hesta lei os ex. combatentes que tenham participado das operações de guerra ilo segundo conflito_mundial, considerando--s_e o nível intelectual compatível com
o respectivo cargo.
Arl 38. Os SéiVidores da Justiça Federal tomarão posse perante o Juiz de Direito do Foro.
Arl 39. Cada uma _das SeçõesJudfciárias terá o seu quadro próprio de pess_oal, com o número
.de cargos coilSt:inte do Anexo II desta let
Parágrafo único. Na Seção onde houver mais
de uma Vara, a lotação do pessoal será determinada pelo Conselho de Justiça Federal, mediante
proposta do diretor do Foro.
Art. 40. O chefe de Secretaria, em suas licenças, férias e impedimentos, será substituído pelo
Oficial Judiciário designadO -pelO :.JUiz. --

Art. 27. Os Juízes Federais e os Juízes Federior, a lista quíntupla, para o provin,-ento da vaga
rais Substitutos tomarão posse perante o presisubseqüente, será composta exclusivamente de
dente do Conselho da Justiça Federal.
Juízes Federais Sübstitutos.
.
- Pa:iágrafo único. -· t permitida a posse por proArt. 20. o-provimento do cargo de Juiz FedecUr'<}ç'ãq,
ral Substituto far-~e-á mediante e._o_nçtJrSO público,
de provas e títulos, realizado na sede da Seção
onde ocorrer a vaga, ou critério do Conselho
SEÇÃOIV
de Justiça Federal, em outr-a seçie de seção da
Dos Deveres e Sanções
mesma região.
Art. 28. É- ved~do aos Juízes Fed;rais ~ JuíArt 21. Com o pedido de insM
ze_s Fed_~ais Substitutos:
crição o candidato apresentará:
.
1- certidão que comprove ter maís de vinte
- I - exercer atitivade político-partidária;
e oito e menos de cinqüEmta anos de idade;
__ - H- participar de gerência ou administração de
H- prova de estar em dia com as obrigações
empresa industrial ou comercial;
concernentes ao serviço militar;
ITI- exercer _comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de sociedade de econo-III -titulo de eleitor e prova de ter CIJnlprido mia mista de que o Poder Público tenha participação majoritária, exceto como acionista cotista
seus deveres eleitorais;
IV- diploma de bacharel em direito, devida- ou comanditário;
IV- exercer função de árbitro ou de juiz fora
mente registrado;
V- certidão que comprove o exercfcio, por dos casos previstos -em lei.
quatro anos, de advocacia ou de cargo para o
Art 29. Os Juízes Federais e os Juízes Fedequal se exija diploma de bacharel de direito;
rais Substitutos enviãrão, anualmente, ao ConseVI- certidão negativa dos distribuidores crimtM
lho de Justiça Federal cópia da sua declaração
nais dos lugares em que haja residido nos últimos
de bens apresentada _à repartição do Imposto de
cinco anos;
Renda.
VII- folha corrida;
Art. 30. Os Juízes Federais e os Juízes FedeVIII- quaisquer títulos que entenda devam ser
rais Substitutos deverão residir na cidade que for
apreciados.
Parágrafo único. O Jimlte máximo de idade, S'ede da Var_a em que servirem, não podendo,
quando em exercido e nos dias de expediente,
previsto no inciso I, não prevalecerá para magisausentar-se.sem autorização do Corregedor-Ge~
trados e membros do Ministério Público.
ral.
Art 22. O Conselho da Justiça Federal sindicará a vida pregressa dos candidatos e, em sessão
Art. 31. Os Juízes usafáó toga durante as ausecreta, independente de motivação, e conclusi- diências.
vamente, admitirá ou denegará a inscrição.
Art. 32. Os Juízes Feder~is e os Juízes FedeParágrafo único. Os Candidatos admitidos seM
raiS Substitutos devem comparecer, no~ dias
rão submetidos a exame de saúde e psicotécnico.
úteis, à sede dos seus Juizos e aí permanecer
Art 23. O Conselho de Justiça Federal orgadurante o expediente, salvo quando em curnpriM
nizará os pontos e o regulamento do concurso
e os fará publicar, com antecedência mínima de mente de dlligê_ncia judicial.
trinta dias, no "Boletim da Justiça Federal" do
Art. 33. Pelas faltas disciplinares cometidas,
Diário Oficial dos estados e territórios da região
ficam os Juízes sujeitos às penas de advertência
em que o concurso se deve realizar e no Diário
e de censura, aplicadas pelo Conselho da Justiça
da Justiça da União.
Federal ou pelo Corregedor-Geral, conforme o
Arl 24. O concurso ConStatãâe prova escrita
caso.
e oral.
§ 19 A prova escrita versará sobre as seguinParágrafo Unico. A advertência e a censura
tes matérias: Direito COn"stituclonal, Direito Civil,
ser~o feitas por escrito, sempre em caráter reserDireito Comercial, Direito Penal, Direito Adminisvado, e registradas nOs asseTltamentos do Juiz.
SEÇÃOII
trativo, Dtreito Pro_cessual CIVil, Direito Processual
Das Atribuições da Secretaria
Art. 34. O Tribunal Federal de Recursos,
Penal, Direito Fiscal, Direito Internacional Público,
Art. 41. À Secretaria compete:
oCorfendo motiVÕ de inteiesse público, poderá,
Direito Internacional Privado e Direito do TrabaM
1_=-: receber e _autuar _petições, movimentar fei·
pelo voto de dois terços de seus membros _efetiM _
lho.
tos, guardar e _conservar processos e demais pa§ 2"' A prova oral versará sobre ponto de -vos, propor a remoção ou a disponibilidade do
Juiz Federal ou do Juiz Federal Substituto, asse- péis que transitarem pe]ãs Varas;
quaisquer das matérias constantes do parágrafo
U- -prot6ccli:ir-e- feQíStrar os feitos, e fazer anogurada,- no último Caso; a defesa (ConstituiçãO,
anterior, sorteado com vinte e quatro horas de
tações sobre seu andamento;
art 95, § 4•).
antecedência.

ª
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m-registrar as sentenças em livro próprio;

Arl 47. Os chefes de Secretaria de Varas e
os Diretores de: Secretaria de Tribunais ficarão
- sujeitos à multa de um quinto do valor das custas
do pr_Ocesso, quandO este não for remetido à superior instância ou devoMdo ao Juízo de origem,
dentro de .quinze dias contados, respectivamente,
do_ d~spacho ordinário da subida do recurso ou
do trânsito em julgado da decisão superior.
Parágrafo único. A multa prevista neste artigo
será aplicada, de oficio ou a requerimento~do inte~
ressacl.o, pelo Juiz da Vara ou _pelo Presidente do
Tribunal, e recolhida por guia com recibo nos
autos, sob pena de suspensão do pagamento dos
ven<::imentos do infrator, até a satisfação dessa
exigência.
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IV- remeter à instânda superior os processos
em grau de recurso;
V- preparar o expediente para despachos e
audiências;

VI- exibir os processos para consulta pelos
advogados e prestar informações sobre os efeitos

e seu andamento;
VII- expedir certidões extraídas de autos,
vros, fichas e demais papéis sob sua guarda;

li~

VIII- enviar despachos e demais atos judiciais

para publicação oficial;
IX- realizar diligências determinadas pelos
Juízes e Corregedores;
X- fazer a conta e a selagem correspondente

às custas dos processos bem assim quaisquer
cálculos

previsto~

em lei;

xr- efetuar a liquidação dos julgados, na exe-

cução de sentença, quando for o caso;
XII- receber em depósito, guardar e avaliar

bens penhorados ou apreendidos por determinação judicial;
XIII- expedir guias para o recolhimento à repartição competente de quantias devidas à Fazenda Pública;
XlV-realizar praças ou leilões judiciais;
XV- fornecer dados para estatísticas;
XVI- cadastrar o material pern1anente da Vara
respectiva;
.
XVII- executar quaisquer atas_ deternlinados
pelo Conselho da Justiça Federal, CorregedorGeral, Diretor do Foro _ou Juiz da Vara.
Art 42. Os atas e diligências da Justiça Federal poderão ser praticados em qualquer comarca
do Estado oU Território pelos Juízes locais ou
seus auxiliares mediante a exibição de ofício ou
mandato em forma regular.
§ }9 Somente se expedirá precat6ria, quando, por essa forma, for mais económica e expedida a realização do ato ou diligênéia.
§ 29 As diligências em outras Seções sempre
que possível serão solicitad_as por via telegráfica
·ou postal com aviso de r_ecepção.
§ 39 As malas dos serviços da Justiça Federal
terão franquia postal e gozarão de preferência eni.
qualquer serviço público de transporte.
§ 49 A Justiça Federal Qozará, também, de
franquia telegráfica.
Art 43. Os Oficiais de Justiça terão carteira
.de indentificação, visada pelo Juiz da Vara em
que 'Servirem e terão passe livre, quando em exercício de suas funções, mas nas empresas de tr_ans-.porte da respectiva SeçãoJudiciária.
Art. 44. Mediante ordem judicial específica,
os oficiáis de JUstiça terão livre acesso aos registras imobiliários, bem como aos llvros e documentos bancários, para o cwnprimento de mandado de penhora, seqüestró, arresto, busca ou
apreensão de bens ou dinheiro em favor da União
.ou 9-e suas autarquias.

CAPITULO V
Das Custas e Despesas do Processo
Arl 45. As custas serão pagas em selo, na
.prim'eira inStância, pela forma estabelecida no Re-gimento, e compreenderão todos os ates do processo, inclusive a subida do recurso.
ParáQrafo único. Não são devidas custas a
quaisquer emolumentos na instância superior.
Art. 46. A União e suas autarquias estão isen~
tas do pagamento de custas.

CAPITULO VI
Dos Vencimentos e Vantagens dos
Juizes e Senrldores da Justiça Federal
Art. 48. Os Juízes Federais e os Juízes Fede~
rais Subs_tit_utos terão os vencimentos fixados no
Anexo III desta lei.
- Ari.- 49. Os vencimentos dos servidores da
Justiça Federal corresponc:Jerão aos valores dos
símbolos, constantes.do Anex:Õ IV desta lei.
Arl 50. Além do vencimento fmado para os
respectivos cargos, os Juízes e os servidores da
Justiça Federai perceberão gratificação adicional
por tempo de serviço, na base de 5% (cinco por
cento), por qüinqüênio de efetivo exercício, até
sete qüinqüênios (Lei n9 4.345, de 16 de julho
de 1964, art. 10) e salárfÕ-farnilia, nas mesmas
condições estabelecidas para os servidores públi~
cosem geral.

CAPITULO Vil
_Disposições Gerais
Art. 51. As férias dos Juízes serão individuais
e de sessenta dias, gozadas de urna só vez, obedecida a escala organizada pelo Conselho da Justiça
Federal.
Parágrafo único. Não haverá férias forenses
coletivas.
Art. 52. AosJtúzeseservidoresdaJustiçaFederaLaplicam-se, no que couber, as disposições
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União.
Art 53. Os JUízes e servidores da Justiça Federal serão contribuintes obrigatórios do Ipase,
facultado aos primeiros contribuir para- o Montepio Federal.
_Art.___54, Os serviços judiciários funcionarão
nos locais e horários estabelecidos pelo Conselho
da Justiça Federal.
___ J\rt. 55. O Juiz é responsável pelo regular andamento dos feitos sob sua jurisdição e pelo bom
funcionamento dos serviços auxiliares que lhe estiverem subordinados.
.ArL.56. Nas SeçõesJUdtciáriàs, onde holNer
mais de um Juiz Federal, o Conselho da Justiça
Federal designará um deles, anualmente, para
exercer as funções de Diretor do Foro e Corregedor permanente dos serviços auxiliares não vin-cwados diretamente às Varas.
Art 57. A União fará pUblicar no Dlárlo Oficial de cada Estado ou Tenitório o "Boletim da
Justiça Federal", no qual serão divulgados os atas
da respectiva Seção Judiciária, para os efeitos
previstos em _lei.
Art 58. A União e as autarquias federais consigriarão, obrigatoriamente, em seus orçamentos,
dOtaÇões para atende!- ao Pagamento de despesas
decorrentes de sentenças judiciárias.
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§ 19 Esgotada a dÓtação, o presidente do Tribunal Federal de Recursos proporá a abertura
de créditos extra-orçamentários para oS fins indi~
cados neste artigo.
§ 29 As autoridades competentes deverão tomar as medidas necessárias à abertura dos créditos, a fim de pern1itir que as dívidas regularn1ente
inscritas, no Tribunal Federal de Recursos, sejam
liquidadas no prazo de cento e vinte dias.
Art. 59. Os pagamentos devidos pela União
e pelas autarquias federais em virtude de sentença ,
judiciária far-se-ão na ordem de apresentação_dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos,
sendo proibida a designação de casos de pessoas
nas dotações orçamentárias e nos créditos extraorçamentários abertos para esse fim.
Parágrafo único. -As dotações_ orçamentá_rias
e os créditos abertqs serão consignados ao F!.oder
Judiciário, _recolhendo-se as importâncias no
Banco do _Bra_s_ü, em conta especial, a disposição
do Tribunal Federal de Recursos, a quem caberá
expedir as ordens de pagamento, segundo as possibilidades do depósito.
Art. 60. Na Seção Judiciária em c:[ue holNer
apenas uma Vara, oJuiz Federal integrará o Tribunal Regional Eleitoral, tendo corno suplente o Juiz
Federal Substituto.
Parágrafo único. Quãndo hOuVe-r mal;5 de
uma Vara, o Tribunal Federal de Recursos indicará, com o seu suplente, o Juiz Federal que integrará o Tribunal Regional Eleitoral.
Art 61. Na Seção em que holNer Varas de
Justiça Federal especializadas em matéria criminal, a estas caberá o processo e julgamento dos
mandados de segurança e de quaisquer ações
ou inçidentes relativos à apreensão de mercadorias entradas ou saídas irregularmente do País,
ficando o Juízo prevento para o procedimento
penal do crime de contrabando ou descaminho
(Código Penal, art 334).
Art 62. AJêm do.s frxa.dos em lei, serão feriados na Justiça Federal~ indus_iye nos Tribunais
Superiores:
1- os dias compreendidos entre: 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive;
O- os dias da Semana Santa, cOmpreendidos
entre quarta-feira e o domingo de Páscoa;
m-os dias de segunda e terça-feira de Car-

naval;

IV- os dias 11 de agosto, e o 19 e 2 de novembro e 8 de dezembro._
Art. 63. O Tribunal Federal de Recursos organizará, para orientação da Justiça Federal de
Primeira Instância, e dos interessados, súmulas
de _sua jurisprudência, aprovadas pelo seu plenário, fazendo-as públicar, regularmente, no Diário
da Justiça da União e nos boletins da Justiça
Federal das Seç:ões.
§ 19 Poderão ser inseridos na súmula os
enunciados correspondentes às decisõeS flfmadas por unanimidade dos membros competentes
do Tribunal no caso, ou por maioria qualificada,
em dois julgamentos concordantes, pelo menos.
§ 29 Os enuncfados da súmula-pi-evalecem
e serão revistos no que couber, segundo a forn1a
estabelecida no Regimento do Supremo Tribunal
Federal.
Art. 64. Nos seus impedimentos temporários
excedenteS de trinta dias, ou quando necessário,
os membros do Tribunal Federal de Recurso~
/
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serão substituídos por Juízes Federais convoca~
dos na forma prevista no seu Regimento.
Art. 65. A políCia judiciária feciefal será exercida pelas autoridades policiais do Departamento
Federal de Segurança Pública, observando-se, no
que_ couber, as d.isp_os~ções do C6digo de· Processo Penal (Decretó-Lei n9 3.689, de 3· de outubro de 1941), daLein?4.483, de 16de-rlovenlbro
de 1964, e demais nOrmas legais apHcáveis ao
processo penal.
Art 66. O prazo para conclusão do inquérito
policial será de quinze dias, quando o ind!cado
estiver preso, podendb ser prorrogado_ por- mais
qllinze dias a pedido, devidamente fundamentado, da autoridade policial e deferidO- pelo Juiz a

que competir o conhecimento do procesSO:
Parágrãfo único.' -AO requerer

.ã.

prof(óga:ção

do prazo para conclusão do inquérito, a autoridade policial deverá apresentar o preso ao J1,1iz.
Art. 67. A autoridáde policial deverá remeter,
em vinte e quatro horas, cópia do auto de prisão
em flagrante ao Procurador da República que fun~
· cionar junto ao Juiz coinpetente para o procedi~
mente criminal.
Art. 68. Da expedição de alvará de soltura o
Chefe de Secretaria dará imediato conhecimento
ao Procurador dã República.
Art. 69. O pará'grafo únicO do 8rt. 21 do Códi~
go de Processo Penal passa a ter a seguinte reda~
ção:

Parágrafo único. A incomunicabilidade, que
não excederá de três dias, será decretada pordespacho fundamentado do Juiz, a requerimento da
autoridade policia], ou do órgão dO Mfnistériõ Pú~
bllco, respeitado, em- qualquer hipótese, o dispas~
to no art. 89, inciso III, do Estatuto_ da Ordem
dos Advogados do Brasil (Lei n9 4.215, de 27
de abril de 1_963). Art. 70. A União intervirá, obrigatoriamente,
nas causas em que figurarem, como autores ou
réus, os partidos políticos, excetuadas as de com~
petência da Justiça Eleitoral, e as sociedades de
economia mista ou empresas públicas com parti~
cipação majoritária federal, bem assim os órgãos
autónomos especiais e fundações·cdados por lei

federaL
Art 71.

CaberáaoTribunalFederaldeRecur~
sos, em sessão plenária, julgar os mandados de

segurança contra ato_ ou decisão· do Conselho
da Justiça Federal.
Art. 72. É vedada, sob pena de nulidade, a
nomeação de cônjuge ou de parente até o 29
grau, consangüíneo ou afim do Juiz Federal, por
cargo dos serviços auxiliares da Seção Judiciária
em· que servir.

CAPITULO VIII
Disposições Transitórias
Art 73. Dentro de vinte dias, a contar da pu~
blicação desta lei, o Tribtmal Federal de Recursos
constituirá o Conselho da Justiça Federal, que
passará a funcionar imediatamente.
Art 74. As primeiras nomeações de Juízes
Federais e de Juízes Federais Substitutos serão
feitas por livre escolha do Presidente da República,
dentre brasileiros de saber jurldico e reputação
ilibada.
§ 19 A nomeaçáo do_ Juiz Federal e do Juiz
Federal Substituto será procedida do assentimen~
to do Senado Federal.

as Varas da Justiça comum, em todos_os feitos
dos servl:ços ayxiliares da Justiça Federal poderão que passaram para a competência da Justiça Feser aproveitados servidores estáveis· da União in~ deral.
§ 29 os-seJVentuários e ãwàliares da_JuStiça
dusive das Secretarias dos. Tribunais Federais e
das Varas da Fazenda Federal do Distrito Federal Estadual servirão, igualmente, nos feitos de que
e, ainda, servidores estáveis das Varas da Fazenda trata _e_ste artig~. até a posse dos titulares federais.
Nacional dos Estados. Art. _81. c>s p_rçcessos :que -passãram para a
Att 75. Os Jufzes Federais e oS Juízes Fede- competênCia da JUstiça Federal, somente lhe se~
rais Substitutõs tomarão posse e entrarão rro exer~ rãO remetidos ap6s o pagamento das custas dos
cício_ dat;_ re_spe<:tjvos car~os no prazo improrro- atas até então praticados. e por quem forem elas
gáVel
vinte dias, corliadOS dã publicação do devidas, ou por qualquer interessado.
Ato de nomeação.
Art. 82._ O Supremo Tribunal Federal e o Tri~
Art. 76. - Na Seção Judiciária onde existir ape~ bunal Federal de Recursos farão baixar de ofício,
nas uma Vara o seu tituJar presidirá a comissão e independente do pagamento-de custas aos juíde instalação- da Justiça Federal composta do zes de origem, dentro de trinta dias da publicação
Juiz Federal Substituto, d~ ~m_Procurador daRe- desta ]ei, os processos com dedsão passada em
pública e de um advogado militante, índicado pelo julgado, rec~rs_o deserto ou desistêm::ia homo~
Consel&o Seccional da Ordem -dos Advogadós legada.
do Brasil, com a incumbência de:
Art 83. serão declaradas peremptas, e ar qui~
I - escolher e indicar o prédio onde funcionará vadas, por despacho, as ações propostas contra
a J.ustiça Federal;
a União_ e suas autarguias, _que estejam paralin-Preparar as minutas dos atos ou contratos sadas há mais de um ano, se, dentro de trinta
necessários ao uso ou locação do prédio;
dias, contados da publicação desta Lei, não forem
ill --apresentar ao ConSelho o· orçamento para cumpridas as diligências determinadas aos aua instal~ão das Varas e Sef0,ços Auxiliares;'
tores.
N- Provfdenciar a compr;;3 de material, rhobiArt. 84. Serão arquivados, cancelando-se a
liário, máquJOas e Uten51ll0s;- - dívida respectíva, os executivos fiscais inferiores
V-adotar medidas para o funcionamento pro- à metade do maior salário mínimo vigente no
visório; ·
País.
VI- executar os encargos cometidos pelo Con~
Art. 85r Enquanto a União não possuir esta~
selho.
belecimentos penais, a custódia de presos à dis§ 1~ Nas Seções onde existir plufa~dade de
posição da Justiça Federal e o cumprimento de
Varas integrarão a comissão os demais Jhízes penas por ela impostas far ~se~ão nos dos EstadoS..
Federais, sob a presidência do titular da Prirneka do Distrito Federal e dos Territórios.
Vara.
Art. 86. Serão conservados no exercício dos
§ 21'--us Servidõres homeados na forma do
seus cargcis e perceberão as custas em vigor no
§ 29do art. 74 tomarão posse perante o Juiz titular
Estado da Guãnéibara os distribuidores das extin~
• da Vara_ única, ou da primeira Vara, e colaboriMáo _tas Varas da Fazenda Pública Federal daquele
, nos aiOs de instalação da Justiça Federal.
Estado.
Art 77. Os livros e arquiVos do atuais cart6~
§ 1~ Seuscargosserãoextintosàmedidaque
rios das Varas da Justiça local, privativas dos feitos
se vagarem e os servidores em exercido nos ofí~
da F&eilda Nacional, passarão para as Varas Fe~
dos _que se_ extinguirem serão aproveitados no
derais do mesmo número das Seções Judiciárias
que for compatível com as respectivas habilita·
respectivas.
ções em vagas que ocorrerem nos quadros da
Parágrafo único-. Nas.SeçõesJudiciárias onde
Justiça Federal, S~ão_ da Guanabara, devendo
não for exeqüível_a medida prevista neste artigo,
ser aposentados se contarem 3_0 (trinta) ou mais
o Diretor do foro proverá a respeito.
anos de serviço, e não forem aproveitados~
Art. 78. As Secretarias abrirão novos livros ou
§ 2~ Poderão, ainda, os referidos servidores
fichas nos quais registrarão os feitos recebidos
ser aproveitados. a juízo do Governo do ~do
dos CartQ{ios da Justiça local e os que lhe forem
da Guanabara, nos quadros da Justiça Estadual.
distribuídOs diretamente.
§ 3 9 Os servidores é serve-ntuàrios da Justiça
Art. 79. Nas Seções_Judíciárias providas de -_ do_ antigo Distrito Federal que, com a mudança
mais de urriã Vara, enquanto não for -criado oda Capital Federal para Brasi1ia, passaram a intecargo de Distribuidor, o Diretor do Foro designará
grar os serviços judiciários do Estado da Guana~
um Oficial Judici~to para exercer as atribuições
bara, e que, em decorrência desta lef, pela perde
a ele pertinentes, cabendo~lhe, ainda, o recebi~
de suas atribuições, venham a ser aposentados
mento, guarda e conservação dos livros e papéis
ou postos em disponibilidade pelo Governo local,
que constituem o arquivo dos aluais Distribui~
terão seus proventos de aposentadoria ou dispodores dos Feitos da Fazenda Nacional.
nibilidade pc,gos pela União, nos termos da legis~
Art. 80. Enquanto não forem nomeados e
Jação federal em vigor, respeitado, em qualquer
empossados os JUrzes a que se refere o art. 94,
hipótese, o limite fiXado pelo art 13, da Lei. n~
inciso II, ln ftne, da Constituição, com a nova
4.863, de 29 de novembro de 1965.
·
redação que lhe deu o arl 6° do Ato lnstitucional
§ 49 Ocorrendo a hipótese prevista no pará~
h? 2, continuar~o a func!_onãr n9s feitos da compegrafo anterior, os seiveniuârios e servidores perc_e~
tência da Justiça Federal os Juízes Estaduais aos
berão os proventos de aposentadoria próprios a
quais a legislação anterior atribuía essa jurisdição.
seus cargos atuais, acrescidos da média"aritmé§ 19 Essa competência residual temporária
tica das percen~ens recebidas pela cobrança
não cessará depois da posse do titular federal,
da dívida ativa da União Federal e Autarquias du~
nos processo-s cuja instrução houver sido iniciada
rante os últimos 36 (trin~ e seis) meS~ contados
em audíênciâ,_ qut:r perante as Varas Especiais regressivamente do dia em que a aposentadoria
dos Feitos da Fazenda Nadonal, quer per~ ou a disponibilid.ade for decretada.
§ -29 ·Para o primeiro proVimento dos cargos
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m- É substituída, no art. 16, a eJ<Pressão DiáArt 91. $~o aproveitados, nos cargos, ora
criados, de Pi-acUrado r da República de 3~ Cate- rio da União, por Diário da JusUça da Clnlãp.
IV- É substituída a expressão, no art 23, Diá· gc)ria, os_ ailiã'is Procuradores da República adjun. rlo OftdaJ dos Estados e Territórios"da Região"
o Regimento de Custas.
tos, ficando exl;intos.os seus.câr.gos.
§ ]9 Até que _entre em vigor o Regimento de
§_ ]9 O cargo de.Procurado~: doa Repúbljc_~ de 'Por-"Boretiril da Justiça Federal" do Dl~o OffCustas da Justiça Federal, apl!car-se--á, em cada .:?' Categoi:!à passa -a· constituir o. grau ini<:i~ da . dài dos EstadOs e Territórios da região..
V- O arl. '3'6' pasSa a vigorar com a seguinte
Seção Judiciária, o Regimento de, Cll;StaS da Jus- : Carreira do Ministério Público Federal junto ,à Jus~redação:
tiça Estadual respectiva, vedada ao Juiz a perceptiça comum.
ção de percentagens ou custas a qu~quer títuJo. _ . § 2_9 _As atribuições pertinentes _aos cargos de
..Art. 36. _Os quadros de Pessoal dos ser~
9
§ 2 As- custas a que se refere o parágrafo ~ procurador de 3' CategC?ria criados- por esta lei
viços auxiliares da Justiça Federal comporanterior serão relacionadas pelo Che(e da Secre- - e não providos pela forma prevista neste artigo
se-ão dos _seguintes cargos:
taria e recolhidas _semêmalmente à .repartição fe-serão exercidas, até que haja candidat_os _aprpvaI - Chefe de SecrE:taria;
deral arrecadadora competente, mediante guia vi- dos em cOncurSo, por Assistentes e Procura_dores
U---:- Oficial J.udiciário;
sada pelo juiz como renda extraordinária da União. dos serviçOS jurídicos da União e de suas autarm- Distribuidor;
§ 3 9 Q_ Conselho da Justiça Federal fará, 'épnas, oudoMiníst:ério Púb]jcp_dpP.is!:fito F~eral.
IV- Contador;
anualmente, _a. revisão do Regimento, propondo
_§ 3?__ PodE::f"ijo ainda os serviçlores a _que se
V- Distribuidor-Contador;
as alterações_ que se fizerem necessária-s Pela apli- -refere o parágrafo a'nterior exercer as ?tribuiÇões
VI- Depositário-Avaliador-Leiloeiro;
cação dos fncüces de correçâo rTIOn~ria.
dos cargos de Procurador de 1~ e 2~ Categorias,
VIl- Auxiliar Judidário;
Art. 88. São criadOs; iiO Quadro da Justiça , Ora criados e não providos em razão de. reCusa
VUI- Oficial de Justiça;
Federal:
de promoç_ão.
IX- Porteiro;
I_ quarenta e quatro cargos de Juiz Federal;
§ 4~> P'ara o cumprimento do que dispõem
X-Auxiliar de Portaria;
n_quarenta e quatro cargos de Juiz Federa] Os §§ 2 9 e 3 9, fica O Procurador-_Qeral da República
XI -Servente.
Substituto;
autorizado a fazer as necessári<JS requil?ições às
§ 1? OS Cargos enumerados neste artigo
m_quarenta e quatro cargos de Chefe de Se-- ãutoridades competen,tes, __ _
_
__
· , ·sãà isolados e de provímento efeti:VO, e serão
cretaria;
- ' Arl 92.- EnqUanto não for promulgaél~ a l'IOva
providos mediante concurso público de proIV_ cento e dez cargos de Oficial Judiciário;
Lei Orgânica do Ministério Púl?lico Federal, comvas, organizado pelo Coilselho dâ JUstiça FeV_ vinte e nove cargos de Depositário-Avapete aos Subprocuradpres-.Gerais e aos Procura·
deral.
liador;
.. dores da República, conforme o caso, e na fcinna
§ 29 Os cargos de DistribuidOr e de ConVI- noventa e oito cargos de Auxiliar Judiciá- determinada pelo Procurador-Gerarda R-epública,
tador constarão apeÍ1as da lotação das Secrerio·
·
promover açào penal e intervir em iodos os féitos
tarias das Seções Judiciárias onde houver
\ln-cento sessenta e um cargos de Oficial
criminaiS sujeitos_àjurisdição daJUstiÇà Federal.
mais de uma Vara e, nessas_ Seções, poderá
de Justiça;
Art. 93: -São criados, no Ministério PúbliCo da
ser criada Secretaria destinada aos serviços
VIII-quarenta e quatro cargos d~ Porteiro;
União. junto à Justiça MiJitar,_dois cargos de Pro-administratiVos do Diretor do Foro, junto à
IX-oitenta e oito cargos de Auxiliar de Por- ·motor de Primeira ~tegoria, que fúndonarão na
qual funciOnará o Distribuidor, além dos sertaria;
·
· Procuradoria Gera] da J_ust{ça Militar.
vidores necessários à execução de seus en-· Art. 94. É. o Poder ExecutivO auiàrízado a
cargos.
X- cento e dezesseis car~~S -~e Servente.
abrir, Pelo Ministério dclJustiça e Negócios'lnterio§ 3~> O regulamento do concurso conArt. 89. São criados no Ministério Público Fe~
res, 0 crédito especial de_ Cz_$ _7 .ÓOO.OOO.OOO,OO
terá a relação dos documentos exigidos para
d~_junto à Justiça comum, três cargos! em co- -- (sete bilhões de cruzad9s}, pal-a atender às despe-a inscrição, a discriminação das matérias e
miSsao, de Subprocurador-Geral da República.
sas decorrentes da execuç~o. desta.lei.
dos pontos para as provas, e será organizado
§ 19 Os_ carg?S a que s~ refere este a~go
Par:_4gr~o único.. :0. cr~tc;> a que s-e refere este
pelo Conselho da Justiça Federal.
terão a des1gnaçao de terce1ro, quarto e qu1nto
artigo será registrado pelo Tribunal de Contas e
§ 49 O concurso rea1izar-se~á na Seção ·
Subprocurador-Geral da República e seus ocuautomaticamente_distribuído ao TesOuro N_acioJudiciária em que ocoÍTer a vaga, nos termos
pantes funcionarão mediante designação do Prona!.
_
- -do edital publicado, com a antecedência mi. .
_
Art. 95.. Esta Je! entrará êm vigor na _dãta _de
curador-Geral dã. República.
nima de trinta dias, no "Boletim da Justiça
§ 29 Os atuatS ocupantes ·da pnme1ra e sesua publicação.
Fed.eraJ" do Diário Oficial dos estados ou
gunda Subprocuradorias _Gerais da República
Art. 96. Revogãm-se as dispoSições em conterritórtos que compõem a respectiva região,
continuarão com a mesma sede e com as atribuitrário.
· _e_ no Diário da Justiça, e somente neste,
ções previstas, quanto ao primeiro, nos arts. 33
no Distrito Federal.
e 34 da Lei n9 1341, de 30 de janeiro de 1951,
DECRETO-LEI N• 253,
§ 59 São requisitos para o pfovimento
e, quanto ao segundo, no art. 90, inciso I, da
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
do cargo de Chefe_ de Secretaria ser bacharel
Lei n• 3.754, de 14 de abril de 1960.
··
em direito e ter menos de quarenta e cinco
M.od16ca a Lei n 9 5.010, de 30 de maio
Art 90._ São criados na carreira do Ministério
anos de idade."
de
1966,
e
dá
outras
provl~ên~as. _
Público Federal junto à Justiça cOmum:
1- nove _cargos de Procurador da República
O Presidente da República, usando da atribui~
VI-O ait. 45. passa a vigorar com a-SeQúifrt.e
de Primeira Categoria~
_ção que lhe confere o art ~. § 29, do Ato Instituredação:
_.
cional n 9 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
l l - treze cargos de Procurador da República
de Segunda Categoria;
· ·
- .. "Art 45. As GJJ_stas serão pagas na priArt. J?. _Na Lei n? 5.010, de 3.0 de maio de
fi-vinte cargos de Procurador da República
19§6; sãO il).troduzidas as seguintes alterações:.
meira instância, pela forma estabeledda no
de Tetceira Categoria.
·
ci- item I do art. 6~_ passa _a vigorar com a
Regimento, e _comp-reenderão todos os atas
§ 19 Os cargos a que se refere este artigo,
seguinte redação:
do processo, inclusive a subida do recurso,
''1- conhecer de correição parcial reque-assim corno os demais cargos já existentes na .
dela ficando isentos os beneficiados com a
ri_da
pela
parte
ou
pela
Procuradoria
da
Repú~
carreira do Ministério Público Federal junto à JusJustiça gratuita. Na segunda instância não
blica,
no
prazo
de
_cinco
dias,
contra
ato
ou
tiça comum, serão lotados nos Estados, no Disserão devidas Custas, salvo nas certidões e
transladas.
_despacho do juiz, de que não caiba recurso,
trito Federal e nos TerritórioS, rriedi2mte decreto
ou
omissão
que
importe
erro
de
oficio
ou
Parágrafo único. As custas recebidas sedo poder Executivo.
abuso_ de poder."
§ "2? Os cargos de Procurador da República
rão relacionadas e recolhidas, semana1menU-Ao
art:.
13
fica
acrescido
o
seguinte
item:
a que se refere este artigo serão providos no rúvel
te, pelo Chefe da Secretaria, à repartição fe____ ~·rx_ ~_requisitar força federaJ- ou estadUaJ
inicial da carreira, mediante concurso de titulas
deral arrecadadora competente, medi~nte
-riecessária
ao
cumprimento
de
suas
decl-e provas a ser realizado dentro de 180 (ceilto
guia visada pelo Juiz, como renda extraor~
sõ.es."
dinária da União."
e oitenta) dias, a contar da publicação desta lei.
Arl 87. O Conselho da JUstiça Federal, den-

tro detiinta dias a Contar de sua_ instalação, enviará
ao Poder EXeCufivo anteprojeto de lei que institua

e
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VU-Ao art 74 é acrescentado o§ 39, com
automaticamenteextintos,quandovagarem,sem
a seguinte redação:
_: prejuízo do provimento" inida1 na forma. da -pre~

Art 10. Daaplkaçãodosrecursosrecebidos
será, anualmente, feita prestação de c01i.taS ao

3"' I;ias Seções JudiciáriaS eÍ'n que: · sente lei.
houver mais_ de uma,Vara, os decretos d~
§ 19 FicamcriadosQuadrosPermanentesde
nomeação dos Juízes Federais designarão
Pessoa1dosServiçosAuxiliaresdaJustiçafederal

TribUnal de Contas da União~
·
Art_ 1~-- PoriniciativadoConselhodaJustlça
Federal, o Tribunal Federal de Recursos poderá

as Varas de que serão titulares."

rilanter, nas sedes das Seções "Judiciárias onde

·:§

VIli- O art. 75 passa a vigorar com a seguinte
redação:
''Art. 75. Os- Jutze-s-Fedefals e os Juizes
Federais Substitutos torilarão posse e entrarão em exercício, dentro de sessenta dias

~~:~~~ c::n:!i~~ç:n::~~~~~e~~en~~
Conselho da J ustiça Federai designar a data
para esse ato."
IX-Ésubstituida, no art 76, ~ 29, a expressão
"na forma do art. 73" por "forma do art. 74, §
2 9"
X- Ao art. 80 é acrescido o § 3~', com a seguinte redação:"§ 39 No período compreendido entre a
cessação da competência residual dos Juízes
Estadu.ais, salvo. nos feitos a que J.â estejam
vinculados, e a efetiva instalação da Justiça
~"eral. , ou de uma
de suas\(.
aras, onde houFCY
- - . ·r ma1·s de uma, ficam suspensos oS prazos
ve
de prescrição e de decadência que dentro
nele se venceram."
XI- O art 86, mantidos os parágrafos, passa
a vigorar com a s_eguinte redação:
"Art. .86. Serão Conservados no exercido dos seus.cargos os distnbuidores das extintas Varas da Fazenda Pública do Estado
·da,Guanabara."
XII-É suprimido o§ 2~ do a art.-87, e passa
o§ 3 9-a constituir o § 2 9;
- -XIII- São acrescentàdos ao Anexo 11 os seguintes cargos:
1) Nas Seções Judiciárias do Distrito Federal,
da Bahia, da Guanabara, de Minas Gerais, do Paraná, de Pernambuco,_ do Rio Grande do Sul e 'de
São Paulo:
a) um Cargo de Chefe de Secretaria;
b) um Cargo de Oficial Judiciário;
e) um Cãrgo de Distribuidor;
. d) .um Cargo-de Contador;
e) um Cargo de Auxiliar Judiciário;
0 um Caigo de Auxiliar de Portaria.
2) Nas Seções Judic~árias do Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Rio
Grande do Norte, Rio de Janeiro. Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe, um cargo de Distrlbuidor Contador.
XIV -Ao Anexo IV são acrescentados os seguintes cargos com os respectivos símbolos:
Distribuidor............................._ _ ,____ --'- PJ-4
Contador........................._ _ ,_,;,...,___.... PJ-4
Distribuidor Contador......................_ _ ,._ PJ-4
Art. 29 O ConSelho da Justiça Federal poderá
propor ao Poder Executivo o não-provimento, de
imediato, dos cargos a que se refere o Anexo
n, nas Seções Judiciárias de menor movimento
forense, cabendo aos funcionáriOs nomeados o
exercício .cumulativo das funções correspondentes, na forma que o Conselho determinar.
Art 39 Os atuais cargos dos Quadros de Pessoa! dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal,
bem como os criados por este decreto-lei, passa-rão a integrar Quadros Suplementares e serão

que se constituirão de cargos em número i@lal

e de ·atribuições correspondentes aos dos Qua- houver cinco-oa mais Varas e na corúormidade
de_ pr<?vif'!l~nt<? que. expedir, serviço de sua própria
dros Suplementares.
9
- § -2 ÓS cargos dos Quadros Permanentes só Secretaria, Pestinado a propiciar às partes litigãnserão providos à medida que se forem extinguin- tes as informações e o atendimento ln loco de
do os do Quadro Suplementar, e serão dassifi- formalidades processuais indicadas no provimen~ados d,_e acordo com o disposto no ari:. 106 da to, as~frri ~~rT)O ~t~nder a enç:argos da CoiTeSeCoristituição do BmsU.
dona Geral.
·
§ 39 Para a rea1ização i::los estudos necessáArt 12. A fnstalaÇão das Seções JudiCiárias
_rios ao C4fllprimento do-dispostO-no parágrafo far-se-á em ato solene, presidido -pelo Ministro
aT)teri_or será designada pelo Poder Judiciário, Corregedor-G:_efal ou por outro Ministro-do Tribu· de"ntrode30dias,umaComiSSãbEspecial,aqual ·naJFedeialdeReCursosdesignadopeloConselho
deverá concluir seus trabalhos no prazo imJ)ror- da Justiça Federal.
Art. -13. · Para atender aos encargos que lhe
' rog.Wel de 120 dias.
___ Art._ 4~- __ Nqs crime~ de competência da Justiça forem cometidos pela Lei n~ 5.01 O, de 30 de maio
Federal, que devem ser julgados pelo Tribunal de 1966, o Tribunal Federal de Recursos proporá
do.Júri, observar-se-á o disposto na legislação a criação, no Quadro de sua Secretaria, dos carprocessual, cabendo a sua presidência ao jUiz a gos necessãriós.
Arl 14· E ste d ecreto -1ei· entrará em v1 gor na
·que competir o processamehto da respectiva
ação penal
data de _sua publicação, revogadas as disp-osições
.c...:
- Parágrafo único.
Na$ Seções Judiciárias, on~ em contraJaO.
/:. ,..._ · ..<:- ..J G stft··'
• r
• )
de hóuver mais de uma Vara, competentes em
1.tt '--VmiSSov ue on
wçcto
e ...,ustiça
é·
· · a1
d
mat na cnmin a lista os juradoS será organiAVISO DO MINISTRO - CHEFE DO
-zada, anualmente, por um dos juizes, mediante
GABINETE CIVJL_DA PRESIDêNCIA DA
ródízio,.observada sua ordem numérica.
REPÓBUCA
Art.. ?9 J'ião se ap_lica, na Justiça Federal; o
9
disposto no art. 839 do Código-de Processo GVll
N 882/88, de 7 de dezembro do corrente, enca§ ]9 Nas _causas em que a União ou as suas minhando os esclarecimento. do Ministério das
autãrqliias forem vencidas. haverá recurso de ofi- Relações -~qres sobre os quesitos constantes
cio. salvo nos executivos fiscais de valor inferior do Requerimento rf.' 111, de 1988, de autoria doà metade do maior -sàlário mínimo-vigente no Senhor Senador Maurício Corrêa.
-_-.País, desde que não esteja e_m questão matéria
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)de .ordem constitucional ou que não haja sído O expediente lido vai à publicação.
· observada súmula do Supremo Tribunal Federal
Há oradores inscritos.
ou do Tiibunal Federai" de Recursos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
§ 2'i Em qualquer caso, poderão as partes Júnior, prfm~il-o orador inscrito~
usar do recurso voluntário cabível.
O SR. NABO R JÚNIOR (Í'MDI3 - AC ProArt:. -69 A proposta· Órçanlerltária da Justiça nunda o segu-inte discurso.) -:-Sr. _Presidente,
.F:~eral será, anualm.~nte, ejabor_ada pelo Canse- Srs. Sené!d6réS, peço a ãtenção de V. Exl'r para
lho da Justiça Federal, de acordo_çom as propos- um sério problema, que merece desviar por altasparciaisquelheforemremetidelspelasSeções __ guns minutos a concentração_desta Casa, que
Ju_9l~~~ii~-~~-r;y~d~I~~~9~§__vigentes.
hoje se central~ nas grandes polémicas orçaParágrafo ÇJ.nico. Os pedidos de créditos adi- mentárias, tributárias e sociais. A_seriedade dos
cíoriafs serãO feitOs Pelas Seções Judiciárias e temas cOnstantes da -Ordem do -Qia ilão pode
encaminhadas ao _Ministé~_C) _.da- ~azenda, por in- inibir, entretanto, a abordagem de assuntos apatermédio do Ministério da Justiça, após pronun· rentemente menores- mas cujos r_eflexos negadamento do Conselho da Justiça Federal.
tivos, se não forem _combatidoS e sanados em
Art. 79 -Os créditos orçamentários e _adido- tempo hábil, ãfetarã() toda a espiri.ha sócio-econôriais, destinados às Seções Judiciárias-, serão re- -Ínico-fmanCeira àÕ País.
--gistritdo_s pelo Tribunal de Contas e_automaticaRefiro-me _àS âedaradas intenções de setores
mente distribuídos ao Tesouro Nacional ou_ às governamentais, empenhados em transferir re-suas delegacias, nos_ estados.
-cursos do Firian·para o Finor.
_ Art. a_~ A,utilização dos recursos, constantes
__1~ats _do_ que um habitual jogo de siglas, está
-do Orçãlnento Geral da União e de créditos-adi- em questão, hoje, nova e estranhável agressão
clonais referentes a bEms e serviços, far-se-á me- aos mais legítimos direitos, às mais elementares
diante cotas trimestrais, requisitadas ao Tesouro
necesSidades da Região Amazônic_a, que tem na
Nadonal ou às suas delegadas, nos estados, pelas Sudam e no Finam Importantes fqntes de reCeita
respectivas Seçóes Judiciárias.
_
institucional.
Art.- 99 O Ministério da Fazendã providenciará
Certamente seria dispensável explanar aos
a abert"Jra, no Banco do Brasil SA, .de c_onta meus dignos pares o_ que significam o Finan e
especial para cada uma das Seções Judiciárias Finar. Mas, para que nenhuma dóVida fique sobre
na fonna da legislação vigente.
o problema, cumpre-me lembrar que o Finan,
-Parágrafo único. Nas Seções Judiciárias, onvinculado à Sudam, é o órgão regional de incende houver mais de uma Vara, a mOVimentação
tivo_ao desenvolvimento da Região Amazónica;
da conta mencionada neste artigo caberá ao J_uiz. o Finar, vinculado à Sudene, é sua contrapartida
FederalqueexercerasfunçõesdeDiretordeforo.
nordestina.
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Os re.cursbs que· contemplam os programas
de tais fundos são, oficia1mente, obtidos junto à
iniciativa privada dos grande centro.s econômicos

das demais regiões. Na prática, entretanto, são
fruto do paciente trabalho de convencimento praticado por empresários e representantes dos Governos Estaduais, que se empenham na seara
fmanceira de_ consegui-los.

O Finan concentrou, em '1 988, recursos da ordem de Cz$ 63 bilhões, contra Cz$ 61 bilhões
contemplados ao Fmor. SãO; é -Uliportante frisar
novamente, investimentos da iniciativa privada do
SUl e do Sudeste,- em Sua qUase tOtalidade.
Agora, ao apagar das luzes do exercício flllan-

ceiro, tem-se conhecimento. de lll1!8 proposta do
Ministro do Interior, que deseja transferir Cz$ 22
bilhões do Finan para o Finar. Não é mera ameaça
ou um simples rumor: o esbulho já tem forma
legal, constando _da Exposição de Motivos no 13,
de 18 de novembro último, ainda sujeita à aprovação do Excelenti~simo Senhor Presidente da República.
Nada temos contra a região Nordeste. Ao contrário, lá encontramos as dignas raízes de algumas
das mais vitoriosas famílias am.;.~zônlcas,
O que não se pode admitir, entretanto, é· que,
a pretexto de reforçar os inyestimentos no Nordeste, seja causado prejuízo de tal monta à região
Norte, à Amazônia.
Não bastasse_ a vas_tidão territorial amazónica,
temos ainda uma complexidade ímpar, que exigem da Pátria investimentos sempre maiores e não esse tipo de corte económico.
Mais ainda, Sr. Presídente, Srs. Senadores: o
digno Ministro do Interior certamente não atent~u
para a real origem dessas d,otaç;ões que, conforme
lembrei acima, são decorrentes da .;1ção e_® proselitismo incansável dos empresários e dos governantes amaz_ônkos,
Os Estados do Amazonas e do Pará já se manifestaram sobre essa_ questão, atra:vés, respectivamente, dos eminentes Senadqres Aureo Mello e
Jarbas Passarinho.

Soma-se agora o Acre às voz_es daqueles grandes brasileiros, alertando a opinião púbUca nacional das conseqüências tenebrosas_que se embutem naquela exposição de motivos,

O Sr. Monso Sancho -Permite V. Ex" um
aparte?
·
O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer.

O Sr. Afonso Sancho - Como nOrdestino,
lá do Ceará, estamos totalmente soUdárlos com
o pensamento de V. Ex!' E até colocamos as nossas "barbas de molho", porque, quando se tira
uma parte de investimento, uma parte de iri"centivo de uma Região, como a do Norte, muito breve,
possivelmente, se tirará também do Nordeste, E
assim vão-se as esperanças que nós todos depositávamos nesses incentiv:os. Desta forma, Senador,
receba o nosso apoio, a nossa compreensão, o
nosso respeito, e estamos prorito Para colaborar
em tudo aquilo que for pasSivei, a fim de que
seja restaurado esse incentivo.
O SR. !'lABOR JÓI'IIOR -

Muito obrigado

Pais pelos empresários da Região, através da política de _incentivos fiscais vigente _em nosso País.
De modo que não se justififa__ gue, agora, o Sr.
Ministro do In~rior, ?l pretexto de reformar o orçamento do Finar, queir_a_refu'ar-do Finam 22 bilhões
.cte cruzados que foram arrecadados para serem
investidos. na._ Re_gião Amazôniça. Eu agradeço a
V. EX' a manifestação de apoio.
Sr. Prestd~nte. esto1.1 certo de que o honrado
Ministro J.oão Alves será sensível às reclamações
·e 8QS protestos da Amazônia. E nãO levará a cabo
as intenções propostas na citada Exposição de
~tivos, porque _consut'T1á~l~__represent{1rá,_ inape~
Iavelmente, .um gesto de desprezo, hostilidade e
prejuizo incalculáVel para milhões de cidadãos
que lutam para ins~la_I, nas fronteiras do Norte
, e._Qq Norq_e~~~ @_Pátr:i~. _Q. progresso- harmónico
. que nos redimirá, um dia, desses_ quase 5 séculos
-çl~ atraso e .aPand9no, __(fv\t,~JtQ_ bem! Palmas.)
. Ó SR-· PREsiDENTE. (JUtahy Magalhães) Concedo a palawa ao nobre Senador JOsé Fogaça,
.. O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Proriuncía o ·seguinte díscUrso.- Sem revisão do ora·dor:r=- Si. Presidente, Srs. Sena-dores, hoje, inidamOs a- \rOtaÇão_ ct.o Qr.çamento no Congresso
Naciofl.al, -e ·é_ imPOrtante fazer o registro _de que
·o nobre Relator Alrnir Gabriel, rrie.mbro desJ;a Ca·Sã, inembro do Senado Federal, _de.semPenho_uSe airosamente~· cõffi g"rãrlâe _competência no seu
parecer e consegy.iu, com habilidade, com inteligência_ e com o "tirocínio Cjüe o caracteriza, conduzir aS_ negociaçõeS_ âe modo a- produzir uma
j:irOSpoSfu- éqü1111ifãQã"~COJWenie"nte a todos os Estâdos da Federação e altamente executável pelo
GovernO. _ :
___ ·
Portanto, a nossa posiçãO deve_ ser, neste rrt~
inento, a de dar o mais irrestrito e o mais integral
"aparo aO pa-recer do nobre Relator.
- --A Comissão de Orçamento houve por bem
aj>rovár a··proposta, e o fe_z de_[nªn~ira a não
''deiXar-dúvida.
___ "
- De modo_ que estamos cli~nt~ de uma _vitória
do Parlamento. É preciso, claro, agçr~. consolidarmos isso ·no _Plenário do Qmgresso N~cional.
Sr. Presidente, também, registro nos Anais um
_ repúdio veemente à ação criminosa que levou
à morte do deputado estadual paraense João Carlos Batista_,_rece_ntem~nte, como vítima daqueles
qUe,- flãõ- encorttrandQ-nieios l~gít-imos _e_ eficazes
para a discussão, para o debate e para enfrentar
a dura realidade socLétl da pobreza, da margina"
lização, e da rnlsé:riéJ.. neste gra_qde interior f?:r~si
leiro, "adot.aiam a prática. da "violência, a prática
do assassinato. Re.alll'\e_n~, ~ste l?aís precisa, de
uma vez pOr- todas, banir este tipo de conduta,
este tipo de comportamento criminoso, anti-social, antipatriótico, contrâr_I_q_ a to9as 8$. expectativas de~ta fiação. Pr~<;j§~os, neste momento,
fõrinW, no CoilgiessO- Nacional, Uma ve~dadeira
barreira moral em defesa da função social da_ propriedadé~-aa-função social d?l t_erra, e, ª~de
tudo, contra aqueles que adotam a violência e
a prática criminosa_como_concluta em defesa cj.os
se~ -iriteriSses.
- - - -

Depois de feitos estes dQis_registros, trago outro

a V. Ex<

fato à rellei<ão desta

Conforme eu tive óporturi:idade de acentuar no
meu pronunciamento, esses recursos foram arre-cadados junto aos investid.ores çl,Q (&ntrp-5ul do

Não passou _despercebido de todos_ que:, na Organizaç:ão_da_s Nações Unidas, o Uder da União
Soviética, _Mikhail Gorbachev, acaba de fazer um

~a.
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pronunciamento de grande repercussão internacional. O pronunciamento do Dignitário da União
SOViética é re.almente uin f&to marcante, um fato
político notáv:el em nossos tempos. Através ·das
suas_ palavras, através do seu gesto, através da
su_a postura, Mikhail Gorbachev es_tá mostrando
o que é çmsadia_. _o que é inve_ntividade, o qye
é criatividade aliada à sobriedade, à competência
e ao equilíbrio.
PoClerilõs-ver,-néste--episódio, como se comporta Uin homem qUe tem a: dimensão do estadista, um tiõmem que- tem a dimensão dos novos
tempos que estamos vivendo. Gorbachev está
conduzindo, na União Soviética, uma verdadeira
revolução _comportamental, política e econômica.
Mais importante, neste momento, talvez seja refletirmos sobre as repercusSões e s_obre os efeitos
que esta diretriz acaba determinando e gerando
no Mundo Ocidental. A proposta do líder $oviéti<:o, mais do que a
proposta, a sua determinação e a su_~. de;cisão
de retirar da Europa 500 mil soldados, é uma
atitude unilateral, decidJda, franca e fkmement~.
em- favor da paz mundial Mais do que: isto, mais
do que um simples ato retórico ou si.mbólico,
há urna IingUãgem Clara no comportamento d..o
Jider soviético: ele está a diz,er que, definitivamente,
inevitavelmente e inexoravelmente, a guerra fria,
o confronto entre dois mundos está Chegando
ao fim, está com os seus dias contados.
Não sei se ós sodalistqs brasileiros, os marxistas brasileiros- são capazes, hoje, de entender
a linguagem que vem no bojo desse _compor..
tamento de Mikhail GorPachev, mas as teses fo-ram adotadas e aprovadas no último Congresso
do PC da Unlão Soviética_~ojapgr~m e coptribv~m
para essa interpretação. Ele eptá a_ diz~ r: _o m,_undo
socia11sta não tem mais pretenções expansíõnistas, o mundo socialista não vai mais montar arsenais de guerra, annar exércitos, jogar recursos
da suapop~laç~<? para expansão do regime.
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador José Fogaça, V. Ex' me permite um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Permitirei,- com
mUita honra, Senador Divaldo Sl,ll"Uãgy. Estou no
meio do desenyolyimento do_ raciocínio. As_si_m
que puder chegar à coclusão, pelo menos dessa
primeira parte, com muita alegria, com muita satisfação, o farei.
Esse recado, essa informação contida no gesto
e no comportamento de Mikhail Gobarchev está
mostrando algo que precisa ser compreendido
pelos setores progressistas, socialistas ou revolucionários no Mundo Ocidental.
Quem pensa que é possível contar corn o ã.poio
externo, quem pensa, hoje, que é possível contar
com forças ou recursos de fora para a transformação radical das sociedades ocidentais, pode,
a partir de agora, ficar tranqüilo.
Nos próximos anos e nas próximas décadas,
teremos uma convivência entre os dois sistemas.
Não quero aqui dizer nem interpretem que este-ja eu dizendo que o socialismo recua. Não. Mikhail
Gorbachev não_recua um só milímetro, não abre
mão de manter, na União Soviética, e nos países
que a ela Sê_integram, não abre m.io de manter
o regime s_o~ialis@.. Gobarchev está a .4ge.r que
a internacionalização absoluta, definitiva, inevitável, do regime, não é 11Jais projeto.do PC da União
Soviética. Conseqüen.{emente, lsso teva o Mundo
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ao seguinte dado definitivo de realidade: quem
Nobre Senador Divaldo Suruagy, V. ~ foi o seu país, que não tirou proveitos nem tentou _capiprimeiro a me pedir o aparte. Com muito prazer, tallzar, oportunisticamente, as dificuldades daquehoje é socialista. é socialista; quem é t:ap!talista,
é capitalista. Esta- pare-ce-ine ~;a consiataçào, --ouço- _V. Ex'_
la transição, e, toda vez que a transição Garria
a conotação que há nas palavras, nos discursos,
O
Sr. Dlvaldo Suruagy -Senador José- Fo- perigo, era o primeiro a estar ao lado de Adolfo
nos pronunciamentos de Mikhail Gorbachev.
'gaça, congratulo-me com V. Ex• pelo discurso - Si.Jarez, apoiando-o, firmando com ele uma unidaôEqJolítica em defesa da democracia. Tal foi o
E ao passar este recado,
d.ir e5ta visão nova,
solidáriO às teses da perestroika , visando a conprestígio, a confiabilidade que Felipe González
ousada, renovadora, inclusive de concepções que
quista do Qrande sonho da Humanidade, que é
foram construídas ao longo-de 50 anos- quem
suscitou no sentimento da sociedade espanhola
a paz mundial. E minha congratulação vem
conhece a história do PC Soviético o sabe - ,
que, agora, praticamente é imbatível permanente
do fato que V. ~ ê um dos melhores talentos
Primeiro-Ministro daquele país e grande renovaGobarchev está mostrando, também, algo absoluque o Rio Giaride do Sul já mandou para esta
tamente grandioso neste momento da História
dor e modemizador de sua economia. E inclui
Casa. E verTI também da inconseqüência que váda Humanidade. Está dizendo que a paz mundial
também á modernização do Estado e do capitarios segmentos da esquerda brasHeira têm em
lismo. Felipe González entendeu que o seu papel
virá, sim, e virá não porque os homens são bons,
relação à política -estabelecida pela perestroika.
o capitalismo. Talvez esta seja a grannão porque os instintos humanos chegaram ao
v.
E>r, que é uin estudioso do assunto, sabe que, édehumanizar
tarefa de .um socialista neste final de sécuJo.
supremo ou ao grau máximo da sua perfeição.
por·-exeniplo, o Partido Comunistit do Brasil, o
E-digo mais, talvez só-um socialista possa fazer
Não. Os homens continuam sendo débeis, fracos,
PC do B,- a dotou como modelo, Como exemplo,
ambiciosos, maus ou bons, tão maus ou não bons
isso.
a linha traçada pela Albânia - Enver Hodja foi
quanto seja a natureza humana. O que ele diz
Há um dado que, me parece, ainda não foi
ditador durante mais de quatro décadas e a Albâé que a Humanidade não porá mais em confronto
entendido pelas esquerdaS brasileiras e grande
nia é o país mais- atrasado da-Europa, a Albânia
duas formas de ver o Mundo e de organizar a
parte daS esquerdas _da América Latina. Mikkail
é um país que tem uma dimensão ·um pouco
sociedade humana. Ao retirar as tropas do AfegaGorbachev, -do ponto em que se encontra, do
maior do que o Estado de Alagoas, um dos menonistão, ao propor que 500 mil soldados abandotopO do Mundo onde se encontra, talvez o mesmo
res Estados$ Federação bra"Sileira,- como monem as suas posições na Europa, Gorbachev está
lugar que só seja ocupado pelo Presidente dos
delo a ser_implantado num país continental como
dando esse recado para aqueles que apostam
9- nosso. A minha satisfáção vem, também, do Estados Unidos, e pelo grau de responsbilid8de
no confronto mundial, que irão_, agora, operar no
que seu cargo contém, viu que há um dado maior
que li, há dois ou _a três dias; que o premier
vazio -e jogar no nada
na História da Humanidade que está em jogo nesFideLCaStro cOriCofdava com a política da peresEsta conclusão, este fato; esta análise que faço
te momento:_ a sua paz defmltiva, perene e dura~~~ no_que diz respeitO à Uniãõ SOviética, rria·s
me leva, na questão nacional, a pensar e a refletir:
dÇ)llfa,_"f;_a paz mundial não virá", disse Gorbac;iiscordava da sua implantaçãO" em CUba. Sabena verdade-e este é o fato maiof~e mais imporchev, "pela hegemonia de um sobre o outro".
mos da influência do Premler Adel Castro sobre
tante para nós brasileiros-, teremos agora, mais
Isto é impossível, porque, desde o fmal da 2• Granvários segmentos da esquerda brasileira. V. Ex"
do que nunca, que tratar de gerir o nosso Sistema
de Guemi, a guerrã fria lem Cõnsuril.fdo recUrsos
traçou com muita profundidade a cegueira que
nas bases e nas formas em ·que ele se apresenta.
monstruosos desses dois Países _e tem provocado
domina vários setores da esqUerda brasileira EriIsto não significa compactuar com os seus males,
a fome no munçlo periférico. Portanto, a paz não
quanto a perestroika surge no limiar do ano
com as suas contradições e com seus erros. Signi- 2000-;-Vãrfós segmentOS da esquerda brasileirã
vii'á ·a a negemorua, não virá da vitória de um sObre
fica, isto sim, que o revolucionarismo é hoje uma
o outro, não virá da União Soviética vencedora
ainda estão nas décadas de 40 ou 50, no augé
causa que está órfã no Mundo, porque não há
e os Estados Unidos, ou seja, não virá do conda guerra fria. Dai a minha satisfação em ouvir
mais proteção externa, nem mais alimentação béuma voz da estatura cultural e moral de V. ~. - 'fronte. A paz virá da convivência respeitosa entre
lica, nem müitarista para qualquer proposta dess_e _11Q- oçupar a tribuna desta Casa, para congratuos dois regimes. Górbachev não quer que o sociatipo.
lismo recUe um miJímetro no Mundo, mas entenlar-se com as medidas prOpostas pelo Presidente
de que só haverá paz definitiva no Mundo se amMikhail Gorbaç:hev. Aproveito para ressaltar um
O Sr. Ronan Tito - Permite-me V. EX' um
fato bast?Jn~ curioso~ -uma sociedade aberta, vul- -bos abrirem- mão do desejo de_ hegemonia, de
aparte
se impor ao outro.
neráVel, alvo de toda sorte de criticas, como a
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Vejo, por exemplo,
socíedad~ no_rte-arnerkana, está fazendo uma aUOra, Gorbachev faz isso, oü seja, renuncia ao
o abandono em que se encontra a Nicaráragua
tocrítica, ao comparar a Guerra do Vietnã, em
prOjeto histórico e cinqüentenário de intemaciona sua luta revolucionária. Eu me- perg-úJlio se,
que" morreram cerca _de 250 rriil pessoas, e a
naHza_ção dQ :socialismo, em nome de um bem
no caso do Brasil ou qualquer paíS latino-ameGUerra do .Aiega-riíStã6, effi _que morreu- qltãs-e
mãior e mais preicioso para a Humanidade, que
ricano, não é responsabifidade hoje das esquer- _um milhão de pessoas, ou seja, quase cinco vezes
é a paz. E a renúnCia à internaCiOnalização_ está
das, dos sociaJistas, dos revolucionários,-dos marmais mortos do que a Guerra do Vietnã, com
no seu gesto, na sua Práticã,--n.a- sua conduta,
xistas, dos socialistas-cristãOs, -trãiarem de ente-nimensOs Sacrifícios de vidas humanas. Daí a mina sua ousadia, em cada discurso, em cada proder a modemtdade económica que o mundo e
nha alegria, repito, ·a minha satisfação em ver a
nunciamento que faz e, agora, nessa retirada efetia sociedade acidenta] estão exigindo, e agirem
inteligência de V.~ solidária a essa política, mosva de tropas miJitares, do contingente de 500 mil
de forma consciente e madura, re:cusando o cortrando a esta Ca!!a os rumos que o Mundo deve
soldados das_ suas bases européias.
porativismo barato e fácil que o PT, por exemplo,
lfaÇãr, -no que diz respeito à ausência de apoio
Evidentemente, tal dedsão vai alterar profundadefende e do qual se alimenta, recusando o popu- . a- ato~_ terroristas, à exp~nsão através da força
mente, nos próximos anos, a atuação das es_querlismo que supõe que b Estado, nos anos 80 e
armaaa,- à conquista através do voto, atravéS do
das brasileiraS. Ou elas compreendem- isso ou
nos anos 90, ainda será o mesmo Estado que
convívio demoCrático. Parabéns, nobre· Senador
serão vítimas da sua própria incompetência e da
arrecada rendas públicas de um capitalismo ern
José Fogaça. V. ~ engr~n~~t:~ ~ta Casa.
sua própria incapacidade de enxergar o Mundo.
expansão, ·como foi nos primeiros trinta- anoS do
No mom-ento em qu~ o Mundo Ocidental está_
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado,
após-guerra. Não! No periodo de recessão, o Esnobre Senador Divaldo Suruagy. V. 5(' ff:z uma
em recessão, o capitalismo internacionalmente
tado reduz a sua operacíonalidade ao mínimo.
análise que, evidentemente, contém um grau de
vivendo uma crise como nunca neste século. SuLogo, o Estado não pode ser mais o pai protetor,
valor. V. ~ valara, também, o comportamento
por-se que o Estado pode continuar sendo o pai
o Salvador da pátria, o distribuidor fácil de todas
de todos, o distribuidor d_e vantagens e de benesdos Partidos de _esquerda, quanto ao seu conteúas benesses e de todas as vantagens.
do essencial. Não ê o que estou fazendo, ou seja,
ses Sem limites como um poço sem fundo, essa
Talvez o que eu esteja dizendo aqui não possa
não estou, aqui, recusando o socialismo. Ao contese populista de que basta chegar ao Estado
ser compreendido pelo estágio atual em que vitrário. Estou tentando mostrar que, hoje, um verpara de lá distribuir bens, riquezas para todos,
vem as esquerdas brasileiras, maS esta é a direção
dadeiro socialista é aquele que entende que a
como um pai, ela está completamente superada.
do Mundo, este ê o processo em Cjue CaminhaFoi possível fazê-lo nos anos 40, rios anos 50,
mos. Quem não quiser enxergar; estará, ~dente õumartidade deve progredir, tem que se- comnos anos 60, porque o capitalismo estava em
portar como um Felipe González, do Partido Somente, comportando-se como os dinossauros, ou
cialista Operário Espanhol, um homem que foi
expansão, ·a arrecadação pública em crescimento
seja, vai gjmplesmente morrer quando vier a luz
do dia.
capaz de entender a transição democrática do
e os cofres do Estadq, na mesma medida, expan-
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O Welfare State morreu na Europa.
Não se pode sonhar com uma visão populistas

diam~se.

aqu~ num país _em desenvolvimento, de escassas
condições económicas. Falo isto porque o País
c~ha para uma grande_de_cisão, a grande decisão de eleger o s_eu Presidente em 3 de outubro
de 1989. Para isso, este País terá que refletir, as
forças políticas terão que pensar maduramente,
terão que analisar os seus projetas polídcos, históricos e socfa!s, para que não venhamos a tentar
fazer experiências que eram válidas, viáveis e possíveis nos anos 50, quando este era um país agrário, com uma divisão _social simples. Hoje, o Brasil
não está nesta condição. Hoje é um País complexo, industria1izado, _com uma miríade de situações diferenciadas e de classes e categorias sedais diferentes. Pensar-se que isso pode ser organizado ou impla~tado apenas sentando-se na cadeira de Presidente da República, é supor que
existe o poder da magia ou da presttdigltação
ou do ilusionismO. Isto náo existe mais.

O Sr. Afonso Sancho- Permtte-me V. Ex'!'
um aparte? _

O SR- JOSÉ FOGAÇA -

Com muita honra,

mas antes ouvirei o Uder do PMD6, meu ilustre Colega e Amtgo Senador Ronam Trto, que já ,me_ h~
solicitado anteriormente. Depois ouvirei V. EJCi'
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador José
Fogaça, V. ~ enfoca, com a propriedade de Sempre, tema da maior relevância. da maior importância, não diria só para a prosperidade como
até para a sobrevivência do Mundo. V. Br tira
do díscurso do Presidente Gorbachev os extratos
que realmente ele contém. Também voltaria um
pouco no tem pó e registraria out;ro _fato c:!a maior
importância, (]Ue também objetivava: e continua
objetivarido, o que todos nós sonhamos, a paz
duradoura Quando Gorbachev e Reagan determinaram que iam começar a destruição de ogiVas
nucleares e de alguns foguetes, multas pessimistas chegaram a dizer que aquilo era pouca coisa,
qué o arsenal de guerra era muito superior a tudo
aquilo. Naquele momento, entendi que havia uma
simbologia muito grande naquela atitude, e, se
estavam destruindo ogivas nae]uele momento, era
de se supor que quem estivesse pretendendo
construir algum artefato bélico poderia estar construindo para ser destruído. Achei aquilo de uma
simbologia extraordinária, qUe teve cheiro, para
mim, de sintoma de paz. Estávamos com tanta
saudade de estadista, e eis que, de repente, apareceu um. Muitas vezes chegamos a exagerar na
essoas que sequer têm estofo para merecê-los.
Esse homem, M.ikhall Gorbachev, está dizendo
para que veio. Veio para mudar. A política é para
mudar e_ esse homem veio revolucionar o Mundo,
Primeiro, escreve um livro que serve para todos
nós como uma luva. Brincávamos, ainda outro
dia, durante sessão do Congresso Nacional, diz.endo que se ele substituísse, no livro, na abreviatura
URSS - Untaó da"s RePúblicas Socialistas Soviéticas- as palavras "Soviéticas" por "~rasileira"
e ''Socialistas" por "Capitalista", cairia como uma
luva para o Brasil, porque o Brasil está precisando
de perestroika e de transparência glasnosL Vou
mais longe no discurso de Gorbachev, quando
ele chama a atenção do Primeiro Mundo, das
economias centrais, dizendo que essas dívidas
têm que ser tratadas de maneira política, que o
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V. Ext Estou hoje um admirador maior de V. Ex'
Terceiro Mundo não pode pagar essa dívida, e
que isso é pré-requisito para a paz.. Gorbachev
do que o era ontem.
foi no âm_ago da questão. A paz pressupõe o aliO SR. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço a V. EX'
cerce da jlJstiça, Sem justiÇa- nãO há paz, nobre
Senador. E o Presiderite · Gorbachev convida a
-FicO-Semibiliza-do com as suas palavras. Na
tnais, convida países como a fndia e o Brasil para
_se sentarem Juntos com as grandes potências verdade, as conclusões que V. Ex~ tira dos fatos
e começarem a negociar a paz neste Mundo. Não não são bem as que pretendo aqui trazer. De
qualquer forma, agradeço a V. E;x' suas palavras.
há tema. nobre Senador José Fogaça, mais exSr. Presidente, iria eu tratar do aspecto abortraordinário do que este que V. Ex~ aborda. V.
Ex', como sempre o faz, abordou-o_de maneira dado pelo Senador Ronan Tito, o gesto de Gorbachev perdoar uma divida de 50 bilhões de dólares
completa, foi à profundidade e com a coragem
são países pobres que receberam recursos da
de multas vezes exorcizar partidos, correntes polí~
Uniáo Soviética e empréstimos ao longo dos últiticas, gUe até inorrienfaneãmerite têm um ap~
peal, têm um apelo que eu diria quase irresistíveL mos vinte anos e que, agora, foram praticamente
_V. Ex' teve coragem de meter o- dedo na ferida perdoados por esse ato, pot esse gesto, por essa
e dizer: "Ora, não é teinpo de populismo. Vamos atitude do Presidente Gorbachev, Este é um
ser sérios". E o Er~sil, neste monwnto de transi~ _ exemplo, é uma atitude que deve, neste momento,
ser elucidativa para o Mundo Ocidental. No moção democrática, requer de todos nós, homens
mento em que esse homem sobe à tribuna da
públicos, seriedade, mesmo que isso traga um
Organização das Nações Unidas e de lá faz um
prejuízo eleitoral para nós neste momento. É o
apelo a moratória, ao relaxamento dessa cobran-que V. Ex• recomenda ·em seu discurso, e reco-ça desumana da dívida externa dos países em
mei-n:l.a com proficiência. Parabenizo-o, nobre Se·
desenvolvimento, nós, daqui do Senado, temos
-nadar José Fogaça. O PMDB orgulha-se de ter
que, sobre este fato, fazer um momento de refleem suas ffieiras um Senador do estofo e da coragem de V. EJr
xão e wn fnomento de construção.
Acima de tudo, Sr. Presidente, é um ensinamento, uma lição para os líderes do Mundo OciO SR. JOSÉ FOGAÇA :.._ Mutto obrigado
dental, que têm sido implacáveis na cobrança des-aV.Br
sa dívida e que não têm, como disse bem o SenaO SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena. Fador Ronan Tito, percebido que a fome, a miserabfzendo soar a campainha.)- Nobre Senador José
lização, o empobrecimento, o sofrimento a que
Fogaça, a Presidência solidta a V. _Ex. conclua
está s.endo arrastado o povo da América Latina,
o seu prOnunciamento sem conceder mais aparo povo do mundo periférico que neste momento,
tes, pois o seu tempo já excedeu em_ 1O minljtos.
constitui a maior ameaça à paz mundial (Muito
- O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, fibeJ:Tll Palmas.)
quei comprometido com o Senador Afonso Sancho. Portanto, peço a V. EX' me permita conceder
Durante o discurso do Sr. José Fogaça
o aparte ao nobre Senador, que, tenho certeza,
o Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira da
-será breve.
Presidência que é ocupada pelo Sr. HumO Sr. Afc:mso Sancho- Muito obrigado. Iniberto Lucena.
cialmente, faço minhas as palavras do Senador
O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) Divaldo Suruagy: Sá() sábias e oportunas, como
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maraoportuno e sábio é o pronunciamento de V. Ex~.
nhão.
abordando assunto de tanta significação e com
O SR. NEY MARANHÁO (PMB - PE. Protanto desprendimento, quando diz que não sabe
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
se as esquerdas brasileiras entenderão esta hora
Srs. Senadores, os pescadores existem e no Brasil
em que Gorbachev procura mudar aquela imasão uma realidade sócio-profissional. Até parece
gem que foi fixada na União Soviética, de país
uma afirmativa inocente. Mas não é. É que os
exportador de revolução, de país exportador de
pescadores, operários do mar, dos rios e dos lasubversão. Hoje, sua preocupação é ser um país
gos, responsáveis por um aspecto ponderável da
exportador de desenvolvimento. E como muito
e_cçmoniia nacional, até hoje estão r_elegados a
bem disse o nosso Senador Ronan Tito, quando
um tratamento inglório e injusto.
fala no_s débitos ioterrlacionais, sãu daqueles que
A pesca é de importância sem par, quer no
advogam que se deve pagar, mas no tempo em
comércfo"intemo, quer no externo. Na orla marfque s_e puder fazê-lo. Não se pode pagar em curto
tima é de muita importância, porque, é muitas
espaço de tempo, por que quem o fez sabia que
vezes, alternativa única na economia da populao pagamento desses créditos deveria demorar.
ção. Por Isso, os pescadores já merecem, a esta
Admiro Gorbachev. Ele_ é _de uma coerência inaltura de nossa história, um tratamento digno e
cOmparável e, dentro desta coerência. firma o seu
definitivo.
pensamento. Era necessário que na União SoviéNa história do Brasll, os pescadores passaram
tica surgisse um homem mais jovem, mais dinâpor uma grande evolução. Vieram da escravidão
mico, mais inteligente e mai.s capaz para demonsou indígena, ou africana- durante o Brasil-Colôtrar ao Mundo que o çamtnho não é pela socialinia e Império. Nes.cre longo periodo, até a libertazação de maneira desenfreada. O socialismo crisção dos escravos, a pesca foi vista como um trabatão é o socialismo que há de prevalecer, pelo
lho de escravo. Depois foi um trabalho para homenos é o que se espera nas décadas que vêm
mens livre:s, mas pobres ou alfoniados.
por aí, e não o socialismo desses n.qssos líderes
Hoje é um trabalho livre de homens livres. Só
no Brasil, especialmente os dos pequenos partique, talvez por suas ligações históricas com a
dos, que pensam apenas em estatização, não penescravidão, os pescado~s. ainda são considerasam em desenvolviffiento. Congràtulo-me c;om
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dos como gente de segunda categoria,_ Daí as
explicações diversas, num contexto soda], para
as opressões que sofrem atê hoje.

Ontem, eram as CâmaraS Municipais do BrasilColônia, ou as leis do BrasH-lmpério que exploravam o trabalho e os frutos do trabalho dos pescadores. Eram os dízimos, as redízimas, as vintenas,
os impostos e taxas exorbitantes que caíam sobre
o trabalho dessa pobre gente, que, ao pagar tudo,
quase nada sobrava. Assim, continuavam pobres

sem condições de sair de sua situação de pobreza
e miséria.

A esse império os pescadores tanto se embateram, entregando a vida e sua bravura pela inde-

pendêncta de nosso País. Assim aconteceu na
Bahia, aos vinte e cinco de junho de 1822. Antes,
pois, do GritO do Ipiranga. Os brasileiros tomaram
a Vila de Cachoeira e proclamaram Dom Pedro

"defensor perpétuo do Brasil". A escuna do Almi·
rante português Félix de Campos bombardeia a
cidade, matando gente e causando imensos danos materiais. A reação dos brásilelros não se
fez esperar. Baleeiras e saveiros, irivestiram contra
o navio, o tomaram, matando 12 tripulantes, ferindo 26, prendendo o cõinandante e o reSto dã
tripulação.
A luta tomou o rumo da Ilha de ltaparica. Os
pescadores dessa ilha com sua flotilha de barcos
levantaram fortins no passo do funil, e dia e noite,
atacaram as linhas de abastecimento da esquadra
portuguesa e da cidade de Salvador. O General
1\o\adeira tinha descido na llha de Itaparica e suas
tropas regressaram derrotadas a Salvador.
O dois de julho de 1823, datada independência
da Bahia e da confirmação da independência nacional, foi auxiliado pelos pescadores de ltaparica
e do recôncavo. Os pescadores se encarregavam
da mobilização de pessoal, da concentração das
tropas, do aprovisionamento de víveres, da vigilância da costa e da defesa das forças dos independentes. Eram eJes, pois, os maiores óbices op-ostos aos planos dos dominadores de nossa terra,
até a derrota final das forças de Madeira, que
foi perseguido até às embocaduras do Tejo.
Hoje, são as firmas de pesca e_ os dOnos de
barcos que tomaram o lugar das autoridades do
Brasil Colônia e do Império. Os pescadores trabalham para eles, labutam para eles. A eles entregam
o fruto de seu trabalho e, de volta, recebem ninharias tais, que nunca se sentem em condições de,
com o dinheiro de seu trabalho, comprar os instrumentos de seu oficio, para ser dono de seu
próprio mister, continuando assim, oprimidos e
explorados.
O produto da pesca não é consumido integralmente pelos grupos locais, onde vivem os pescadores. Através dos atravessadores, seus produtos
vão aos granctes centros urbanos. Desses grupos
urbanos, os trabalhadores dependem para aquisição de produtos industrializados, de seu instru~
mental de trabalho e de seu consumo diário. As
povoações dedlcadas à pesca foram aumentan00. mas, as técnicas da pesca não sofreram modificações. Na comercialização do peixe, ele é bastante barato nas mãos do próprio pescador, indo
encarecer muito nas transações posteriores. Como a embarcação raramente pertence aos que
neJa trabalham, a metade do produto da pesca
vai para o que é dono dos implementos de traba,lho. Nas transações comerciais, o poder de barga-
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nha, na determinaçã,o dos preços da parte dos _ ªç::eitável, de solidariedade das pessoas_ que_nos
dirigem- estas correspondências.
pescadores, é quase _sem sentido nenhum.
HOje,-numa revolução histórica que não cabe
Aqui está Uma delas:
aqui analisar, os pescadores estão tomando consciência que são uma categoria sócio-profissional
"Acompanhamos com atenção e preocu~ peden1 passagem e querem ser considerados.
pação a_situ_açªQ de agravamento da violênJá estão conscientes de s_eu mundo, seus costucia que está ocorrendo no setor rural brasiJ:TleS, su~s leis e as regras de seu trabalho. O
leiro. Os nómeros de assassiríatos no campo,
mar, os lagos, o manguezal, o anzol, a linha, a
ano após ano, vêm aumentando. Há poucos
rede, a tarrafa, a siripóia, o gancho, o barco, as
dias ficamos sabendo do bárbaro assassicordas, a peita, as veJas, tudo isso é seu instrunato, no Município de Ananindeua, no dia
mental, riqueza cultural de uma profissão que está
11 de_j~nho de 19_87, do Senhpr_ advogado
erri busca de sua libertação, lutando por sua prePaulo César Fonteles de Uma, que se engasença no mundo, buscando sua importância eco_jou pelos interesses dos pequenos lavradores
nômico~social e sua especialidade profissional.
e _dos sem-terra.
_A pesca é dos pescadores. Ou deve ser. Como
Estamos muito preocupados pelo fato de
deles são o mar,_ os (ias e os lagos. Os problemas
que pessoas, as quais se engajam pelos direisociais e políticos que envolvem sua profissão•
tos dos trabalhadores rurais, pequenos cama eles dizem respeito, e tão~somente a eles.
poneses e dos sem-terra, sejam ameaçadas
Por isso, faço, agora, Sr. Presidente e Srs. Senade morte.
dores, o encaminhamento do projeto de lei que
O caSo do assassinato do Senhor advo~
dispõe sobre colônias, federações~ confederação
gado Paulo Fonteles nos mostra claramente
nacional dos pescadores.
que não somente são feitas ameaças, mas
Até agora o tra_ba1ho pesqueiro, e os homens
que as ameaças também estão sendo cumpridas.
_que a ele se _dedicam, foram regidos por portarias
e decretos e por um código de caça e pesca,
Sabemos pelos jornais e pelas comuniimposições legais de cima para baixo.
cações pessoais, que um grande número de
Hoje, graças à Coristituiçãci, em seu art. a~.. parábispos, padres, sindicalistas, trabalhadores
grafo único, os pescadores adquiriram maioridarurais, camponeses e outros cidadãos têm
de, pois suas colónias Íoram equiparadas aos sinsido ameaçados de morte, entre eles, Ricardo
dicatos. A colónia de pescadores será regida pelos
Rezende, Raimundo Gomes _da Silva, Pedro
princípios da livre associação, autonomia, não inLuís Dalcero e Paulo Machado.
terferência e não intervenção do poder público.
Exigini.os que o GovernO tOme
proviAssim, a colónia é dos pescadores e para os
dências necessárias para que se assegure
pescadores. Seus problemas e necessidades seo direito à__'lida e à liberdade das pessoas
rão equacionados por eles mesmos. Será presiameaçadaS de morte. E que sejam punidas,
dlda pelos se_us próprios pares e não por pessoas
de acordo com a justiça, as pessoas que as_:estranhas ao mister da pesca.
sassinam, e seus respectivos mandantes.
I:: rica em fácetas a história das colônias de
Atenciosamente Reinhild Stumke.
pescadores. Antes eram subordinadas à marinha
Queremos informar os Senhores que
de guerra, depois passou para o Ministério da
mandamos esta carta com 16 assinaturas
Agricultura, civis e militares não pescadores presipara o Presidente da República, José Samey,
diram seus destinos. Agora não. A colónia é dos
e para o MiniStério da Justiça.
pescadores e eles mesmos têm_seus destinos em
Com saudações, "Reinhild Stumke."
suas inãos.
.
-Tal é o sentido do ãtiial projeto de lei, ora apreMuitas dessas cartas têm de cem a duzentas
sentado à consideração do Senado Federal transassinaturas. Aqui temos, mais ou menos, a assinafÕrma a colôniã:, as federações e conferação natura de mais de dez mil pessoas.
dona! em sindicato e cada uma delas dirigida
Sr. Presidente, achei muito oportuno regiStrar
diretamente pelos próprios pescadores.
este fato agora. Essas cartas me foram enviadas
Assim, temos certeza que os pescadores, seus
e ainda costumam a sê-lo para o antigo endereço,
destinos e seus trabalhos atingiram, agora, a sua
como se ainda fosse Procurador-Geral da Justiça
maioridade. (Muito bem!)
1'1il_it,ar. Em_ razão daquela nossa atuação na época,
, no inquérito para apuração da morte de Rubens
_ 0 S~ PRI;SIDEDITE (Humberto Lucena) Paiva, pensavam essas pessoas que também ti~
Cohcetlo a palavra ao nobre Senador Leite Chavéssemos competência para apurar crimes dessa
ves.
natureza. _
Então, pergunto: são verdadeiros os fatos? Há
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronun·
exagero? É um movimento--idOOiógico coordecia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, ontem,
nado? Não. Todas essas pessoas a que ele se
por ocasião do discurso do Senador Jamil Hadrefere, sofreram represálias, muitas delas com
dad, quando dava conhecimento à Casa do assasmortes brutais, inclusive afrontosas, em_ cidades
sinato do Advogado João Carlos Batista, em Be.: __do tamanho de B_elém, onde foram assassinados
lém, me propus a trazer ao conhecimento do Senão só o Dr. Paulo César Fonteles âe Uma como
nado, em grande quantidade, as cartas que tenho
também, ontem, João Carlos Batista. E a ousadia
recebido da Europa, sobretudo da Alemanha, peé tamanha que os assassinatos são avisados.
dlndo providências sobre as constantes mortes
Aliá_s. .até há urna peça literária que _se refere a
dessa natureza que têm ocorrido no Brasil. As
isto, quer dizer, são assassinatos com hora marcacartas têm diversos teores: Mas posso ler uma
da. Eles não só matam como dizem quais são
deJas, para que o Senado Federal saiba avaliar
as pessoas que haverão ainda de ser assassinaa preocupação, sobretudo o comportamento
das.
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Fui aâVogado por muito tempo, e não tenho
sido outra_ coisa na vida a não ser advogado.
Quando no interior jovens advogados começam

a atuar, são casos de posseiros os que primeiro
lhes chegam às mãos. E há grande identificação
dos advogados com isso. Ele~-- chegam a uma
situação de revolta ante tanta violência, desrespeito à lei e à Justiça, sobretudo ante a alarmante
impunidade. São situações assim inconcebíveis
e indescritlveis.
Os advogados, de 1964 para cá, tiveram uma
grande participação nessas l.utas, em todos os
setores, indusive advogados de concepção polL~
tica moderada passaram a se identificar com essas causas, vindo a sofrer violências de toda or-

dem.
Pensei, Sr. Presidente, em- resp-onder isoladamente a cada carta, mas seria muito difícil; são
milhares de pessoas. Registro este fato aqui, no
Senado, e este discurso que estou fazendo haverei
de traduzir para o ínglês, ou, então, mandar para
um jornal alemão de grande circulação, para que
essas pessoas saibam que as suas- cartas não
foram esquecidas.
Todos nós estamos em déQtto de jl,!stiça c;om
os esquecid.os,
Esta Constituição foi um grail.Cie passo no sentido de assegurar direitos aos_"sem-terra".
:é: verdade que tivemos de recuar em d~termi
nados setores; fazendo, inclusive~ concessões.
Chegamos, inclusive, a um retfoces_sO; ou seja,
à intocabilidade da propriedade produtiva. Propriedade produtiva onde qs proprietários nunca
aparecem, a não ser para receber as vantagens
e beneficiarem-se- com a especulação, pois moram na cidade, têm outra profissão, violentando,
assim, um princípio de D_ireito PúblicO que diz.
o seguinte:
"Na desapropriação, por conveniência do
Estado, o proprietário pode discutir o preço,
jamais a causa que a determinou."
E as propriedades que não são produtivas? Elas
continuam totalmente into<;áveis e defendidas pelos seus proprietários desta maneira.
Dei conhecimento, também, ao Senado - e,
aliás, já é do conhecimento da Nação - que
existem na Amazônia, e no País todo, grupo_s de
sicários, verdadekos exércitos de bandi4os _-que
vivem à custa do latifúndio.
_ _
Disse ontem e repito, para registro, que os jornais, na época, noticiaram a fuga de grande parte
de militares, soldados e cabos da polícia de Mato
Grosso, porque eles, como sicários e matadores
desse exército inominada, passariam a: ter mais
rentabilidade. Eles existem n_a Amazônia.Dirigi uma carta ao Dr. ROmeu Tuma, Diretor
da Polícia Federal, pedindo informações a respeito, inclusive para instruir o meu discurso. Estranhamente, S. 5', tão zeloso, rião respOndeu, até
agora, a essa carta.
Na realidade, a luta no campO-COiltinua existindo.
Fizemos a Constituição e nela colqcamos .disposição expressa que favorece o fazend~iro e nao
teve nenhuma expressa disposição que assegurasse aos pequenos posseiros o direito de permanecerem nas terras onde eles são assassinados;
não somente eles, mas s_eus_advogados e quem
os defende.

Essas ca_~s vêm de todo:) a Europa, sobretudo
na Alemanh~ •. de diversas c::klack!s da Alemariha,
eras- nada exageram; elas dãO conhecimento
_
dé pessOàs, daS circunstâncias, dos lugares em
que as mortes ocorreram_, Não sei o que poderiamos fazer-de iinediato a este respeito, mas qualquer pfóvidência tem que ser tomada.
A_Prdem dos AdvOgados do Brasil- que, on~
te-m, Se man1feSt6ir solidária com a família da
-VífiiTüi-fem o dever de redobra.r a luta, de pressiO-nar esta c-asa~ inclusive através; de projetas que
ela bem sàbe fazer, para que relnediemos isso.
-- Sennor Presidente, veja V. Ex'; veja que Pafs
é o riosso.ls~ tudo aqui são cartas, Sr. Presidente!
Sª_9 c~s!' Câitas que vêm de toda a Europa,
-dizendo qua1 é a situação dO Brasil.
. N(ls somos essa realidade. Tudo isso é verdade.
· Violência de toda natureza, de norte a sul Parec_e
até exagero que se faça isso, mas quero que _o
_Senado f~e _bem esta imagem: é o Mundo que
está mostràitdo
nossa situação! Vejam quantas cartas, centenas de céll'lits.
As palavras românticas têm repercussão, rOas
-óSTatõS <::riléi.S' aqui são facilmente esquecidos.
Sei_da pr!'jeção sentimental de todos nós, o nosso
-éilip(mho, o nosso desejo, mas a Casa da lei é
freada, e f:f pior é que esses fatos co,i:ltinuam acçn--iécendo diariamente: mortes anunciadas!
ca.~ de qabriel Garcia f4arqu_es,_que publicou um
livro intitulado "Crônica de uma MOrte Anunciada".
A terra'-cOntlriua a ser· o:..Qránde problema do
País. São trêS os grandes problemas do País, a
meu ver. Se' não oS reSOlvermos Ou se não os
enca-minhamos, nós dificilmente teremOs Paz
rlêSte---pãfs. Um é a contratação exager_ada çla t~tya.
Outro, renda nacional, igualmente concentrada
em poucas mãos. O terceiro, .a dívic!a extert).a,
- esta foi objeto a minutos .de_ considerações
em discurso pelo Senador José Fogaça.
. Essas cartas, sr. Presidente, merecerão respostas, mas, para minha tristeza, não tenhO cohdições
de negar o Seu Conteúdo, não lenho condiçõ~
de negar a acusação, porque são ve_rda_c:l~iras. São
cartas atê comedidas. Parece: (fue há Om exage-ro
político nisso. MrJ.s n&o! São organizações, ora
i:ívf!is, Orirelígiosas, Advogados, Médicos. -co"rpOrações queloinam "conhecimento, e·enviam essas
cartas. E neiÇJ.s não há preocupação de coridenar
o País. Pelo contrário! Há um desejo sincero, ma_nife_~o de justiça, desejo de ajuda, solidariedade
intémationa1.

--e

essa

to

O Sr. Jamll Haddad riobre Senàâõr?

Permite um aparte

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. EX' Ufn
aparte, nobre Senador?

O SR. LEITE CHAVES-- Conceco· o aparte

ao nobre Senador Jamil Haddad.
O Sr. Jamll Haddad- Nobre Senador Leite
Chaves, y. Ex•, na realidade, está fazendo um pronunciamento de extrema claridade. Sab_~m_QS: qi.ie
a_ viol~ncia no campo tem ocorrido em _es_c;:aJa
ascedente. Ontem róesm.o tive oportunidade de
procurar o Ministro da Justiça_ a respeito_da morte
do nosso companheiro- Deputado EstaduéJ} JOão
Carlos Baptista V. Ex' traz a este plenáriO centenas
cte= cartaS de entidades internacionais solidarizand,o-se contra Os- c::rimes cjue vêm acorrendo :em
razão d.i pressão do latifúndio sobre os sem-teir_a.
Há necessidade neste rÍJomento, de se- tinirem
a. classe política e todos os segmetos da sociedade
do nosso Pais, para que, de uma vez por todas,
acabem esses crimes, qúe não podemos acreditar
continuem eXIstindo ao final do século XX. Ccmgratulo-me com V. EX' pelo pronunciamentO q--ue
faz e tenho_certeZ:a de que V. EX' somará-os -seUs
esforços ji.mto ao de- todcis os autênticOs déni.ocratas, para que esta violência não se repita mais
a partir deste ~ome~to.

O SR. LEl1E CHAVES- Agradeço a V. Ex'
que vive esse drarria, eSse- j:,-rOblema, porque o
advogado assassinado era deputado no Pará, integrando aó Partido de V. ~ e já foi_,. integrante
de nosso Partido.
Senhor Presidente, essa violência ocorre" em
relação a tudo, qua1quer um que se disponha
a defender, de fonna direta ou mesmo naJustiça,
o direito de uma pObre famíJia permanecer em
um terreno onde está por décadas, recebe e$aS
vio!ências. E o pior é que muitas dessas terras
foram objeto de pirataria de grupos deste País,
porque oJatifú_ndio, as-- gt"andes faZendaS, com
raras exceç'õeS, foram objeto de pirataria, de usurpação. A origem da terra neste País é usurpat6ria
e, além do mais, no regime passado, no regíme
militar, nós do Se_nado, por disposição constituci~nal, autorizávamos a concessão de glebas
enormes, de centenas de milhares de hectares,
a grupos que os compraVam, existindo posseiros,
contra os quais passatam a praticar essas violênFaço este registro porque não quero que o Se- . cias.
Aqui, no Brasil são poucas as condições para
nado deixe de tomar conhecimento. A essas cartas darei respOStas, já disse. ESpero que o Sr. que tomemos conhecimento de todos esses fatos.
E preciso que o Mundo venha e faça denúncia
Ministro da Justiça, ilustre Senador Paulo Brosdesta ordem. Só quero ressalv.:n-, mais uma vez,
Sard,. que tanto honrou esta Casa, reserve, cOtno
que são cartas em que não procuram dimimúr
umcffarefã-íinportante-do seu Ministério, esta proa nossa imagem. Pedem justiça para assassinatos
_vidência, S. Ext não paSsará bem à História se,
programados, concretos. determinados.
dura~_e § ~I}_is_té!i? que exerce com tanta compe. SenhQ[_ Presidente, registro Q.esta Casa ·o fato
tência, omitir-se quãiifo a_e$tes ra:fos, a estes esque vé recorrente, porque outras mQrtes _haverão
cândalos contra a vjda e a justiça. _
de acontecer, no Pará e em outras partes do Pars.
Espero também que o Presidente Samey, destina~!')"~_ -também dessas cartas, não fique a1heio
O Sr. Divaldõ Suruagj" -- Pennita-me V. EX'
um aparte?
-·
·
e.<;>t~ene_i?!_ovidênc::ias sérias neste setor. !;_que
,_e~ funcionário público brasileiro, que têm sido
O SR- LErrE CHAVES - Com prazer.
homem tão dedicado, Dr. Romeu Tuma, não deiO Sr. Dlvaldo Suruagy- Gostaria de acres~
xe, neste caso atual, de tomar as providências
centar ao protesto de V. E>ra minha so~dariedade,
J!lals sérias, porque el!'bora sejam gerais, e estou
que, tenho certeza, é a solidariedade de toda _ã
repetindo eSses fatos, o interesse~ a determinãção
éumasó.
_
sociedade brasileira, pelo atentadO ao Deputado
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João Carlos Batista. Lamentavelmente a violência
Concluo, Sr. Presidente, o meu discurso.
Que aS bênçãos do Natal deste ano sirvam de
está grassando não apenas nos conflitos agrários
inspiração para que, promulgada que foi a nova
da Região Norte do Brasil, também não está ape~
COnstituição, possamos resolver este problema
nas localizada nos grandes centros urbanos do
que nos envergonha perante os nossos e_tambérn
nosso País; lamentavelmente ela está localizada
no Mundo todo. É terrorismo na Europa, nos paí~ - os olhos do mundo.
_Muito obrigado a V. ~. Sr. Presidente. Muito
ses mais adiantados no Mundo e as cidades mais
bem! (Palmas)
prósperas do Mundo, Paris, Berlim, Nova Iorque,

Londres, estão sendo alvo e palco de atentados
terroristas. É conflito no Oriente Médio, é guerra
civil na América Central. Enfim, o mundo todo
está vivendo a tragédia da violência. Não sei que

fenômeno poderia explicar ou justificar essas

agress_ões que a Humanidade está travando em
vários pontos do Mundo. Ao acrescentar a minha

solidariedade ao protesto de V. Ex'. gostaria de
dizer que esses países. que acertadamente, atra~
vés dessas instituiÇões, têm lavrado protesto con~
tra autoridades brasileiras, também estão sendo
palco de violências de outras naturezas, e tão gra~
ves e violentas quanto as que estão grassando
em Território Nadonal.
O SR. LEITE CHAVES- É verdade. V. Ex>
tem razão. Sendo que aqui, no Brasil, há uma
coisa que agrava: é a violência contra o Direito
Natural, que é o direito de o sujeito ter a terra,
viver nela, trabalhar, sobretudo quando não sabe
fazer outra coisa. Assim, aqui há uma violência
maior, uma violência ao direito originário, a esse
direito primário que o homem tem de ter um
espaço, e, sendo este um País com 8 milhões
e 500 mil quilômetros quadrados de terras férteis,
não reserva área para os posseiros. Aliás, é um
dos únicos países do Mundo em que não existem
desertos, pântanos, montanhas inabitáveis. Ades~
peito de tudo Isto, o direito existe aqui coin uma
prisão para marginalizar uns e privilegiar outros.
Sr. Presidente, concluo, não sem antes fazer
o registro de outro fato relacionado com a violên~
da. Trata-se de um livro recentemente publicado
pela Editora Paz e Terra. O livro se chama "Resis~
tência Demcx:rátic::a à Repressão no Paraná", c!o
Jornalista Milton Ivan HeDer, e teve o patrocínio
da Secretaria da Cultura do Estado do Paraná,
cujo titular é o Dr. René Aríel Dotti, renomado
criminalista brasileiro. Esse livro é de inegável valor, porque registra fàtos passados, violências,
mortes, prisões, enforcamentos e torturas ocor~
ridas no Paraná, como de resto no País. Essa
documentação é histórica, serve para que o País
reflita sobre o seu passado, evitando a sua repetição. A subjacência dessa violênc::ia é a mesma:
aqui e no passado, a injustiça social, e as vítimas
são as mesmas- advogados, camponeses, ope~
rádos, estudantes, homens e mulheres com senti~
menta de justiça no coração.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MACJRO BORGES (PDC- GO. Pronuncia o seguinte discurso: Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·comunico
à CãSa que hoje, pela marihà, nos reUnini.os bs
presidentes de vários partidos, em dependência
do Senado, para estudar, analisar a situação nacional e oferecer uma colaboração _lançando as
bases de um Plano de Emergência para. completar essa longa e perigosa travessia para o
vemo firmemente democrático, que não seja mais
considerado de transição.
--- _
Realmente, com eJeiçâõ do finado Presidente
Tancredo Neves, tivemos o Governo do Presidente atual, que, infelizmente, apesar de popularidade enorme no começo do seu Governo, não
foi feliz- Com à Plano Cruzado, e o País tem-se
éngolfadO cada vez mais em dificuldades, sobretudo sociais, Não obstante, não se pode negar
que durante o período autoritário houve urn grande desenvolvimento económico, mas 4 custa de
uma dívida social, de um preço social m'uito elevado. E o primeiro que se dev.e fazer é realmente
compatibilizar esse crescimento económico com
melhor d.istribi.dção da riqueza. Enfim, o País já
vê ª- praia próxima, após a longa travessia da nau
democrática, mas justamen~ nessa etapa final,
nesse fim do longo périplo, vemos graves ameaças. Sabemos das dificuldades por que passa o
PaíS, devido às greves de grandes proporções,
há poucos dias, quando chegamos a temer pelas
instituições. Então, realm~nte é justificável que
os partidos pensem em dar uma contribuição para o estabelecimento de uma tranqUilidade, de
uma normalidade que nos pOssa levar até ao fim
do Governo do Sr. José- Samey sem a quebra
da ordem institucional, levando-nos, efetivamente, ao t~ino desse período de transiÇão e se
passando para um período plenamente demo~
crático, à democracia, num período em que se
façam medidas não para fins imediatos ou a médio prazo, mas se possa tratar de medidas definitivas e a longo prazo para a retomada da prosperidade deste País.

ao-

a

O Sr. Aureo MeDo- Permite V. Ex!' um apar-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fa~
zendo soar a campainha.) - Nobre Senador, o
teltlpo regimental de V. Ex' está esgotado.

te?

OSR. LEITE CHAVES Vou concluir, Sr. Presidente.
A causa do Movimento de 1964 ninguém nega:
foi a terra, cuja disputa continua a servir de pretexto para esses assassinatos. Quando setores privilegiados se viram em risco de perder as suas
vantagens, em razão de as ligas c:amponesas de
então organizarem-se para a reação, junto a setores armados e atê mesmo junto ao clero, que
antes assumia posição política diversa da de hoje.

O Sr. Aureo MeHo -Senador Mauro Borges,
V. Bc' faz referência, inclusive, a desejos, aos auspícios que chegamos, ao término do mandato
do Presidente José Samey, neste período administrativo. Eu gostaria realmente de referendar as
palavras de V. Ex", acrescentando pequena obse_rvação que não sei se será verdadeira ou real, por~ que me tem causado ststematlcamente preocupação. Tenho observado, Sr. Senador Mauro
Borges, uma espécie de campanha de verdadeiro

OSR. MAURO BORGES -Pois não. Ouço,
com muito prazer, o aparte de V. EX'

a
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demérito, de depreciação_ sistemática, contra o Poder Le,gislativo. Observo que, em vários setores
do campo da comunicação, se inflete com_ um
sistemático pejorativo, negativista, sempre contra
o Poder Legislativo, sempre contra os deputados,
sempre contra a Câmara, sempre contra o Senado, e dá a impressão de uma orquestração elaborada com a finalidade de fazer com que este Poder
ven!J-_a a ser caracterizado, perante o povo, como
um poder dispensável, um Poder que deveria ser
riscado do mapa, para que, talvez, se pudesse
substituí-lo por atas discricionários que viriam a
-redundar, afinal c:le c::ontas, em prejuízo do povo
brasileiro. É; uma observação que faço, pedindo
a atenção de V. Ex' e de todos os nossos pares
para observarem que há uma campanha evidentemente orquestrada para desmoralizar, desacreditar, depreciar, desmerecer as _atividades do Poder Legislativo. Eu não sei a origem dessa campanha, a nascente, mas que existe uma participação
e uma ordenação, não sei de que fontes, não
sei de__ que poderes, não sei de que rec1,1rsos, não
sei de que origens, existe essa campanha, principalmente dirigida ao Poder Legislativo.

O SR. MACJRO BORGES- Muito obrigado,
Senador Aureo Mello. Sua lembrança é muito
oportuna. Passamos longos anos do perfodo autoritário com uma verdadeira castração política
do Congresso Nacional, que agora, após a nova
Constituição, retoma os seus legítimos direitos
e as suas_ legítimas responsabilidades. Basta-se
ver a atuaç:ão do Congresso na questão orçamen~
tária, que passou a ter voz ativa, de poder modificar significatiVamente os rumos orçamentários
e não dizer amém ou homologar as propostas
governamentais. Realmente é um fato. Vão ter
que se acostumar com a participação efetiva e
plena do Congresso Nacional na vlda pública deste País. Agradeço a V. EX' Os partidos podem,
realmente, fazer alguma coisa neste sentido. Evidentemente que não é só um setor representativO
da opinião pública e da sociedade brasileira que
deve falar, e, sim, todos, sobretudo as grandes
representações da sociedade, como a OAB, como
a Organização" das Cooperativas do Brasil e outros
congressos, como a CNBB etc., todos têm que
parti<:ipar. E, -é claro, há que se reconhecer que
o Pacto Social que está sendo posto em prática
neste_ momento representa, efetivamente, um
passo firme para a frente, no sentido de se evitar
a catástrofe, no sentido de se evitar, realmente,
a rota de colisão, o desastre que o País poderá
sofrer a qualquer momento com o exacerbamento dos conflitos sociais. .
.
É oportuna a colaboraÇãO dos partidos. O Pacto
deve, certamente, passar pelo Congresso Nacional e aqui receber o endosso da maior representação do povo brasileiro.
Portanto, peço aos nobres colegas Senadores
atentem bem para o esforço que fazem, no momento, os partidos do País, procurando fazer com
que este final da longa travessia não seja interrompido, para que o nosso navio, a nau democrática,
não bata em algum arrecife e afunde à vista da
praia. É preciso que, efetivamente, lutem todos
os setores da sociedade, todos os setores representativos, para que não se exacerbem os conflitos. Isto não quer dizer que se pactue ou se compactue com injustiças sociais. Já estão, sobretudo,
exag~radas, para o sofrimento do povo.
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Espero, portanto, que esta seja mais uma iniciativa a favor do fim desta longa travessia e o País

possa, nas próximas eleições para Pres[dente da
República. retomar definitivamente os seus rumos
de desenvolvimento econômjco-social, principalmente com a participação do povo na melhor
distribuição da rtqueza nacional. (Muito bem!)

O SR. PRESlDEl'ITE (Humberto Lucen_a) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB _; RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do

orador.) -

Sr. Presidente, SrS. Senadores, um

breve registro.
Há poucos dias foi eleito, pela segunda vez,
Presidente _da República da Venezuela o Dr. Carlos
Andrés Pérez, uma das figuras mais destacadas
da vida política do Continente.
Ao fazer este registro, Sr. Presidente, quero sig-

nificar que a República Federal d.a Venezuela, depois de viver longos anos em um clima de arbítrio,
desde 1958, retomou à- normallçfade democrática
e vem, periodicamente, nas data~ prefiXadas, e!~
gendo os seus presidentes e os seus congressos.
Vou significar a alegria de quantos acompanham a vida dos países latino-americanos e a
evolução da sua trajet6ria dernocráttca. Q~ero re-.
cardar que, no instante mesmo em que foi declarada, conhecida a s_ua vitória, Carlos Mdrés Pérez
convocou o povo da Venezuela, e, através dela,
os povos da América Latina, para que meditassem, não visando ao não-pagamento da dívida
externa, mas solicitando que esses países fizessem esforços conjugados, jâ que s6 a união faz
a força, para rever os acordos até agora celebnldos.

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Senador Nelson
Carneiro, V. Ex' me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita
honra.

O Sr. Dlvaldo Suruagy- V. EX' destaca com
muita felicidade a estabilidade política reinante
na Venezuela durante mais de três décadas. Esse
país, que no passado foi vítima de re_9imes totalitârlos, hoje é o maior exemplo de estabilidade política de toda a América do Sul. Aliás, de toda a
América Latina Visitei Caracas em noVembro do
ano passado, e era palpável a popularidade do
ex-Presidente Carlos Andrés Pérez, que, pela vontade soberana do seu povo, volta mais uma vez
a conduzir os destinos do seu país. É um político
experiente, identificado com todo o Continente
Su1-Americano, tem grandes amigos no Brasil,
entre os quais incluo o nome de V. Ex", que foi
companheiro, que presidiu o Parlamento LatinoAmericano. A Venezuela tem uma característica
muito interessante: os ex-presidentes da República são senadores natos, levando a sua experiência, levando a sua capacidade admin[strativa
e a sua visão de homem público ao Colegiada
Maior do Poder Legislativo neS®: pais. V. Ex' me rê~
ce as nossas congratulações não apenas pelas
homenagens que presta ao presidente eleito_ da
Venezuela, Carlos Ar}çfrés Pérez, como principalmente, por destacar o modelo político, o exemplo
de estabilidade política que a Venezl;le!l;• oferece
, a todo o. Continente Latino-Americano.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. não só às palavras como ao depoimento
qUe v. EX" acaba de traz~_r ~ enrique~endo esta
breve intervenção.
P!-esideme, dizia eu, destacOu _s:·& a necessidade de_ que os povos, os eStados latlfi:õ:.àme~
ri canos,_ fizessem um esforço para rever o pagamento dos juros da sua dívida externa.
Há algurls anos, na _qualidade de presidente
do Parlamento Latino-Americano, tive oportuni. dade.de chefiar yma delegação aos Estados Uni~
dos e, ali, pela primeira" vez. perante os representantes do Departamento de Estado, perante os
membros rl,o Congresso dos Estçldos Unidos, fos~
se a
fosse o Senado, também, diante
dos ci:edores, inclusive, do Fündo Monetário Nacional, acentuei que o pagamento da dívida externa nãQ podia ser apenas um problema financeiro,
tinha que ser um problema político, para ser resolvido politicamente pelos países.
Lembi:Q _que me honraram com a sua compaohi.3, __naquele momentq, o Senador Satumlno
Braga, os Deputados Pratini de Morais e José
Càrlos Teixeira, e os Anal!; dão conta dos resultados dessa- ffiis.sâo.
·- - ·
·
Sr,._ Presidente, de qualquer forma; ~ -p"rua\.fa
de C~rlos _An_ciD!s Pérez, pela sua autoridade, deve
influir rlo enCaffiínhamento que se anuncia por
pãrte do Governo (ederal,_ de t~ntar rever o último
acordo celebrado por nosso País com os credores
estrangeiros, e que foi divulgado neste País como
uma grande conquiSta, o melhor resul~do até ·
agora obtido.Povçg~ meses depots, sentimos que
esses resultados não foram tão bons quanto
anunciavam, e que uma revisão se faz necessária.
--:____~A_ palavra de Carlos Andrés Pérez_ deve_ ser avo_cada tambérn.neste_momento em que S.-EX' reclama a solidariedade dos países da América Latina para, juntos, lutarem por uma revisão do pagamento dessa dívida.
E todos nós acabamos de ouvir a magnífica
interv_ençãó do Senador Jos~ Fogaça, sobre o·
memorável discursO- ·do__líder;_ soviético __ Mikliail
Gorbachev.
_ __
·
·
-sr. Presidenté, ào fazer
referências, deixO
a"qui éoiisiQnãda a_alegria com que os democratas
-da América latiila vêeril a ascensão, pela segunda
vez, ae Carlos Andrés Pérez ao Governo da VeneZuela. (Muito bem!)

-sr.

·omª-1'8.

e.

eStãS-

~ ~O SR. i>I!E$1DE!'ITE (Humberto Lucena) ~
ConcÉ:dQ __a_ palavra ao nobre Serlador João Cal-

moo.

O SR. JOÃO CALMO!'! (PMDS- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Seiladores,- não _me tendo sido possíve1 participar com um apeirte, pelo menos, do "Festival
Gorbachev" a qu"e assisli:ri16s nesta sessão de hoje
do Senado Federai, eu me inscrevi como orador
para tecer algumas considerações sobre a ini!=iativa de extraordinária repercussão do Chefe do
Governo da União Soviética. ReaJmente, ele hoje
eStá em todas as manchetes do mundo inteiro:
••URSS retira 5ÚÓ- ffiil soldados das forças arma~
das", ou, então·, "URSS. PrOpõe 100 anos de moratória''. Esse Festival Gorl:iaChev prossegue com
Outro título ·que COrista de outro jornal de hoje:
"Dis.cl.ifSO -de Gorbachev na ONU causa alta do
_d6Jaf". DepOis de propof
granaes pOtêiú::ias
·que fosse. Concedld8: uma moratória de 100 anos

as
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para o pagamento das dívidas externas, dos países
subdesenvo(vid9S,_?I repercussão na Bolsa d~ l;'iova Iorque foi uma imediata aJta da cotação do
"d6lai. Obviamente, Gorbachev não se limita a propor umarriõr'ãfótia de 100 anos, porque "a"simples
PforroQação -dó praZo pa:ra o·pagamento do principal da dívida nãO solucionaria Cf prOblema angUstioso dos países subdesenvolvidos. É necessáriO, também, que haja urita redução drástica
das taxas de juros, porque, senão, rna[s cedo ou
-mais "féirde, explodirá em cada um-desseS países
SubdeSenvolvidos uma convulSão ·social.
A propósito do "Festival Gorbachev" a qye _estamos assistindo com muito júbilo, é necessário,
também apreender outras lições que e"stão serido
dadas ao mundo, neste momentO, pela União Soviética.
- ·. - --- No seu livro "Perestroika", que é um best-seller no mundo inteiro, o Presidente Mil5hafl Gorbachev anuncia que neste periodO da vída da Urilão
Soviética estão sendo sumaria_mente fechadas fábricas e universidades que ·sejam consideradas
reconhec.idamente ineficientes.
·
-Aqui no Brasil e e:m outros países capitalistas
ainda· subdesenvolvidos ou em desenvolvimento,
se falássemos em feChamento sumário de empresas estatais ineficientes, o mundo quase ·desabaria. No entantO, na área estatal é notório que
há empresas com um insuperável grau de ineficiência.
Neste momento em que o mundo homenageia
as iniciativas do eStadista Mickhail Gorbachev nas
áreas do desarmamentO e de dívida externa, é
necessário assimilar, também, outros ensinamentos da mesma fonte...
·
Na República Popular da China, além -da União
Soviética, hoje aumenta cada vez: mais o número
dejoint vimtures, de empresas estrangeiras que
se associam a® governos. No Brasil_ ainda existe
um preconceito contra esse tipo de ~aç~_o,
embora os países comunist?ls já o estejam admi~
tindo e até ãdotando em grande escala.
Por oUtro-lado, é necessário aprender uina outra lição qúe nos ·vem da (.lni~o Soviética.. No
Presldlum Supremo da União Soviética é praxe
a realiU~ção de autocríticas em público. Por Sinal,
este ni.esmo ~émplo é ;dado pelo ÇõnCílio dos
Cardeais, no Vaticano, em que a auto-~Crítica mio
é feita apenas nos confessionários, mas diante
de muitas pessoas.
É necessário se_guirmos também este bom
E~xemplo quando, abrindo os jornais de hÇ>j~. vemos urria manchete da Folha de S. Paulo nos
~guintes ~ermos: "Reitoria dá ultimatum ~:los
alunos fantasmas da USP."
·
"O Reitor da Universidade de São PaWQ
corajosamente parte para uma autocrítica na
sua instituição e denuncia a existência, naquela universidÇ~de, que é um orgulho de.toda
a educação brasileira, de 41 1 alunos que não
- freqüentam as aulas."
São estudantes profiSsionais qUe fícam dnco,
seis, sete, citei e até dei: anos freqüentando universidades, alimentando-se nos restaurantes universitários- nos quafs pagam preçbs inacreditáveis,
como'é o caso dé uma grânde U"niVersidade Públi~
ca do Rio de Janeiro, que cobra por uma refeição
completa setenta ceritavos. Outra universidade federal qe um estado viziitho cobra por uma refeiÇão
no seu restaurante apeqas áci[s crUzadOs, enquari- ·
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to aqui, na Capital da R,epública, a Universidade
de Brasília cobra duzentos e dnqüEmta cruzados.

Essa autocrftica se imPõe, porque não é pOssível que não se procure eliminar essas distorções.

Reportagens recentes têm mostrado que há,
realmente, em numerosas universidades púbUcas,
centenas e centenas de estudantes que ficam ocupando lugares e gozando de várias rega1ias, não
só nos restaurantes universitários, mas tendo até
moradia gratuita. Essa autocrítica, feita em Público na União Soviética e nO Vaticano toma-se também imperativa no nosso País.

O Sr. Odadr Soares -

Permite-me

V.·~

um aparte?
O SR. JOAO CALMOrt- Com muito prazer.

O Sr. Odadr Soares- Lamentavelmente,
cheguei no final do discurso do Senador José
Fogaça e não pude ouvir a parte inicial da sua
fala. Por isso, não aparteei S. Ex" aqui chegando.
Entretanto, como V. Exl' to_ca novamente nessa
questão das medidas, das providências que o Presidente e Secretário-Geral Gorbachev tomou na
Assembléia Geral das Nações Unidas, relativamente_ à questão da dívida externa, e outras providências que vem tomando na União Soviética,
é necessário ressaltar que tudo Isso decbrre de
um diagnóstico muito 'simples: é o mal crônico,
a doença crônica a que estava e a que ainda
está submetida a sociedade comunista nos países
comunistas. As providências que corajosamente
vem tomando Gorbachev, no sentido da liberalização da sociedade e_ da liberalização da economia dos países comunistas, registram a falência
do socialismo marxista e lenimista. Na realidade,
como V. & muito bem frisou, elas são wna autocrítica muito contundente em relação às praticas
que se vinham verificando ao longo dos anos,
de Sta1in, inclusive ele saltou Kruchev mas fixouse em todos os outros líderes comunistas, até
chegar ele ao poder, e tem feito críticas contundentes aos métodos estatais, aos métodos pollcialescos, autoritários e ditatoriais que vinham sendo
praticados na União Soviética". Quer dizer, aplaudem-se hoje essas medidas, mas é necessário
que a nação nãô perca de vista um fato muito
sério, é a falência, é o envelhecimento do socialismo marxista-lenintsta naquele país. Na realidade, Gorbachev inicia um processo de liberalização
da sociedade, da economia e das práticas políticas
que se vêm verificando ao longo das últimas décadas na União Soviética. Era este o registro que
eu queria fazer ao discurso de V. Ex'
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço ao nobre Senador Odaclr Soares o aparte com que
me honra nesta tarde. Desejo, porém, destacar
que a União Soviética não é um eXemplO Isolado,
pois essa mesma reestruturação, essa mesma reciclagem, tudo, enfim, está sendo feito na República Popular da China e em numerosos outros
países sociaiistas.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex" um
aparte?

O SR. JOÃO CALMON - Ouço com o
maior prazer o seu aparte, nobre Senador Diva! do
Suruagy.
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O Sr. Dlvaldo Suruagy- Seriado r João Cal- des; das quais tantO nos orgulhamos, fazendo,
mon,já tive oportunidade de destac::ar, num aparte no melhor sentido da palavra, um lobby eficiente,
aO Senador José Fogaça, as minhas congratu- uma pressão poderosa em busca de mais recurlações pelo discwso de solidariedade às medidas sos financeiros. Cabe-nos, no Congresso, o dever
em boa hora anunciadas ao Mundo pelo presi- de defender os ausentes: são 7 milhões de menodente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Mas, res que não. têm sequer acesso à escola de 19
ousaria apartear V. EX para destacar um tópico grau; 85% _das crianças brasileiraS cjue não termido brilhante discurso com que V. Ex- homenageia nam a escola fundamental de 8 anos; e os 30
esta Casa nesta tarde. É o que diz respeito às milhões de_analfabetos adultos. Em nome desses
universidades brasileiras. As urUversidades brasi- ausentes nós todos devemos falar, pressionar paleiras. na minha opinião, estão fracassando em ra que as verbas sejam aumentadas.
sua granâe missão, que é a de formar a elite
Não basta que o orçamento para o Ministério
cultural deste País. Não a elite nesse conceito da Educação para o próximo ano seja recordista
vulgar de elite, de quem tem privilégios dentro da História do Brasil. Só o MEC terá uma verba
de uma sociedade, -elite no sentido do ta1ento, superior à dos três ministétios mmtares. Exército,
no sentido da cultara, no sentido dos conheci- Marinha e Aeronáutica. Outra comparação igualmentos técnicos. A universidade trocou a quali- mente significativa: o orçamento do Ministério da
dade pela quantidade, e o Brasil passou a se orgu- Educação disporá de uma verba superior à do
lhar de ter um universo, uma população univer- Ministério dos TranspOrtes, qu_e sempre foi o resitária de cinco ou seis milhões de pessoas, quan- cordista da História do Brasil e do Ministério do
do, na verdade, as nossas universidades, com ra- ExérCitO somados.
rissimas exceções, não estão preparando os talenNesta hora em que damos um exemplo à Natos que() Brasil está a exigir, que está a precisar.
ção, todos reunidos aqui, no plenário do Senado,
CónQrafulo-me corri V. Ex!' por _esse discl,lfSo. V. num dia santo, estou certo de que amanhã não
fr., que dedicou toda a sua vida de homem públi- -sUrgtrao mUitas fotografias nos jornais, mostranCó;toâo o talento da sua capacidade à causa edu- do este plenário com uma presença bastante significativa. Há preferência peJa fotografia dos plenácacional, é uma voz que tem autoridade para fazer
essa denúncia. Quero emprestar a minh.a solida- rios vazios. Congratulo-me pela nossa presença
riedade e dizer o seguinte: V. Ex•, que é Um cava- aqui e pela colaboração qoe vamos dar à aprecialeiro andante da modernização e do aprimoração e aprovação do Orçamento Gerai da União.
mento do ensino no Brasil, deve continuar com
E11 não encerraria este meu iãpido pronunciaessa causã. fazendo com que as autoridades com- mento, sem também chamar a atenção desta Capetentes modifiquem a universidade. Agora mes- sa para uma entrevista concedida, hoje, à Folha
mo ·a réY:iS'tâ Veja traz uma entrevista nas páginas de S. Paulo. pelo notável professor Paulo Régis
amarelas de um pesquisador social onde ele deFreire, que, com seus 67 anos de idade, acaba
nuncia todas as distorções, todos os desencontros de aceitar o convite da nova Prefeita de São Paulo
das universidades brasHeiras. A V. Ex' os meus para ser o Secretário da Educação da capital pau~
lista.
parab~tl~-~ qlJero emprestar a minha voz ao magnífico discwso de V. EX ·
E é bom que nesta hora em que esse eminente
educador de reputação internacional concede esO SR. JOÃO CALMON - Muito obligado ta entrevista, cujo texto pedirei seja transcrito nos
~ V. &, nobre Senador Divaldo Suruagy, que
Anais do Senado, chame-se a atenção para um
representa o estado que é o segundo produtor
outro fato, quase tão estarrecedor como esse que
de açúcar e_ de álcool do Brasil e que enfrenta acabo de comentar sobre o Nordeste. Revelou-me
_graves prbblem_as na área de educação. Não é
uma ex-Secretária de Educação, a hoje Deputada
o caso apenas de Alagoas, é o caso de um modo
Guiomar Melo, que, na periferia dessa megalópole
·geral de todos os estados do Nordeste, inclusive
paulista, da qual tanto nos orgu]hamos, as escolas
na Bahia, grande Estado que teve a glória de
de 1~ grau têm 4 a 5 turnos, com Isso, as crianças
ver nascer,não apenas Rui Bé.'rbosa, mas também
permanecem nas es_colas duas horas e, desconesta figura inspiradora do homem público que
tada a meia hora da merenda, só têm ensino
é o mestre de todos nós, Senador Nelson Carpor uma hora e meia.
neiro.
No interior do Nordeste sofredor, há profes__p Professor: Paulo Freire vai assumir a responsoras primárias que ganham a metade ou um sabilidade de ser Secretário de Educação _desse
terÇo de um salário mínimo; Recentemente, o município com idéias revolucionárias, idéias inJornal da Tarde de São Paulo revelou este arre- clusive que podem provocar sorrisos em pessoas
piante detalhe: uma professora primária leiga no desavisadas, mas que da minha parte merecem
interior do Nordeste ganha por mês a metade toda a consideração e todo o respeito.
do que ganha por hora um operário da MerceVou ler as primeiras linhas desta matéria publideS-BeOZ em São Paulo. É uma situação real- cada n~ Folha de S. Paulo. de hoje, na página
mente dramática que não consegue sensibHizar C. !O:
- - - ·-- ··--- ·o Brasil. Trata-se de um dos mais nefandos atentados aos direitos humanos. Tenho repetido ad
"A gente cheguemos" não será uma cons~
nauseam estes exemplos e não consigo emotrução gramatical errada na gestão do Partido
cionar a pfatéia que me ouve. Realmente não se
dos Trabalhadores em São Paulo. Essa pelo
pode conciliar o grau de desenvolvimento econQmenos é a vontade do futuro secretário (ia
micO de vários estados nordestinos com essa siEducação do município, Paulo Freire, 67. Ele
tuação que é absolutamente insustentável e verprometeu ontem "brigar" contra todos os
gonhosa.
que desejam por "um traço vermelho" em
evidentes erros de concordância verbal como
Agora mesmo estamos travando a batalha da
o contido na frase "a gente cheguemos".
elaboração do orçamento. Vemos as universlda-
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O Sr. Aureo M.elJo - Permita-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador, aqui na ponta esquerda.

O SR. JOÃO CALMON- Com muito pra-

zer, nobre Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo MeHo -

Nobre Senador João

Calmon, esta fi:ase que V. Ex' está dizendo e proferindo como se fosse uma grande originalidade

ro transmitir-lhe a minha profunda gratidão, porque na luta cruenta, ri.a tentativa çie reeleger-me
senador pelo Espírito Santo, lutando contra um
supermagnata, o que parecia inteiramente impos-sível, o estímulo permanente que me inspirava
eram as ~al~a~de V. EX"
Eu não encerraria, Sr. PreSidente, Sr~. ~enado
res, esta_não tão rápida intetvenção sem destacar
também o nome de outro Senador, Itamar Fran~
.ç:o, que aQui representa o Estado de Minas Gerais.

da parte deles, esta frase, ouvimos diariamente
nas televisões. O solecismo, os erros de concorR
dância. a violação do .vern~culo, passaram a ser
uma constaote em nosso principal veículo de co- __ ..._ FIZ em 1976 a prime:ira tentativa de introduzir
municação. GoStaria que V. Ex', que é um sincem :uma emenda à Constitução, r~tab.el_ecendo a vin~
ínteressado.~m ver a educação prosperar neste
culação ob.rigatór_ia de um pert::entua1 mínimo dos
País, analisasse uma idéia que eu_teria -~Ue, em - or_çam~ntOs púbücos para a manutenção de decada J$tação de televjsão~ em cada Órgão de co- -sen\Plvimeiito do ens.i_pp, Esta proposta, que teve,
municação, neste País, fosse cP~é:i~ado urp_ censor - }r::liciaÍJ11~~te, p~p_Qiô, ~-~pedi, de 68 dos 6~ senado vernáculo, um professor de_ português, para
dores, foi torpedeada pelO Governo de então, predar uniformidade ao nosso idionla; que_ vem Sen- .SíaidO pelo General Ernesto Geisel.
do miseravelmente deturpado e_ pesstni.amente
· Apenas um número muito redUZido de parladesensinado, através dos meios eletrônicos que .mentares --~n:tpareceu à sessão do Congresso
estão fazendo com que ~ ne~_pren~a a falar o
Nacional
qu-e a ffiuenda foi iejeitada:, por falta
idioma nos termos em que out(O('a erc:t çU}tiva,do. .,de quorum de _acordç_ com os desejos dos donos
De maneira que o Sr. Paulo Freire, sem dúvida, .do poder. à época. _ - vai complementar pleonasticamente aquilo que
. D&OrTeram 5 anos, e·o Senador Itamar Franco,
já se observa através da comunicaçã_o. Peço des-neste mesmo plenário, por várias vezes me pieSsiculpas a V. Ex' pela interrupção. - ~ · ·
---nõil, para._que éu reapresentasse minha proposta
de emenda_, Fiz essa_ revelação em homenagem
O SR. JOÃO CALMOI'I- Agradeço a Inter- __a esse notável homem público, no j)lenárlo da
rupção do nobre Senador Aureo Mello, m~ posso
Assembléia Nadon~ Constituinte, mas desejo reass_egurar-lhe que esta entrevista do p·rofessor ·_ Peti-la ac:juí. O Crédito deve ser dado também ao
Paulo Freire é um documentQ de extraordinária _Senado~ ]~_mar Franco, responsável ta.nto quanto
importância e por isso mesmo mereee constar
_eu por ~s,a iniciativa qUe p(mT1ite- qüe o Brasil
dos Anais do Senado.
.$aia_c;la p_o$i_çãó··v-erg6nhosa que_ ocupava at~ há
· poucO terripO rlo Anuário da Unesco: o Bra,sil,
O Sr. NeJson Carneiro --V. Ex'! concede _.8~-~CQ_l)Qmia 49 mundo, 6° pais_ do mundo em
um aparte, nobre Senador João _Calmon?
número de aparelhos de televisão, o 9' em ind_(lstria autoffiobilístic:a, estava colo~ado abaixo de
OSR. JOÃO CALMON-Com muita honra
79 países em çlisPêndios públícos ~m a educaconcedo o aparte ao Senador Ne\son_Cameiro.
ção em relação ao Produt9 T'iac;.ional Bruto.
O Sr. Nelson Carneiro- Senador João CalSr. Presidente, muito obrigadO pela- sUa genemon, quem aconpanha a vida de V. EX" no Parlarosa toJe(ânc.:ia em relaçãO ao teinpo em que esmento Nacional e a sua devoção à causa do ensitov roubando a. atenção dos m~us ri_obres coleno não pode deixar de felicitar o Estado do Espí~_Peço a tr~nscrição nos Anais do senado desrito Santo por haver reconduzido V. Ex• a esta
ses _dois pronunciamentoS dã maior im'porl.ânda:
Casa porque sem V. EX' a causa da educação
do Pr~fe~so~ ,PaulQ Freire..e o outro do Profesno Brasil perderia o "seu mais constante e bravo _J>or José.,;;Goldembe"rg, Reitor da Univers_idade de
lutador. Nós aqui somos seus c:iiscipulos e esta.Sâo_ Paulo, este último jâ credor da admiração
mos prontos a acompanhá-lo e a votar com
de todos nós; porqUe feZ l'éCeiltemente um levanV. EX> mas V. :Ext tem que s_er o cónc;l)Jtor, e tem
.tamento_ impressionante. na maior universidade
sido, não tem dormido, tem ·constantemente lutadeste Pais, mostrando o elevado l)úmero de prodo por dias melhores pela educação do País. A - fessores daquele estabelecimento de en~ino conminha intervenção é para dizer que a educª-~9
sidera_dos improdutivos.
brasileira tem muitos patronos e muitos ministros,
Peço perâãO Pela extensão deste pronunciamas, v. &-tem- sido o grar1de responsável por
mento e vou continuar dedk:ando todas as horas
esta evolução dificil, cada vez mais difícil e, tamda miti_ha vida à c:ausa sacrOssaitta da educaÇão
bém, cada vez mais sedutora nesta lut~ em 'que
(MUito h~_in! Palmas)
V. 6C' Se-empenha. Nós, os seuS- Cori"'pimheiros
do Sen~.do Federal,. nos regozijamos por ter, entre
DOC(JJ>fEfffOS OS Q(JAJS SE REFERE
nós, o patrono da educação do.Brasil. Y. Ex-_l)á
O SR. JOÃC! CA/..J\ION EM SE_U DISCURSO:
de flc:ar na história da educação do Brasü c:omo
o seu rnais_l:>ravo, intimor~tq_e c::onstan~_e lutador..
''ÕlSCURSO NA ONU
CAuSA ALTA Db DóLAR
O SR. JOÃO CALMOI'I- Senador Nelson
Carneiro, eu já confessei a V. Exl', mais de uma
Londres_::A declaração de Mikhail Ci:orbachev
vez, que apesar de ter recebido, no País, homenanas NaÇõ~ Unidas, de que a União Soviética regens muito acima dos 111~us méritos, inclusive
9uzirá seu contingente militar em 500 mil homens
a Grã-Cruz da Ordem Nacional·do Mérito Educanos próximos dois ainos, causou uma acent]Jada
tivo, o maior preito de homenagem _a _essa luta
aha do dólar nos mercados mundiais. Isso porque
indorrnida que travo na ár~a da ~uc.:ação partiu
muitos investidores se voltaram para a comy~
de V, Ex", num aparte memorável que eu conseiVO
da _moeda americana. certos de que tal atitude
indelevelmente gravado na minha memória. Queconduzirá os Estado Unidos a gastar~m menos

em

um

o
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com defesa, o que permitiria ao país reduzir seu
gigantesco _déficit ftSCal.
A divisa americana começou a se firmar já no
início dos pregões, quando apenas se antecipava
que Gorbachev anuncia_[ia umaredução das tropas. Houve, no entanto, um leve recuo J29r C?Casi~o
d_o fechamento das operações em Londres, o que
foi atribJ.lÍdo a um certo ç:etidsmo quanto àsimplicaç_ões do anúncio de Gorbachev.
O "fator Gorbachev" -como fôi chamado pelos operadores - fe~ com que o dólar tivesse
no mercado de Tóquio uma alta de 0.89 _ten_es
em relação às cotações do dia a,nterior. HOuve
_aumentOs também em Paris, Bruxelas, Mil~o. Zurique e Frank furt.
-·
·
Também o mercado de ações em Wall Street
apresentou um avanço depois das palavras do
dirigente soviético, tendo a niêdia Dow Jones_atiogido 2157, o que correspondeu a um avanço de
sete pontos.

O Globo; de 8·12-88."
"URSS PROPÕE CEM ANOS
DE MORATÓRIA
.
Em discurso muito aplaudido e que sur'preendeu pela franqueza com que expôs seus pontos
de vi_sta, o Presidente soviético Mikhail Gorbachev
disse onteln na Ãsseffiiilêiã- Geral da ONU que
"a realidade toma imperativo" que o Brasil parti~
cipe, junto com a China, fndia e Japão, do diálogo
leste-oeste, para diminuir a distância entre os países industrializados e os_ que estão em Qesen~J
vimento. Gorbachev afirmou que a URSS- eStá
disposta a aceitar uma moratória de cem ªnos
no serviço da dívida externa dos países menos
desenvoJv.idos, sugerindo que os demais credores
imitem o exemplo. "Olhando as coisas d.e maneira
realista, temos de admitir que a dívida acumulada
não pode ser paga ou recuperada em seus termos
originais,., disse. O líder soviético ta_mbém anunciou a redução das forças armadas de seu país
em meio milhão de homens.

O Globo, de 8-12-88."
"Folha de S. Paulo_, de 8-12-88
SEM SINTAXE -

FREIRE AMEAÇA "BRIGAA"
- COM PROFESSORES

QUE CORRIJAM ALUNOS
Da Reportagem local
--"'A gep.te cheguemos" não será uma construção gramatical errada rla gestão do :Pártido dos
Trabalhadores em São__ Paulo. Essa pelo menos
é_ a. vontade do futuro Secretário da Educação
do municlpio, Paulo Régis Freire, 67. Ele prometeu ontem_ "brigar" contra todos os qu~ desejem
por "um traço vermelho" em evidentes erfõs de
concordância verbal como o contido na frase "a
g_epte cheguemos". _
Efrl entrevista à Folhª~ a primeira desde que
foi escolhido pela prefeita eleita de São paulo,
Luiza Erundina, o educador disse se manter fiel
aos princípios que nortearam sua intetvenção no_
· in1do da déCada de 6Ó e que o conS~grarârn corno·
o mais importante pedagogo de esquerda. Reivindicou-se de experiências bem-sucedidas com seu
método de alfabetização em países em geral em
circunstâncias revoludonári&S, coroo a Nicarágua. Mas dlsse que no Brasil, há possibilidade
de "uma luta política mais bem-comportada'', e
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que assume a secretaria num momento em que
"não há revolução alguma", Córi.fiante. ele afirmou qUe depois de ter sido responsável por programas de educação para "países inteiros"; não
havia por que recusar o convite de Erundina para
a secretaria municipal.
Freire não sé mira apenas em experiências no

Educaçio de São Paulo em relação ao momento
político do Brasil?
- -

exterior. Considera que o projeto dos Cieps no
Rio é "a coisa mais sérià que a história da educa-

Clli:er Ctue

ção do país terá que registrar". Dlsse_ que Darcy
Ribeiro - o_ idealizador dos Cieps --terá "os
seus pecados perdoados" por essa i~ciativa.
Toda a vivência de Freire na área da educaç!o,
no entanto, não se expr-essa em um ptograma

acabado para a secretaria. Ele prefere falar em
"metas", airida vagas _do _ponto de vista ':On_cre!o.
Gosta dos Cieps mas não sabe se- vai ter condições de implantá-los. Acha que a quantidade de
vagas não se contrapõe à qualidade do ensino,
mas ainda pretende discutir ''com todos" cqmo
viabilizar uma e outra. ConSidera-se, enfim, "um
sonhador". Seus devaneios, no entanto, lidarão
com o quarto maior orçamento da Prefeitura Us$ 209 milhões de dólares.
Freire recebeu a reportagem no centro de_estudos educacionais "Vereda", localizado na Vila Madalena (zona oeste de São Paulo). Cercado por
seu colaborador mais direto, Moacir Gadotti, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, ele concedeu a entrevista cujos principais trechos seguem abafxo.

Folha -Entre a época em que o senhor formulou seu método -de alfabetização para adultos
e hoje, o que mudou no seu pensamento a respeito?
Paulo Frelre - Certos pontós básicos fundamentais, não da metodologia, mas da concepção
da prática educativa são os mesmos que me moviam há 30-anos a buscar o respeito à liberdade
do educando, sem que isso signifique uma licenciosidade, um desrespeito à autoridade do professor. Isso eu falava há muitos anos atrás e insisto
em continuar falando. Mas insisto também em
dizer que são pontos de_ partida e não pontos
de chegada. Há uma postura aberta, democrátiCa,
a educação da pergunta e não a educação da
resposta.

Folha -ESsa Posturã-sendo a mesma, como
o senhor está afirmando, nBo perrriite um balanço
diferenciado de experfêndas já realizadas?
Freire- É l6gico que permite. Uma certa prática da educação não se expressa nela mesma,
nem existe no ar. A educação é histórica e se
dá num certo contexto histórico, social, cultural
e político. Por exemplo, muitas das coisas que
nós fizemos em 1963, nO Brasil, no campo da
alfabetização de adultos eu não faria hoje. Acontece que as tondições de 1963 riári sao as inesmas de hoje. E eu não poderia, hoje, ~~petir _o
que fiz em 63. ·seria, na melhor das hip6teses,
um saudosismo ingénuo. Pelo contrário, o que
eu tenho que fazer é, reconhecendo o que há
de validade em determinadas posturas político
- pedagógicas, descobrir o -contexto atual para
então ver como trato aquela validade.
Folha - O seu nome sempre foi reladonado
a processos revolucionários. Como o senhor ana_lisa a sua indicação pam ocupar a Secretaria de

Freire -

As virtudes você as cria vivendo-as,

f~endo-as. E

há uma dessas virtudes que eu acho

q~e todo educador progressista deveria ter: a coe-

rência. _Eu

sempreJ)rOd.in:~f-dimiriuir

a distância

eOtr~ o qu~ ~1:1- dlgo e o que eu faço. Eu quero

me sinto completamente à vontade e_
coerente em -ter li'abalhado e ajudado nos gov~r
nos lndedSoS CujOS povos se haViam libertãdo
· do jugo colonial e começavam a experimentar
sua independência e sua identidade cultural com
difi(;:yLclade_s __en_orrnes. Eu sinto uma felicidade
imensa porque era na época em que Brasil me
prolbia de vir aqui. Era o tempo em que eu não
tinha passaporte brasileiro, era o tempo em que
os jornais não podiam citar meu nome e esses
governos, esses povos me chamavam e me cr.:,.
~n:t_ft alegria de participar com eles do momento
de recuperação de_ si próprios. Para mim a história
é_ possibilidade.__ A história não é determini~f!lO.
O. amanhã nãO é nem a repetição de hoje, nem
a ciiação de Lima coisa que está pré-estabelecida.
O PT está exátamente experimentando-se como
partido na sua coerência radical. O PT está na
história brasileira atual fazendo a experiência da
possibilidade histórica de mudar a sodedade profundamente elitista que o Brasil é, que o Brasil
~sendo. Como educador, eu sei que a educação· não pode tudo. Mas a educação, porque não
pode tudo, pode alguma coisa. Cabe a nós, e<:iucadoreS progressistas, nos pergUntar o que_ é possível agora e aqui. E nós somos competenteS~ para
(ai_er esSã pergunta e dar a resposta. Por isso
é que eu aceito e acho que sou_ capaz. Sei que
como educador tenho uma contribuição a dar
à mudança do país.

--o

Folha
grujJO -da proresSor8 Guiomar Namo de Mel/o, do PSDB, quando _esteve á frente
da Secretaria Municipal da Educação, levou uma
série de propostas mais ou menos afinadas com
o_.seu pensamento político e educadonal O senhor pensaria, por__ exemplo, em convocar esse
pessoal do PSDB para na sua gestão?

Paulo Freire - Nós estamos absolutamente
abertos a qualquer competência, desde que não
seja lilcoerente cOnl o ·nosso sonho político. Agora, não Cãbe a mim, como secretário, estabeleçer
nenhum tipo de acordo político entre partidos.
_ Isso é um problema do meu partido. Cabe a mim
discutir com qualquer educador progressista.
Não-progressista eu recebo muito bem. Mas eu
sei, dE: antemão, que é meio dificil o diálogo. Não
há erri mim nenhum tipo de fechamento. Eu sou
radical mas não sôu sectário. À minha radicalidade não renuncio jamais.
Um exemplo extraordinário é a Nicarágua. Se
Y9cê disser que tudo o -que aconteceu na Nicarágua foi o resultado da obra excelente de Paulo
Freire, eu vou aizer que é mentira. Mas se você
disser que tudo- o que acOnteceu na Nicarágua
teni. a ver com a obra de Freire, eu direi "tem".
A gente tem um mont~- de experiências no Brasil.
Eu aCho que às veies se pedem avaliações matemáticas, estatísticas. De jeito nenhum eu pretendo
impor o meu método a todas as escolas e a todos
os Iiív'els -do sistema escol;;~r. Nós do PT açreditaffios erti um n-egócio muito sério que se chama
liberdade. _Agora, nós não aceitamos a licenciosidade e o autoritarismo. Isso não. Mas as profes-
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saras qué· estao trabalhãndo na rede podem ficar
des_cansadas pelo respeito que nós vamos ter a
elas. Se alguma professora estiver trabalhando
com_ a Emília: Ferreiro, que trabalhe. É -uma mulher de muito valor. Se estiver trabalhando com
a Madalena (Freire),_ que continue trabalhando.
É-- Utnã n1Uiher competentíssima. Ela ou quem
quer que seja. Ninguém vai ser punido nem conquistado para rnu~r d_e_ postura assim. Agora o
-qtie -nós Va!TtõS fazer em termos do respeito ao
educador é lutar. Lutar por nossas idéias. Porque
se não é para lutar por nossas idéias, para que
tê-las?"
-

Folha -A Prefejtura responde por grande parte do ensino de J9_gr_au em__SPQ Pa(J}o. Na an~
camp existe a pretei}Sã_~ de mucj_~r C: 2~' gra!l a
partir das modificações que foram mtroduzldas
no vestibular da instituição. O senhor pretende
modificar o 2?.grau a_ partir do que re_é!lizil! no
1~ grau na rede municipal?
Freire - Eu acho que é válido essa sua idéia.
Eu não tinha pensado nisso. Mas__se tcl coisaocor~
-rer, será-_excelente. Nós temos sido muito criticados, até pelas condições históricas dess~ _pa~.
Eu fui PresO, expulso. FUi tratadO cOmo~ furibundo comunista, fascista e nazista ao mesmo tempo.
E num momento "X'' da nossa vida, as condições
políticas e históricas da sociedade em São_ Paulo
nos chamam para isso. SeremoS um pedaço do
gç>Vemo e a~sumiremos a responsabilidade por
issó. Não havia possibilidade de não aceitarmos.
Não havia como explicar que não aceitássemos.
Está implícito na aceitação nossa: testemunhar,
escandalizar e desafiar. Trabalharemos a dimensão ética da educação. A convicção que- nós te-mos é que trabalharemos com dificuldades polítiças e ideológicas e financeiras _enormes. Já sei
que isso ocorrerá e até estou pensando em como
secretário me antecipar a determinado tipo de
critica, que vai ser-feita. Penso até em me antecipar
eanunciar ao povo: "daqui a 15 dias vai sak~eter
minado tlpo de crítica". Se a gente trãbãihãr ten. tando criar uma escola alegr~~ feliz e risonha, ao
mesmo tempo que rigorosa. Uma escola crítica,
da pergunta, contra a imobilidade. Se nós conseguirmos fazer isso. Precisamos conseguir apresentãr a postura científica diante do mundo. O
BraSil precisa enormemente dar pa.Ss_os no sentido do desenvolvimento científico. TetnoS que
nos opor ao cientifidsmo, Temos que propor aos
meninos e menin~s que aproveitem a curiosidade
natUral das crianças, aguçá-Ia. Não estamos aqui
para pensar em onerar os cofres públicos. Mas
quero juntar fisicos, biólogos, químicos e começar
a pensar como fazer _esse ensino científico já na
esc-ola primária. O que quero é tratar a es_cola
em suas várias dimensões - artística, científica,
etc. TalVez você pudesse_me dizer: "puxa Paulo,
mas como tu sonhas". Eu digo que siin. Ãi dos
hOmens e mulheres que se pensam progressistas
e Que nãO Sonhãm.. N das revoluções longe doS
sonhos. Eu sugeriria que muita gente aqui tentasse ser a Cb1icamp.
A g_ente _precisa, antes de estabelecer um progi-ama para a Educação em São Paulo conviver.
Eu não estou no Brasil para ficar clando explicações. Eu já trabalhei no mundo int~irõ. E:uja trabalhei na planificação da educação em países inteiros, por que eu não poderia trabalhar na planificação da educação em uma cidade? Você já pen-
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sou como se pode falar na programação da edu-

cação em uma_ cidade se_m_fiü_a_r com _a Secretaria
da Saúde? Sem dlscutir as finanças? Sem saber

Folha, - O que o senhor acha dos projetas
de educação integral como o -aeps e a jornada
.única?

quais são os _transportes? Educação é uma tessitura global. O PT entende a totalidade e _a parcia-

lidade como componente disso. A nossa convicção democrática nos leva por exemplo a compreender a_secretatia da Educação como um espaço pedagógico. Precisamos ter uma burocr~cia
rrúnima que viabllize a reflexão. Por que sem isso

você não reflete. Nosso objetivo

é pedagogizar

a burocracia. Sem isso ela vira burocratismo. Um
documento vai do birô A para o birô B e enquanto
isso a prática lá fora se esvazia. Se você me peguntar como isso será feito, eu digo que não sei.

Mas eu vou lutar por isso. Eu aposto em nós.
Para nós a escola é um lugar vivfssfmo, EJa é
um espaço de contentamento e saber.

A criança terá uma escola na qual a sua linguagem seja respeitada. É uma linguagem bonita
mas tantas vezes depreciada. Porque a escola é
a linguagem do povo. Uma escola em que a criança aprenda a sintaxe dominante, mas sem desprezo pela sua. Essa escola em que a criança vai
brincar, vai jogar, mas vai fazer. Vai estudar. Essa
escola em que a famíJia vai pOder dar palpite.
À prática educativa é um ato estético, político etc.
Folha - O método da atua/ ges~o tem sido

criar escolas sem um projeto peda{l6glco. A evasão escolar. por exemplo, cresceu_ 41% durante
a administração Jánio Quadros. Como cOmbater

isso?
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Freire - Se você der uma olhada no sistema
educacional brasileiro você vai ver o óbvio. O sistema sofre um déficit quantitativo e qualitativo. Temos· no Brasil cerca de 8 milhões de meninos
e meninas em idade escolar sem escola. Os sistemas _capita1istas bem-comportados resolveram [s..
so. São Paulo tem cerca de 200 mil nietlinOs
sem escola. Isso é terrível. Falã-se muito da eW.são
escolar. EU adio que não há evasão.
Acho que há expulsão. Os meninos são expulsos de uma escola inadequada,_desrespeitadora
Esses oito rriilhões de meninos Vêm da periferia
do Brasil. Você já imaginou se ri6s tivéssemos
uma modificação radical e. uma semana depois
minha neta chegasse em casa e me dissese: "Meu
avô, eu não entendo mais nada. Eu escrevi uma
composiçãozinha lá na minha escola e disse" 'a
gente chegou' e a professora deu um traço vermelho e pôs 'a gente cheguemos' e me deu zero".
E acontece que meU pai diZ 'a gente chegou'
minha mãe diz 'a gente chegou', meus tlos dizem
'a gente chegou' e a professora diz 'a gente cheguemos"'. Que poderia ocorrer na cãbeÇa de toda
essa geração de crianças? Urna desestruturação,
porque elas falavam de um jeito~ viviam de um
jeito na casa delas e a escola corrigia-as com
um simples traço vermelho. Pofs isso é o que
fazemos há quatrocentos anos, no mínimo em
relação aos meninos das áreas populares. E eu
vou brigar para que isso não seja mais feito. Precisamos respeitar a sintaxe dos meninos mostrando
que sua linguagem é bonita e gostosa as vezes
é mais bonita que a minha. E, mostrando tudo
isso dizer a ele: "Mas para tua própria vida tu
precisas dizer "a gente ch~ou". Isso é diferente,
o approach é diferente. É assim que queremos
trabalhar com abertura mas dizendo a verdade.

Freire - Olha, eu acho que qua1quer programa sério de educação tem que pensar sobre isso.
Os Cieps fOfãm uma das coisas maiS sérias que
a ~i~t6ria da .educação desse país vai ter que regis~~-9 senhor Darei Rib~iro só cometêu o pecado
de t~r sqn~do e amado e_-~-~ dos gra"rides
pensadores desse país é um grande cientista. E
um pecado que tudo isso seja desfeito por um
çlecreto. Isto faz parte_ do nosso programa tentar
estudar, detectar, dilatar o tempo de produção
·de conhecimento do garoto popular na escola.
Que__ escOlaridade a criança popular tem-se das
três horas_!1ª es~ola ela perde no mínimo quinze
minutos para entrar, - fazerido uma carjcatura
- cinco para chamada (não sei se ainda eXiste
isso), depois perde trinta na merenda e depois
mais vinte ininutos para entrar. Essa escola, e
a gente tem que dizer o nome dela é uma escola
de classe, termina por diminuir terrivelmente o
horário de produção do conhecimento do menino
popular. Então você expulsa o menino popular
da escola para qua1 ele chega você imobiliza o
menino_ popular e quando ele consegue entrar
-dai _a esco!a veta l!!Tia hora de produção dess_e
menino._Quer dizer, a gente tein que pensar nisso,
iSso--faz pãrle dO--noSSo pro9ram-a. Agorã nesse
momento seria até leviandade tua e minha-termos
na_ cabeça o que temos que fazer. É possível que
aaCjUi-a três anos vocês possam me perguntar
...isso passa pela questão da formação permanente da educadora acho que um ponto crucial
para qualquer reformulação d~ política educaciorlal e formação permanente passa necessaliamente pelo tratamentO dignO e quando eu digo
tratamento digno eu falo também de salário. Sem
isso eu não acredito em mundança. E maior cora~
gem minha é assumir esse negócio sabendo que
tudo é muito dificil. O que eu preciso dizer eu
não consegui fazer mais foi preciso que eu aprendesse que não podia fazer. Não tendo aceito eu
não saberia. Eu ficada dizendo será que eu conseguiria ter feito? Uma coisa que eu acho- perdoe
a falta de modéstia - bacana em mim é que
aos 67 anos eu estou disposto a começar tudo
de novo."

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mes_a, expediente gue será lido pelo Sr.
19 Secretário. -

É lido o seguinte

REQQERJMEI'ITO
REQUERIMENTO
- N• 223 DE !988

Requerem-os- urgência, noS termos do art. 371,
alÚlea b 7 do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução n 9 187, de 19ft8, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n? 58, de 1O de novembro
âe-1972, nas partes referentes à s·ecretaria de
Divulgação e Relações Públicas e à Subsecretaria
Técnica de Operações e Manutenção Ele"trôi1icã.:
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1988: .....,.,..
Odadr Soares - Chagas Rodrlg.ies - Ro-

nan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Este rei:}uerimento será votado após a Ordem ~do
Dia, na forma do art. 375, iriciso 11 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, -pfOjeto_S de
do- SenadO ~que
serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. - -

-rei

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SEriADO
N• 104, DE 19118
Dispõe sobre as CoJônias, Federaç6es
e Confederação Nacional dos Pescado-

a

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência informa aos Srs. Senadores que
está aberto, na Secretaria Geral da Mesa, o livro
de inscrição para discuss~o do Projeto de Lei n9
1, (Congresso Nacional), que estima a receita e
fJXa a despesa da União para o exercício de 1989
(Orçamento da União). A discussão se iniciará
hoje, às 18 horas e 30 minutos, em sessão conjunta do Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados.

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidênd_a comunica ao plenário que, por força
da Resoluçao n 9 157, de 1988, que estabelece
normas para que o Senado Federai exerça a competêm::ia de Câmara Legislativa do Distrito Federal, redistribuiu _o Projeto de Lei do Senado n?
48, de 1987-DF, em-tfàriilfação na Casa, à Comissão do Distrito Federal, que deverá examinar-lhe,
além do mérito, a constitudonalidade e juridici·
dade.

res.
O

congresSO Nacional decreta:

_
__ _ _
Ficam criadas a:s Colôrii~S. Federações e Confederação Nacional dos Pescadore~.
segundo os estatutos em anexo.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em conArt. 19

trário.
Justificação

O Decreto n9 16.184, de 25 de outubro de 1923,
obrigou todos os pescadores a se_flliarem às colónias. As colónias, com este ctecreto _eram associações profissionais compulsórias. Os pescadores
não poderiam se organizar livremente.
O Decreto n9 23.134, de setembro de 1933,
transferiu os serviços da pesca do Ministério da
Marinha para o da Agricultura, mantendo sobre
as colônias forte tutela, através da Divisão ~de Caça
e Pesca e, mais ta_rde, da Sud_epe.
Em 26 de dezembro de 1973, o Ministério-da
Agricultura, pela Portaria n9 471, emitiu novo e~ta~
Mo-modelo para as colôni_as, reforçando a tutela
sobre os pescadores e as-Colônias. Estas eram
fiscalizadas, orientadas e normalizadas pelas respectivasdederações estaduais e pela confederação nacional A confederação tem ainda o _direito
de intervir quer nas colónias, quer nas federações.
E as diretoriaS quer das federações quer da confederação eram compostas em sua maioria por militares e outras pessoas estranhas à categoria dos
pescadores.
No segundo semestre de 1985, a Confederaç~o
Nacional dos Pescadores,já presidida por um civil,
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lançou o movimento nacional de pescadores,
Arl 5 9 As Colônias de Pescadores se caractechamado "Constituinte da Pesca" com propostas
rizarrl pelo exercício de representaçãO profissional
para a reforma do Código da Pesca e do sistema
da categoria dentro de_ sua jurisdiç_ão territorial;
de representação dos pescadores. Subsídios foas--F'ederaÇOes se Caracterizam pelo exercício da
ram apresentados pelas colônias em forma de
repr~~~rlt_aÇãQ profisslonãi a nível estadual; bem
propostas à Comissão Nadonal, eleita pelas co- · cOmo :ó apoio -_de _suas associadas; a Confedeinissões estaduais. As propostas elaboradas nas
ração- se caracteriza pelo exercício de represen~
reuniões da Comissão Naciona1 da ConStituinte -taçao da: catégoria a nível naciorial, e nos casos
da Pesca reunida de 27 a 29. de abril de 1987.
em qtie o assunto ultrapasse o âmbito da capaciA "Constituinte da Pesca" conseguiu durante
dade de_ atuação d~s Federações.
a Assembléia Constituinte-a équiparação das colôCAPiTULO II
nias aos sindicatos com princípios de livre associação, autonomia, não-interferência e hão_intér- Da -Constituição das Colônlas de Pescadores venção do poder público (art. 8°, pãrágrG'ifo único).

- Art 69 A Colônia de PeScadores constitue-se
Desta forma os estatutos das colônias, federações
por deliberação da Assembléia Geral dos Funda~
estaduais e Confederação Naciona1_ dos Pesca- .dores, constante da respectiva Ata ou por instrudores tomaram-se inteiramente inconstitucionais
mento público.
e consagraram os princípios fundamentais adota~
Art. 79 O ato constitutivO, sob pena de nulidados no presente projeto de lei.
de, deverá conter:
Sala das Sessões, - Ney Maranhã_o.
- I - a denominação da entidade, sede, jurisdi~
ção territoria1 e objeto de funcionamento;
ESTAT<ITO DAS COLÓNIAS,
I!-o nome, nacionalidade, idade, estado dvil,
FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÃO
profissão e residência dos fundadores -que o assinarem;
NAOONAL DOS PESCADORES
lll- aprovação do estatuto da sociedade;
CAPITULO!
JV- o nome, nacionalidade, idade, estado civil,
Das Sociedades Denominadas
profissão e residência dos fundadores eleitos para
Colônias de Pescadores
comporem a primeira diretoria.

Art. 19 As Colônias de Pescadores são Sociedades Civis, constituídas por pescadores profissionais e õS- pequenos produtores exerCentes da
pesca de subsistência.Parágrafo único._ A Colônia de Pescadores fica
reconhedda como legítimo órgão de representação da categoria, e, com prazo indeterminado
de duração.
Art. _29 As Colônias de Pescadores_ são sociedades civis de fins não lucrativos, com forma e
Mtureza jurídica pr6priá~ qÜe se distin9uem das
demais sociedades pelos pontos característicos
que se seguem:
I - não limitação do número de associados
quanto ao máximo, sendo entretanto este número, no mínimo de 50 (cinqüenta);
n- jurisdição territorial determinada. podendo
ser dividida em distritos;
m- singularidade de votos nas deliberações,
isto é, cada associado tem um só voto e esse
direito é pessoal a não admite representação.
Art 39 Fica assegurado às Colónias de Pescadores regularmente constituídas nos termos
desta lei:
1- o reconhecimento de sua utilidade pública;
D- preferência no aforamento dos -terrenos de
Marinha e acrescido o reconhecimento do seu
interesse social para efeito de desapropriação e
fiXação dos núdeos de pescadores que representam;
m-o reconhecimento exclusivo como· ór9ãb
de legítima representação da categoria, dentro
de sua jurisdição territorial;
N-o direito de serem ouvidas antes de serem
tomadas decisões de natureza púbUca, no setor
pesqueiro e de meio ambiente, dentro de sua
jurisdição territorial.
Art 49 As Colónias de Pescadores são consti~
tuídas pelo número mínimo de 50 (cinqüenta,
pessoas fiSicas; as Federações pelo conjunto de
todas as Colónias do EStado e a Confederação ,
. Nacional pelo conjunto de todas as Federações.

SEÇÃOI
Do Registro Administrativo
Art 89 A Colônia constituída na forma da le-gisJaç:ão vigente apresentará ao Ministério do Tra~
balho, ao órgão local, ou à Confederação Nacional
dos- Pescadores~ em ambos os casos para isso
credenciados, dentro de 60 (s_essenta) c;l_ias da
Qata da constituiçâã; para fms de registro, fequeri"ti'lento acompanhado de 4 (quatro) vias do ato
constitutivo, estatuto e lista nominativa.
- -§ 1~ Verificada, no prazo máximo de 60 {Ses~
senta} dias, a contar da data da entrada em seu
protocolo, pelo Ministério do TrabalhO ou órgão
ou entidade para isso credenciados, a regu1aridade.da documentação apresentada, serão devolvidas devidamente autenticadas, 2 (duas} vias à
Ç_olônia, acompanhadas de documento comunicãndo a aprovação do ato constitutivo da requerente ao Cartório de Registro Ovil das Pessoas
Jurídicas.
§ 2 9 Dadedsão_prorerida,àfaculdade9Colônia interpor recurso para o Ministério_ do Trabalho,
denfro d.O prazo de 30 -(trinta) dias- Contados da
data dO-reconhecimento da comunicação, para
cujo deferimento- ou indeferimento tem aquele
órgão público 60 (sessenta) dias-de-prazo: _ § 3 9 Arquivados os documentos no Cartório
de Registro _Civil; após feita a respectiVã publicação, a Colônia adquire personalidade Jurídica, tor~
nando~se apta a funcionar.
§ 4 9 Cancelado o Registro Administrativo, ·o
Ministério do Trabalho expedirá comunicação ao
respectivo Cartório de Registro Civ:t1, que dará baixa aos documentos arquivados.
§ s~ A reforma dos estatutos obedecerá, no
que couber, ao disposto neste artigo.
SEÇÃO U
Do Estatuto Social
M. 99 O Estatuto-das -C:oiônias, Federaçõe~
e Confederação além de atender ao disposto no
. art 79 desta Lei, deverá indicw:
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I - a 9enominaçã(), sede, foro, jurisdição terri~
torial, objeto da sodedãde, fixação do exercício
social, data do levantamento do balanço geral
e -data -dâ eleição;
-- -n-os direitos e deveres dos associados, as
condições de sua admissão, elimjnação e exclusão, bem como as normas para sua participação
nas Assembléias GeraiS;
III- modo de fiscalização e administração,
com atribuições dos seus dirigentes, poderes, a
rePresentação ativa e passiva da sociedade em
juízo ou fora dele, o prazo de mandato;
IV- as formalidades de convocação das Assembléias -Gerais e a maioria -requerida para a
sua instalação e validade da suas deliberações,
vedado o direito de voto aos que nelas tiverem
interesse particular sem privá-los da partictpação
nos debates;
V- os casos de dissolução voluntária da sociedade.

CAPfrULOIU
Dos Associados
Art. 1O. O ingresso nas Colónias é livre a to~
dos os pescadores profissionais e pequenos pi'ci~
dutores exercentes da pesca de subsistência, desde que estejam de acordo aos propósitos sociais
e preencham as condições estabelecidas no estatuto.

Parágrafo único. No ato da admissão, os interessados comprovarão a sua qualidade de pesca~
dores_ou pequenos produtores dedicados à pesca
de subsistência.
Art. 11. A eliminação do associado é aplicada
em Virtude de infração estatutária, mediante termo
firmado por quem de direito no livro de matricula.
Art 12. A administração da Colônia tem o
prazo de 30 (trinta) dias para comunicar a eliminação do associado.
Parágrafo único. Da eliminaç:Ao cabe recurso,
deritro de 15 (cillinze) días, Com eretto suspensivo,
à primeira Assembléia Geral da Colônia.
Art. 13.

A exclusão do Associado será feita:
1- por dissolução da Colônia;
- D- por morte do associado;
DI- por incapacidade civil não suprida;
IV- por deixar de exercer a profissão por mais
de 2 (dois) anos consecutivos, sem justo motivo,
salVo em caso de aposentadoria;
V- por deixar de contribuir com mensalidade
à Colônia pelo prazo de 12 (doze) meses consecutivos.

CAPfrULO IV
Das Despesas, Receita
e Patrimônlo da Colônia
Art 14. As despesas gerais da sociedade serão -cobertas por todo_s os associados meQjante

contribuições mensais, cUjo valor será fiXado pela
Assembléia Geral da Colônia.
Art 15. Constituem receita da Sociedade:
a) as mensalidades dos associados;
b) subvenção e doações, quer oficiais, quer
particulares;
c) taxas provenientes do funcionamento dos
seus diferentes serviços; _
d) renda do capital apUcado;
i)- renda proveniente de beris m6veis e imóveis;
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f) rendas eventuais.
Art. 16. Constituem P8friffiôriio das Colónias
de Pescadores os bens móveis e irrióveis adquiridos pela sociedade ou a ela doados regular-

mente.
CAPITULO V
Da Dissolução dà Sociedade

Art. 17. As Colônias de Pescadores se dissolvem de pleno direito:
I - voluntariamente, quando assjm o deliberarem os associados em Assembléia Geral, convocada para este fim;
n-em virtude da alteração de sua forma juri-

dica.
~Parágrafo único. A dissolução da sociedade
importará no cancelamento dos registros administrativos e junto ao Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas.
Art. 1a Quando a dissolução da sociedade
não for promovida voluntariamente, nas hipóteses
previstas no artigo anterior, a medida poderá ser
tomada judicialmente a pedido de qualquer assoo

_

_

__

ciado.

CAPITULO VI
Da Administração da Colônia de Pescadores,

Federação e Confederação
Nadonal dos Pescadores
SEÇÃOI
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ro, com (três) suplentes; e um ConseJho_ Fiscal
cómj)Osto por _3 (três) membros e igual número
de suplentes, para um mandato de 3 (três) anos.
§ 19 A elel~o será feita em congresso consti~
tuído pelos 3 (três) membros da Diretoria de cada
Colônia, e mais 1 (um) Delegado·para cada 100
(cem) sócios, a ser eleito em Assembléia Geral,
sendo que nunca a quantidade de Delegados será
inferior a 3 (três), independente do número- de
associados.
§ 2~ __ A votação se dará por chapas que poderão ser registradas até o dia da eleição, perante
a mesa diretora do congresso.
§ ~ Para qualquer membro da Diretoria s6
- será permitida a reeleição apenas para mais um
mandato.
§ 49 A votação só será iniciada com a-presença de 50% (cinqüenta por cento) da composição plena do congresso.
§ 5 9 Caso não atinja o quorum previsto no
patágrãfb anterior; sera- realiZã'da- a eleição 2
(duas) horas após, com os presentes, qualquer
que seja o número.
§ & Será proclamada eleita a chapa que for
mais votada
§ 79 A data da eleição será fixada pelos Esta~
tutos das Federações.
SEÇÃOIII

DECRETO i'l' 16.184,
DE 25 DE OUTUBRO DE 1923

Aprova e manda executar o Regulamento da Pesca.

DECRETO N• 23.134,
DE 9 DE SETEMBRO DE 1933

_ Tr~fere os Serviços da Pesca e Saneamento do Utoral do Ministério da
Marinha para o Ministério da Agricultu-

ra.

················=----=======-·---·-

·····················--······....

-->··---~·

PORTARIA N• 471,
DE 26 DE DEZEMElRO DE 1973

O Ministro de Estado da Agricultura, de confor~
midade com o art. 94, do Decreto~Lei n\' 221,
de 28 de fevereiro de 1967, resolve:
Aprovar os Estatutos que regerão -o funcionamento das Colónias de Pescadores,. que com esta
J:?aixa. -José Francisco Moura cavaicantl.

de

Da Confederação Nacional dos Pescadores

Art. 21. A Confederação Nacional dos Pesca~
Das Colônlas
dores, será adrnlnistrata por uma Diretoria comArt. 19. As Colónias de Pescadores serélo adposta por: Pres~dente, secretário, Tesoureiro, junministradas por uma diretoria eleita em Assemtamente ·com 3 (três) suplentes; e um Conselho
bléia Geral, pelo sufrágio universal, direto e secre- FIScal composto por 3 (três) membros, e igual
to de seus membros, composta por: Presidente, número de suplentes, para um mandato de 3
Secretário e Tesoureiro, juntamente com 3 (três)
(três) anos.
suplentes; e um ConseJho Fiscal, composto por
~ 19 A eleição será feita em congresso com(frês)
rriembros
e
igual
l-túmerõ
de
suplentes,
3
posto pelos 3 (três) membros das diretorias das
para um mandato de 3 (três) anos.
Federações, e 1 (um) repreSentante de cada Colô§ ]o:> A votação será feita por chapa devidania, Jeg~!:ftente _constit!Jfdá, eleito especialmente
mente registrada na Colônia, até 30 (trinta) dias
de antecedência da data da Assembléia Ordinária para este fim.
§ 2Q A votação será por chapa que poderá
Eleitoral.
ser registrada até o dia do congresso, perante
§ 2~" Os membros da diretoria que quizerem
integrar uma chapa para outro mandato deverão a mesa que o presidirá.
§ 3 9 Para qualquer membro da diretoria só
se desincompatibilizar de seus cargos até 60 (sesserá permitida a reeleição para apenas um mansenta) dias antes da data da eleição.
dato.
_
§ 3 9 Para qualquer membro da diretoria só
§ 4 9 A votaçãO só será iniciada com a preserá permitida a reeleição apenas para mais um
-~nça de_ no mínimo 50% (cinqüenta por cento)
mandato.
da composição do congresso.
§ 49 A data da eleição s_erá fDCada pelo esta§ 5 9 Caso não atinja O quorum previsto no
tuto das Colónias.
__ ·
9
§ 5
Estão aptos para votar Os pescadores parágrafo anterior, será realizada a eleição 2
(duas) horas após, com _os-presentes, qualquer
assedados à Colônia que estejam em dia com
que seja o número.
suas mensalidades, em pleno gozo dos direitos
§ 6 9 Será PrOclamada eleita a chapa que for_
como associados, filiados à Colônia a mais de
90 (noventaYdias.
--- _Dl.ais votãâa.
§ 79 A data-da eleição Será fixada pelos Esta§ 69 A eleição só se realizará com a presença
tutos da Confederação Nadonal dos Pescadores.
de no mínimo 20% dos associados.
§ 7? Estará eleita a chapa que obtiver a maioCAPITULO VIr·
ria simples dos votos.
Disposições Anais e Transitórias
§ & Não havendo o quorum previsto no paArt. 22. OS bens pertencentes às Colónias
rágrafo 69 deste artigo, a eleição realizar-se-á, duas
anteriores a e~ _lei, pasSarão automatiCamente
horas após a hora marcada com qualquer número
a corripor o pabimônio das Colónias a se Coristipresente.
tulrem.
SEÇÃO U
Art 23. Os casos OlillSSOs serão regidos pela
Das Federações de Colónias de Pescadores
legis1ação atinente às questões de sociedades ciArt 20. As- Federações das Colónias de Pesvis, ou, onde couber, pelas Assembléias Gerais
cadores. serão administradas por urna Diretoria
das·Colônias, Federações e Confederação Naciocomposta_ por: Presidente, Secretário e TesoUrei- rial dOs Pescadores.

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1•105, DE 1988

Cmacteriza a prática da tortura, o tráfico ilícito de entcnpecentes e drogas
afins, o terTOrlsmo e os crimes conslde·
rados hediondos, tomando eficaz o Inciso XUU, do art. 59 da Constituição da
RepúbUca Federativa do BrasU e dá ouo

tras pro~dências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. )9 Serão considerados crimes inafiançáveJs e .ins_uscetiveis de grafa ou anistia de_ que
trata o IOCISOXUD, do art. s~. Ua Constituição brasileira, os praticados por pessoa que~
_
I -:-::__!_ml?9_~h~_ a ~g_L!_ém ato de suplicio, causando~lhe __sofrimento tisico, psíquico ou moral, com
O propósitO de castigo, vingança ou obtenção de
confissão ou informação;
II- trafique, ministre, dissemine ou fabrique
substâncias entorpecentes ou que determine dependência fJS.ica ou pslquica, ou que incorra nos
ates previstos no art. 12 e Parágrafos, da Lei n~>
6.368176; ..

..

ll_l "'= CJ3use dano

extenso e considerável, provocando através de meio capai de criar perigo comum, ou quando se emprega meios perigosos
para provocá-lo, gerando-se temor generalizad,o,
colocando~se_ em risco a vida e a incolumidade
pessoal do indivíduo;
JY- cometa ato considerado repulsivo, depravado ou sinistro, que denote que o meio empregado para a sua prática seja degradante ou suscite
a:greSsãó-riioral ao bOm senso e _aos bons .costumes, sendo contrário aos preceitos e regras inerentes à natureza humana.
Aft. 29 As penas previstas para os ilícitos penais acima descritos são as contidas na Legislação vigente no País.
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Art 3"' Esta lei entra em. vigor na data de sua
publicação.
Art. 4

9

Revogam-se as disposiÇões em co~

trário.
Justlflcac;ão

A doutrina contida na nova Constituição brasileira, no que se refere à torturá, tráfico de entorpe-

centes e afins, terrorismo e crimes hediondos,
crimes considerados como ínafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, .'com a presente lei
determina a quem se deve incriminar penalmente
quando tais ilícitos sã_o pratidados e a porquê de
não gozar o autor dos benefkios contemplados
por leis próprias para cada caso.
_
Objetivamos definir, com tiPificação própria, os

crünes definidos nesta lei, coin .o intLrito de acrescentarmos ao Código Penal Btasileiro e às Leis
n~ 6.368;76 e 7.170/83 um ordenrup.ento j~ridico

I~ quando

Qão portar documento de identi_
- ·_II :...:.:quaii.do o documento -de identidade não
for original óti apresentar slriais -de violação,
eíneridaS ou rasuraS;
m- quando for indiciado em inquérito polfdal
por ilícito penal contra o património ou por crime
considerado inafiançável na Constituiç:ão Federal;
iV-quando for condenado por prática de ilíci~
to penal.
§ 19 Considera~se documento de identidade
civil aquele eriutido por órgão oficia], com base
no processo_ de identifiçação datiloscópica.
§ 29 O documento de identidade que não for
original Ou apresenta"r sinaís de violação, emendas
ou rasuras sei:á apreendido pela autoridade poli~
cial, fundamentand.o-se nos autoS as razões desse

dãtre civil:

ato.

. _ __ ·-----

§- 39 O indiciado em inquérito, civilmente
identificado, fornecerá à autoridade policial c6pia
mais efic::az e perfeito.
autênti<::a de seu documento de identidade, para
Um dos meios pelos quais o fhomem deséncaser encaminhada ao Instituto Nacional de Identideou seu ódto contra seu semelhante é a tortura.
ficação.
Apesar da reação mental a esse ato de bçubárie
Art. 29 Serão centralizados no fnstituto Nacioe da adoção de nonnas nacionais e_intemacionais
nal
de Identificação do Departamento de Polícia
para combatê~ la, continua a tortura a ser impiedo-Federal os registras criminais produzidos no Pafs,
samente praticada pelo mundo afora; outro crime
para uso dos órQãos públicos responsáveis pela
que adquiriu enorme dirnenSã_o é o do tráfico
prevenção e repressão da criminalidade.
de entorpecentes. que vem ao longo dos anos
§ 19 Os registras criminais, compreendendo
constituindo um negócio de caráter universaJ, re~~
os· dados relativos à infração penal e à pessoa
correndo a vários meios. inclusive aos mais violentos e terrorlstas, para [mpor io produto infame do indiciado e as impressões_d_igitais, serão encaminhados ao lnstituto Nacional de Identificação
de drogas preparadas com substâncias derivadas
pela autoridade competente, ao tempo em que
principalmente da cocaína e heroína.
forem colhidos.
Um dos sinais doS últimos tempos é o da violênf 29 A autoridade policial comunicará ao Inscia e do terrorismo que se._ d~encadeia por toda
tituto Nacional de Identificação, a seu tempo, daa terra. Não se sabe se exist~ uma cOordenação
dos relativos aos inquéritos e procesSO$ instauinternacional que dirige essa ação _9evastadora
rados e à sua distribuição em juízo.
que prescinde de toda lei e de·toda moral. En.con·
· § 39 Aautorldadejudiciáriacornpetenteinfortra-se tanto nos países deserivolvidos como na~~
- mará ao Instituto Nacional de Identificação, quanqueles em via de desenvolvimento, onde existe
do ocorrerem, as decisões finais prolatadas, o rea miséria ou a riqueza. Adquire as mais variadas
colhimento e a soltura do sentenciado.
.
formas e procedimentos; os crimes considerados
Art. 39 Os registres criminais serão inutilizahedfondos são estampados em nossos jornais e
dos:
meios de comunicação afins, no dia a dia.
Assim, ao elaborarmos uma lei que det~?gnina
1- quando acontecer a morte do indiciadp,
um maior rigor para manter com certa eficáciã aQJ~ado ou _sentenc;iado;
o remêdio jurídico próprio ao caso, estamos intrin~n ::- <Jhlando hoUVer arquivamento do inquérito
secamente contnõuindo para que muitos dos criou tranc.am~nto da -ação penai;
-mes contra a hvmanidade sejam coibidos, pois _ -- m- quando o ac;:usad.o for absolvido.
o elemento humano, saberá que, ao cometer um
Art. 4<? Fica assegurado ao identificado recrime das espécies acima d,~~critas, não gozará
querer Certidão de seus registras criminais, include benefícios que, muitas vezes, são proporciosive para fms de retificaç;:ão de dados.
nados a outros criminosos.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicaçãO. -Sala das sessões, 8 de dezembro de-1988.Iram Saraiva.
Art. 69 Revogam-Se as disposições ern Çç>n-

trário;
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1•106, DE 1988
Estabelece os casos em que aconte-

cerá a Identificação criminal, tomando
eficaz o act. S~', item LVIII, da Constituição da República FedE9'3.tiva do Brasil,
e dá outras providências.
O ·congresso Nacional decreta:
Art. 19 Nos termos do art. 59, itemCVIII, da
Constituição da República Federativa do Brasn,
o -civilmente identificado não será submetido a,
identificação criminal~ salvo nas s-eguintes hiPóteses.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A presente leí toma eficaz o art. so, item LVOI,
da Constituição da República Federativa dq Brasil,
estabelecendo os casos em que se dará a identificação criminal do Cidadão. A r_egra geral é que
o civilmente identificado não o será crlmiruilrnente, sa1vo nalgumas hipóteses:
_
a) Se não portar documento de identidade <::ivil. A carteira de lderitidade é a prova de que o
cidadão é identificado; s6 através dela demonstra
ele essa condição ..Assim, quem não tem _docupàia ComprOVar sua identidade deve ser
c:cm.si<:le!~do como nãQ identifiCado.

mentO
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b} Se o documento çl.e identidade não for prigi~
nal ou apres~ntar sinais de violação, emendaS
ou rasuras. É _por dernaís sabido que a fotocópia,
embora tida corno autêntica, pode ser reprodução
de wn- documento adulterado. Se, ~inda, o doeu~
menta apresenta sinais de violação ou adultera~
ção, não pode ser considerado corno verdadeiro
e, com9 tal, não servi~á de identificação do seu
portador e será motivo de apreen~O pela auto.ri~
dade policial.
-

c) Se o cidadão for indiciado em inquérito por
crime contra o património ou por crime considerado inafiançâvel na Constituição Fede_ral. ~ mo-- do geral, os crimes contra o patrimônio merecem
toda repulsa da sociedade, mo_r(l).t;!nte os furtos
de veículos e os assaltos a residências. Ninguém
gosta de ver outrem se apoderar de seu patrimônio, à sua revelia, contra a sua vontade. As estatísticas policiais mostram que é entre os praticantes
de tais crimes que se encontram os maiores falsificadores de documentos, as pessoas mais tnc:orrigfveis e os grupos mais _organizados. Sobre eles
a polícia precisa manter um contr"ole mais rígido
edi_ciente. Através da identificação fsso é po~ivel,
por proporcionar que se conheçam os malfeitores
e sua maneira de agir.
Os crimes considerados inafiançâveis na Cons-tituição ~ederal também sujeitariam aqueles_que
os praticassem à id.entific:ação. São eles: a prática
do racismo e da tortura,. o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afms, o terrorismo, os definidos
como- hediondos e a ação de grupos armados,
civis ou militares, contra a ordem constitucional
e o Estado Democrático. A própria Const11uição
tem esses crimes na conta de mais repulsivos
e cenSuráveis, a ponto de classificá-los também
como imprescritíveis_ ou insusc.etíveis de graça
ou anistia.

se-

-d)
fÕr conderi.:ido por prátiCa de ilícito pe..
nal. Havendo condeoaç_ão,~Pca mªis quE;! _c:C?nfigurada a ação delituosa. Não há que se eximir o
c:ulpado da !dentificação criminal.
O § 1o desse artigo define claiamei1te os requisitos básicos do documento de identid::ide civil:
ser emitid_p pOr órgão oficial e basear-se rlo pro<::esso de identificação dátiloscópica. Sígnífica isso
que, por trás desse docwnento, há todo um registro minucioso de ídentíficação, que fica arquivado
nos Institutos de ldentifico<~~ão das Seçretarias de
S«!gurança Públíca dos Estados, Distrito Federat
Territórios e Departãmento de Polida Federal
nos Ministérios militares.
Não se enquadram nesse rol as carteiras profissionais ou do trabalho, por não preencherem os
requlsítos básiCO$, especialmente pof não se respaldarem
dados colhidos com base no processo de identificação datllqsc6pica, que não se
restringem apenas à impressão obtida do polegar
direito.
A centralizcição Precoriiuida no art. 29 é um
anseiO dos SecretáríoS de SeQUréinçã -Pública, para que haja um úriico 6rgãõ a que possam maiS
fácil e seguramente recorrer para obter os antecedenteS das pessOas -indiàadas em inquén1o.
Na prática "isSo já ocorre,-âe Vez que--quase
todas as SeCretarias de Segurança Pública já mantém convênios col-n_o fnstituto Nacional de Identificação do D~~ento de Polícia Federal.
Para que ess_e 6rgã~ central-possa bem exercer
sua função de fonte_ d~ informações criminais,

e

em

Justificação

9

!3832

Sexta-Feira

9

DIÁRIO DO CÓNGRESSO NACIONAL (Seção II)

precisa ele ser alimentado pelos dados esped~
ficos. Os parágrafos deSse- ãrtl9o incUcam quais

pretéritas e em sociedades determinadas. Exemplo típico foi a eliminação de crianças fracas ou
disformes Ii:a ·sodedade espartana, Subjacente
havia sempre o_ IdeaJ de uma raça superior, que
veio exercendo seu poder ilusório entre os povos,
sob o título de eugenia.

são -esses dados e quem deve fornecê-los ao ór-

gão centr~l.

_

.

O art. 3" prevê os casos em que os registras
criminais serão inutilizados. São óbvias as hipóte-

ses: a morte do indiciado, acusado ou condenado,
sua absolvição, o arquivamento do inquérito ou
trancamento da ação penal.
O art. 4~ está bem dentro do espírito do ditame

constitucional que instituí o habeas data. Também aquele que foi identificado criminalmente

poderá conhecer os seus registras criminais e
propor a retificaçâo daquilo que não -corresponder

à realidade dos fatos.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de i 988. Iram Saraiva.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•107, DE 1988

Toma obrigatória a reserva, no Serviço Públlco, de empregos para pessoas
portadoras de deficiência, fixa percentual e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art I 9 Administração Pública direta e indireta, de todos os níveis polftfco-administrativos, se
obriga a reservar :it% (dois por cento), iÍó mínimõ,
do total de seus empregos a pessoas portadoras
de deficiência, aptas para o trabalho.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, as
pessoas portadoras de deficiência, aptas para o
trabalho, são aquelas cujas possibilidades de adquirir ou conservar um emprego estão eteiivamente reduzidas em razão de uma insuficiência
ou de uma diminuição de sua capaCidade física
ou mental.
Art. 2" Cabe ao serviço médico de cada órgão
público avaliar a aptidão, para o traba1ho, das pessoas portadoras de deficiência, candidatas a emprego no respectivo órgão a atestar o seu enquadramento nas condições do artigo primeiro.
Parágrafo único. Excluem-se dos benefícios
desta Lei as pessoas portadoras de deficiência,
aptas a um trabalho normal e as inaptas para
qua1quer trabalho.
Art 3" A compatibilidade da defidência com
o emprego postulado s_erá apredada pelo seJViço
de pessoal do órgão respectivo, após treinamento
do portador de deficiência, adequado ao trabalho
a ser desenvolvido.
Art 4, As pessoas portadoras de deficiência
contratadas em razão desta lei serão consideradas
trabalhadoras para efeito das garantias e disposições da legislação trabalhista.
Art 5'~ A deficiência em razão da qual se obtenha o beneficio _desta Lei não poderá ser invocada
para concessão de apos_entadoría ou pensões._
Art. 69 Esta Lei será regulamentada pelo, Poder Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias de sua publicação. .
Art 79 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8 9 Revogam-se as disposições ~m contrário.

Justificação

A atenção às pessoas portadoras de deficiência
vem evoluindo através dos tempos, desde uma
- atitude de exclusão ou arllstamento em épocas

Na Idade Média, a pregação do Evangelho estimulou um tratamento especial, que caracterizou
a reunião-de doentes, deformados e excepcionais
em lazareto e hospícios mantidos pelos caridade
pública. Políticas filantrópicas e paternalistas mostravam o deftciente n_ão como pessoa com ~paci
dades e limitações, mas como pessoa doente,
o que levava a enfa~e.r o_ atendimento clínico.
- Não ~solvia o problema, apenas aliviava as tensões.
Só na idade contemporânea. o Estado começou a tomar consciência de seu dever social, embora dirigindo a sua atenção principalmente para
os acidentados pelo trabalho.
No Brasil, a organização de entidades assistenciais e paternalistas começou há mais de trinta
anos. Nos anos 50 e 60, era comum o subem~go -das pessOas portadoras de deficiência conlO vendedores de ba1as ou _de bilhetes de loteria
etc. Na década de 70, começaram a surgir organizações dos portadores de deficiência: de 79 até
llõje, formaram-se organizações nacionais de cegos, hansenianos, portadores de deficiências ffsicas, surdos, talassêmicos, d~béticos, renais crónicos, parnlisadõs cerebrais e outros, culminando
com as Reuniões de Entidades Nacionais, Conselhos e Coordenadorias das Pessoas Portadoras
de Deficiência, em defesa de seus direitos.
Do ponto de vista legislativo, as origens da ~ro~
teção aos portadores de deficiência podem ser
encontradas nas declarações de direitos do homem, entre as quais a da ONÚ, votada em
10-12-48, foi ratificada pelo BrasiL A Emenda
ConstifUcional n 9 1, com vigência a partir de
30-10-69 até a promulgação da atual Constituição, incluíra dispositivo sobre a educação de ex~
cepcionais. A Emenda Constituciona1 n'~ 12, de
17-10-78, assegurara aos deficientes, entre outros
~idades, a "assistência, reabilitação e inserção
na vida económica e soei~! do país", com "proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho, ao serviço público e salários",
Em 9-12-75, a Resolução n• 3.447 da ONU
proclamou a Declaração dos Direitos do Deficiente, especificando que o "deficiente tem direito
às medidas destinadas a permitir-lhe alcançar à
máxima autonomia possível", uma vez que o "deficiente tem direito à segurança económica e social e a um nível de vida digno. Dentro de suas
possibilidades, tem dlreito a obter e conservar um
emprego e a .exe\;eruma ocupação útil, produtiva
e remunerativa....
A Organização Munâial de Saúde (OMS) relata
em_ perf6dico "A Saúd~ do .Mundo", de janeiro
de 1981,que, "pelo menos 10% detodasasclianças têm um impedimento tisico, mental ou senso~
rial congênito ou adqu_irido, que virá interferir em
-seu desenvolvimento esperado, a menos que sejam tomadas medidas especials'~. E, se uma parte
delas é atendida, por outro lado, o contingente
adulto tende a aumen1ar, se levarmos em conta
as estatfsticas de acidentes de trânsito e de trabalho; das violênCiaS; das moléStias congênitas; da
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poluição alimentar, medicamentosa e ambiental.
As soluções têm de ser amplas. Os programas
têm de se adaptar a uma poJitic:a de m~ssa.
Em verdade, é preciso afastar de vez a idéia,
totalmente anacrónica, de que a pessoa portadora
de deficiência seja um peso para a sociedade
em ·que vive. Na maioria das vezes, é gente intelectualmente capaz, mas inútil, pela impossibilidade
de acesso à vida ecenômica do País.
Os deficientes querem viver normalmente (não
.como se fossem normais), ser úteis, estudar e
trabalhar. A s_ua marginalização é_ uma mácula
inadmissível em nossos tempos. Afinal, o investimento no homem tem retomo _económico seguro. Além disso, a médio e longo prazos, reduz
os custos de previdência e assistência. E, ainda,
deve ser ressaltado o aspecto culturaJ, pois em
geral é reconhecidamente grande o poder criativo
de pessoas não de todo incapacitadas. É indiscutível o alcance social da medida.
Cabe ao setOr púbfiCO dar o primeiro passo
no sentido de incorporar à força de traba1h0 esse
contingente numeroso de indivíduos. No serviço
público há diversificação de colocações para o
aproveitamento ideal de_ tal_ mão-de-obra. Poderiam ser reservados empregos públicos nos seguintes percentuais, por exemplo:
--telefonistas - 10%;
-secretários, enfermeiros, assistentes sociais,
fisioterapeutas, Jaboratoristas, motoristas, operários especializados - 5%;
-assistentes administrativos, atendentes, datiJógrafos, agentes administrativos - 3%.
Percentuais semelhantes são assegurados, na
França, pela Portaria de 17 de janeiro de 1968,
para aplicação de Decreto de 16-12-65, Nesse
Pãís, a Lei de 23-11-57 (art. 323-10 do Código
do Trabalho) assegurou a reclassificação profissional a todos os deficientes, a partir de exames
-':flédic~§o. socials é ps!cotécnlcos.
,
A Organização lntemacional do Trabalho (OIT)
relata, em seu Manual sobre La Colocaci6n Selectiva de los Invalidas, que, em vários palses, se
organizaram serviços_ de colocação s_eletiva com
objetivo de, entre outros:
-criar oportunidades de emprego para ostrabalhadores inválidos com salários iguais aos de
outros trabalhadores;
-determinar as qua1ificãções profissionais dos
candidatos inválidos, por melo da obtenção de
uma -infOrll)ação completa sobre a sua experiência profissional, formação, características pessoais e capacidade ffsica;
-obter, sobre as incapacidades, a Informação
necessária para fms de assessoramento e colocação;
;_:_organizar Os cUrsOs necessários de readaptação e de formação de profissionais;
- orien~r os candidatos inválidos para empregos que convenham a suas capacidades tisicas,
que não agravem a· invalidez e que não representem perigo para os demais.
ConsOante com tudo o que foi exposto e com
as conquistas de nossa época, o objetlvo_ desta
Iei é a dignificação da pessoa humana, independente de sua inferioridade física ou mental.
O projeto dá ao Poder Executivo um prazo para
regulamentação da lei, incluindo as medidas via-
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bilizadoras da solução proposta, através das portarias que se fizerem necessárias.
~
Sala das sessões, 8 de dezembro de l 9813. -

lr;lm Saraiva.
PROJETO DE LEI DO SEriADO
N• 108, DE 1988
Dispõe sobre a movimentação dos re-

cursos financeiros da Petrobrás e de
suas subsidiárias em bancos ofldals e
dá outras providências.
O Congresso Nacional clecreta:
Art. I"~ A Petrobrá_s, suas subsidiárias e todas
as demais empresas das quais ela detenha partici-

contudo, fica sujeita_ ao julgamento explícito de
_l?Ua converUência e/ou !nteress_e por parte da Dil:e_toria da própria Petrobrás e à autorizâção do BapÇQ <:®tr~
_,Br~il~ a quem compete fiSCalizar
a ação das iristítuições financelras do País.
$ala da,s sessões,_ 8 d~ deze~bro de 1988~

--ºº

Odadr Soares.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Os P,!Ojetos lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 53 Srs. Senadores.
Passa-se à

pação majoritária do capital social só podem
manter suas contas-movimento, depósito à vista
ou a prazo ou moviment~ção fmancei_ra de qualquer natureza em estabelecimentos bancários oficiais.
Parágrafo único, :As movimentações financei-

ras em bancos privados, nos casos em que, a
critério da Diretoria da PetrQb:t_á$, sejarn conside-

rados de interesse da empresa, em função das
reciprocidades e vantagens oferecidas, somente
serão permitidas mediante prévia autorização do
Banco Central ào Brasil.
Art. 29 Esta lei entra ern vigor. na datá de sua
publicação.
Art 3 9 Revogam-se as disposições em contrário.

ORDEM DO DIA

Justifica-se este projeto de lei por várias razões.
A. principal delas é o vu1toso volume de_ recursos,
em sua maioria provenientes do contribuinte e
do consumidor brasileiro, que circu!., entre a Petrobrâs e suas subsidiárias e a rede bancária onde
tais recursos são_ movimentados. Basta cttar o
caso da BR Distribuidora, uma das subsldiá_rias
da Petrobrás, objeto, .aliás, de recente escândalo
diwlgado pela imprensa do Pais, a qual movimenta cerca de 2,4 trilhões de cruzados por ano,
40% dos quais provenientes dos consumidores
brasileiros de combustíveis: Os estabelecimentos
bancários oficiais, sób a fiscalização direta do poder público, têm a responsabilidade e a obrigação
sociais de zelar pela preservação e _correta administração dos recursos públicos.
Outra razão, não menos importante, reside no
fato de que, tendo em vista o grande volwne de
recursos, sua movimentação pela rede bancária
oficial contribuiria para o próprio fortalecimento
das instituições bancárias oficiais, muitas delas
atravessando fases de instabilidade :Vnanceira decorrentes muitas vezes da necessidade de atenderem a programas de caráter SoCial. ·
É de se ressaltar, ainda, que já c::onstitWa urna
praxe saudável por parte da Petrobrás realizar suas
operações financeiras com bancos oficiais, tradição recentemente rompida, envolvendo a denúncia de escânda1os sobre recePimentos de _propinas por favorecimento a baricos ptivados. O projeto em questão visa a evitar, no futuro, problemas
dessa natureza, garantindo a movimentação de
recursos tão elevados por instituições oficiais, independente da vontade dos ev_entu~ ocupant_es
dos altos esca1ões da empresa.
O projeto abre, criteriosamente, urna poss~i
lidade de eventuais transaçóes financeiras, pó"r
vezes necessárias ou de 'interesse da ~etrobrás,
<:om instituições bancarlªs_ privadas; tal aberb.lra,

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O p'arecer é favo_rável.
_
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (PauSa.)

.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palavra pãra disc:utír.
O SR. PREsiDEl'ITE (Humberto Lucena) tema-palavra p~ discutir.

~v. Ex',

O SIL ITAMAR FRANCO (MG. Para disc:utir.
Nos termos do art:. 6~ da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Nelson Cani.eiro Sem revisão âo- orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, gostaria de fazer algumas indagações
para proferir parecer sobre o Ofido no S/22, de
1988, ofereCendo o respectivo projeto de reso- , ao riobre RefatQr, Senador Nelson Cameíro, aC-erIuç~o.

Justificação

federal, aut9rizado a contratar operação de crédito
externo no v:;;Por d!2 qs$ _39,899,100.00 (trinfa e
nove milhões. oitocentos e.noventa e nçve mil
e .cem dólares 110~americanos) junto a organismos financeiros da República Argentina, destinados a fmandar a Construção de 3 (três) hospitais
na Baixada Fluminense.
.
Art. 2.9 As condições financeiras da operação
teger-se-ão pelo Convênib de Pá:gamentos Recíprocos Brasil --Argentina e respectivo registro
no Banco Central do Brasil.
Art 39 Esta.resolução entra em_ vigor na data
d~_ su_a publicação.
··
·
_ É o parecer, Sr. Presidente.

Item 1:
Oficio n• S/2?, de !988 (n• 1566/8&. na
oriQern), relãtivo à pfóposta para que seja
· autoriZado o Governo do Es.tado do Ri.o c;le
Janeiro a contr~ta_r_operação de crédito externo no valor deUS$ 39,899,100.00 (trinta e
nove milhões, oitocentos e _noventa_ ~ npve
mil e c;em dólar~ _<!Jllericanos). (Dependendo de parecer.)
-
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senacici-es, com o Oficio n9 S-22/88, o Senhor GovernadO( 9-C?_ g~do do Rio d~ Janeiro solit::i~ .ao
senado Federa1 autorização para c:_Ontratãr PperaÇãode crédito. externo no valor de US$
39~899,100.0Õ (trinta- e ricive milhões, oitoCentOs
e' noventa _e nove mil_e cem _dóla_res norte-amerlCâ"rios) jUnto ã Organismos finariceiros da República argentina, destinados a .financiar a construção de 3 (três) hOspitais na Baixada Auminense,
região de _alta densidade demográfica e gravísSirnC?S problemas no atendimento hospitalar à população.
·
_
_
A solicitação se faz acompanhar de:
a) Lei qu_e autoriza o Estado do Rio de Janeiro
~ .sonfratar a referida operação de rf 1285, de
28-3-88;
b) Análise das finanças públicas que mostram
a capacidade de pagamento do Estado para contr~r a operaçBo;
--C) croriograma de desembolso;
d) condições finariceiras de operação.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáJógOS- qu"e t~m merecido a aprovação da. 01~.
tendO em vista a ale:t relevância social_ do projeto.
- - AsSim SendO, concluímos pelo acolhime:nto da
m~n~age~, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N< 191, de 1988

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de cré-,_dlto externo no valor deUS$
39,899,100.00 (trinta e nove milhões, oitocentos e noventa e nove mD e cem dólares norte-americ::anos).
_O Seriado Federal resolve:
Art. )9 É o Governo do Estado do Rio de Janéiro, hos termos do art. 52-V da CÕnstituiç.ão

ca desta mensagem do Sr. GOvernador Moreira
Franco.
Em princípio, Sr. Presidente, me assa1ta a seguinte dúvida - apesar de haver w:na lei, a de
n9 _1.2-8.5, de:_?S de:__l]larço de 1988. !2 também
ten_ho _um<;~. dúvi$. sobre esta lei, em um aspecto.
Eu per9:uritaria ao Senador Nelson Carneiro e.aos
demais Senadores: Pode o Governo do estado
oferec:~r bens de seu patrimônio ou da sua autar_quia estadual como-garantia ao financiador estrangeiro?
Evidentemente, temos que _examinar esta lei,
que é enviada ao Senado da República, tarl)bém
sob este aspecto. _Lamentamos, mais Uf9a ve~
- e o Senador Jutahy Maga1hães já o disse aqui _
que não há nada em relação_ ao trabalho do Senador Nelson Carneiro, S. Ex' obedece ao ritual que
o Senado tem ado~do nestas últimas sessões
- , lamentamos que não haja, nesta lei, uma análise té<::nica, de projeto dessa natureza.
Ainda ontein, tivemos aqui a1gurnas dificuldades em relação ao _empréstimo externo soltcitado
pE:lo Goveino- da União, porque o Senacto ainda
não faxou os tetas do endividamento externo. Ao
longo dos anos, todos reclamávamOS dess.e
vidamento, que se deu a partir de um decreto-lei
aprovado pelo Congresso - diga-se de passa~
gem- no primeiro empréstimo solicitado ao exterior pelo antigo Departamento de Portos, Rios
e.Canals. A partir daí, o endividamento brasHeiro
foi crescendo.
Então; se tivéssemos urna análise- e ressalto,
Senador Nelson Carneiro, o parecer de V. Ex' - ,
era necessário que a Comissão_ Técnica se detivesse com maior profundida.je _sobre o que, pede
o governador do Rio de Janeiro. Não queremos
entrar no mérito, porque se destina à construção
de três hospitais na Baixada Flwninense, região
. fde alta densidade demográfica e gravíssimos problemas de atendimento hospita1ar à população,
como diz o governador aO Presidente Huriiberto
Lucena

endi-
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em que se pedia um empréstimo de 300 milhões
de dólares, sem sequer-o Coiltrato ter sido enviado
ao COngresso Nacional e, particularmente, ao Senado da República? Não seí, também, se nesse
acordo que se pretende fazer com os organismos
financeiros da República Argentina, no valor de
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me '39 milhões, 890 mil e 100 dólares americanos,
V. Ex" um aparte, nobre Senador?-- - -s-e-o Senado recebeu, além· da instrução da matéria, o contrato __ com as autoridades argentinas.
O SR. ITAMAR FRANCO-Com muito praO Sr. Edlson Lobão - Permite V. Ex' um
zer, ilustre Senador Otagas Rodrigues.
aparte, nobre Senador Itamar Franco?
O Sr. Chagas Rodrigues - Confesso a
V. EX' que não estudei em minúcias a matéria.
Em princípio, um bem pertencente a um estado, ze':! SR. ITAMAR FRANCO- Com nl:ilito praseja à administração direta, seja ao estado por
meio da administração iridireta, pode ser alienado,
O Sr. Edlson Lobão -Senador Itamar Franpode ser vendido o_u permutado, desde que haja co, V. EX' sugere um exame melhor do Senado
a necessária autorização da Assembléia Legisla- quanto à matéria deste gênero, com o que estou
tiva, assim como o estado também pode adquirir inteiramente de acordo. O Se"i1ado Federal, até
e dar bens em garantia. Eu mesmo Confesso a para o cumprimento- das disposíÇ:ões constituV. EX' que quaiido governei o Piaui, o estado ad- danais atuais, precisa debruçar-se mais detidaquiriu imóveis, inclusive um para a secretaria de mente no eXame de mensagens de empréstimos
Fazenda e, de acordo com a orientação política desta natureza, Lamentavelmente, não temos ainde cada governo, posteriormente foi vendido o da as Com_issóes Técnicas todas cOnstituídas, às
Grande Hotel do Estado, situado na praça princi~ quais naturalmente incumbe o exame profundo
pai, imóvel de um valor extraordinário, bem como desta matéria, tanto assim que os pareceres estão
o frigorlfico que eu também implantei no estado, sendo emitidos aqui, no plenário. Ainda ontem
mediante fmanciamento. Foram vendidos porque votou;.se uma mensagem, rigorosamente semea Assembléia Legislativa autorizou: De modo que Jhante, beneficiando o Estado__ de Minas Gerais,
qualquer imóvel pode, em principio, ser alienado, · e dela foi Relator o Uder Ronan Tito. O problema
desde que haja a necessária autorização da As- surgiu na ocasião.
sembléia Legislativa.
Realmente é estranho tenhamos que nos pronunciar com tanta rapidez sobre assunto de tamaO SR. ITAMAR FRANCO-Eminente Sena- nha importância._ _ _
_
__
dor Chagas Rodrigues, agradeço a V. Ex'.sua inter- - COm relação ao problema da comissão, recorvenção, sempre lúcida.
do-me quê o Senador Jamil Haddad também maEu tive o cuidado de dizer que li essa autori- nifestou~_s_e_ surpreendido com esta comissão,
zação legislativa, mas continua ocorrendo-me a
mas o Relator, Senador Rcinan Tito, explicou que
dúvida. E claro que a União, através de alguns é um procedimentc? normal nesse tipo de financiaendividamentos solicitados ao exterlor, poderia mento, e disse atê que essa comissão está aqui
oferecer seus bens. Mas continua na minha dúvida anunciada pelo próprio Gõvéili.ó ijue COntrata o
se é possível- é possível que o Senador Nelson empréstimo. No ofício do governador, S. Ex" se
Carneiro não tenha examinado ou, no examinar, refere também êlo Banco Central do Brasil, que
não tenha levado_em consideração este pormenor fará o exame fmal do contrato de empréstimo
-,quando vejo escrito no inciso I, parágrafo único - o Banco Central do Brasil e o Ministério da
do art. 1':
Fazenda.
Finalmente, o empréstimo- como V. & rries"Oferecer garantias do estado, inclUsive re·
cursos ou bens do seu patrimônio ou de au- mo acentua ....:._ se destina à coilstrução de três
tarquias estaduais, e sob a supervisão da Pro- hospitais na Baixada F1uminense.
Penso que deveriamos aprovar a proposta do
curadoria Geral do Estado:
góve:ri8.dor do Estado do Rio de Janeiro, que
a) aos órgãos fmanceiros; e
b) à União, nos termos do Decreto-Lei enfrenta extrema dificuldade nesse setor, mas
federal n 9 1 .312, de 15 de fevereiro de concordo integralmente com V. & de que, a partir de agora, devemo~ examinar melhor, mais pro1974; ..."
furidamente, esse tipo de empréstimo, para que
Exatamente este Decreto-Lei n9 1.312 é- que nãO_eSte}amos·aqui a aprovar contratos deste jaez
deu praticamente origem, como já disse, ao endi- sem o convencimento completo de nós todos.
vidamento externo brasileiro, tão discutido aqui, Congratulo-me, portanto,· com V. Ex', pelas preonesta Casa, ao longo dos últimos anos.
cupações que aqui expõe, e manifesto a minha
Outro ponto, Senador Nelson Carneiro, que me solidariedade ao governador do Estado do Rio
chamou a atenção é a comissão de represen- de Janeiro, no que tange ao pedido que _ora faz.
tantes associados, de mais de um milhão de dólares americanos. Também gostaria de ter um esQS~._ITAMAR_FRANC~ -S_ena,qor Edison
clarecimento de parte de V. EX' a respeito se o I,.obão primeiro, nesta análise, ainda que sem
Senado recebeu esse contrato. Estamos anali- maior profundidade, não estamos faltando com
sando aqui matéria idêntica à de ontem. Na inter- nossa solidaried_ade ao govem~dor do Estado do
venção do Senador Cid Sab6ia de CarvaJho, S. Rio de Janeiro. Ao contráriq. Esta_mos querendo
Br defendia o projeto, mas o Senado não llavia examinar, com a devida atenção, a matéria que
recebido da União o contrato firmado.
S. Ex' ehvia ao Senado da RepúbUca. Inclusive
Então, pergunto: como se pode analisar maté- tive o cuidado de frisar que esse empréstimo se
ria de tamanha envergadura, como a de ontem,
destina à construção de três hospitais na Baixada
A primeira pergunta fica, nobre Senador Nelson
Carneiro: pode o Governo do estado oferecer ao
fmanciador estrangeiro um bem do seu património ou da sua autarquia? Isso é possível dentro
da nossa legislação? Era a primeira indagação
que eu deixaria.
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Fluminense. J:: preciso deixar bastante c!a"ra a nOssa posição, para que amanhã não se venha argüfr
qualquer tipo de oposição ao governador do Rio
de Janeiro
O Sr. Edlson Lobão - Não, realmente não
existe, nem foi ineu pensamento dizê-lo em relaçãba v. EX'
O SR. ITN'JAR FRANCO - V. Ex'. teve a
gentileza, se bem ,que mencionou o. problema
do empréstimo a Minas Gerais, nosso estado. Não
estive aqui presente ontem, já me havia retirado,
qUando foi colocado na pauta, em regime de urgência urgentíssima, esse empréstimo. Realmente nãO prestei a atenção ao fato de que essa matéria seria votada após a Ordem do Dta, ontem.
Fiquei até a Ordem -dO Dia, depois tive que rile
retirar.
_Quanto ao problema das comissões, o que queremos, e enténdO ser também a obrigação do
Senado é saber que tipo de comissão é essa,
como é paga, porque não é uma quantia qualquer.
Veja V. ~. é um milhão de dólares, está aqui,
correspondendo a 3%. É até possível que, iritemadonalmente, essa comissão-seja normal, que e_steja adequada aos empTéstimos internacionais.
Evidentemente, não se tendo os contratos, não
se tendo a ação de que essa comissão é dada
a quein, porque -diZ muito vagamente - permita-me que leia aqui, apesar de estar em cãstelhanõ
- comissiones_ representantes y asodados, não
diz mais nada Não sei também se V. Ex' poderia
trazer-me uma luz neste caso.

O Sr. Edison Lobão- Nenhuma luz, e confesso que achei também um pouco estranho ontem, quando saiu esse assunto, mas ouvi os esclarecimelifos do Senador Ronan Tito.
. O SR. ITAMAR FRANCO -A comissão de
3% mJro empréstimo de 39, milhões de dólares

é _significativa. Ninguém aqui está dizendo que
essa comissão vai para A. para B, para C ou D.
Nem posso dizer isto, se vai para D ou para C,
porque só diz aqui que vai para os representantes
ass_ociados. Não sei que representantes associados são esses. É para o Governo? .t: para bãnco
financiador? I:: para- o representante brasileiro que
finandou? É preciso esclarecer. É um direito que
temos de solicitar essas informações ao próprio
relator da matéria, ou a quem de direito.
O Sr. João Lobo- Permite V. EX' Urri aparte?

_O SR. ITAMAR FAANCO Senador.

Com prazer,

O Sr. João Lobo- Senador Itamar Franco,
sou um dos mais antigos admiradores de V. ~.
pela competência corri_ que aborda os assuntos
nesta Casa, pela vigilância que mantém sempre
acesa a sua inteligência.
O SR. ITAMAR FRANCO -Muito obrigado.
_O Sr. João Lobo- V. EX' tem razão. O fato
de termos aprovado ontem um empréstimo para
Minas Gerais, e hoje, devermos aprovar outro para
o Rio de Janefro, não d,.~e servir de precedente,
porque, ai, não vai parar nunca mais. Essa história
das coisas virem ao Senado totalmente encapa- das, sem o nosso conhecimento, não sabermos
como são feitos os acordos com os bancos internacionais, não sabermos quais são as cartas de
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intenções celebradas, dev_e _cessar. Esta Casa é
deixada inteiramente no escuro ifrespeitó de todos esses negócios que deveriam interessar diretamente ao Senado Federal.

Não temos nada contra o Estado do Rio de
Janeiro, vamos aprovar o empréstimo do Estado

de Rio de Janeiro, como aprovamos o emprés-

"-85% fmandadoem 17 (dezessete)cotas se:mestr<lis com oito anos e melo de prazo, de acordo com a Grcular Oprac~ 1 do
Banco Central da República Argentina, cujos
vencimentos iniciar-se-ão após 6 (seis) me_,s_es__ contados a partir do término a aceite
definitivo da obra."

timo do Estado de Minas Gerais, e como já apro-

_Este_ fato causou-me estranheza ontem e hoje.
São cerca de 3 milhões e tantos mil dólares e
não sabemos que organismos são esses que estão na comissão; não sabemos, na rea1idade. Tew
~ilho uma norma nesta casa, desde que aqui assunii: sou daqueles que constestam a dívida externa
b~asileira, justamente porque não sabia detalhes
dessa dfvida. Procurei detalhes. Disseramwme que
o _Banco Central daria detalhes de uma auditoria;
que seria impossível, dado o grande número de
contratos, mas que talvez pudesse fazer-se isso
por amostragem, e até hoje não houve amostra
de nada. Então, não sabemOS, ria rea1idade, como
se contraiu essa dívida, onde foi aplicada para
~~e foi aplicada, quais foram os juros; não sab_emos de nada - essa é uma realidade. Sinto_-rrie
, mal sempre que vejo algum pedido de emprésw
timo em d6Jar nesta Casa e sistematicamente não
tenho obstruído, porque náo quero que digam
que aqui estou atrapalhando a vida dos estados,
O SR-ITAMAR FRANCO- Muito obrigado,
mas sistematicamente peço à Presidência que faSenador João Lobo. V. Ex.' coloca' a questão rros
ça constar da Ata o meu voto contrário; sem obsdevidos termos. Ao longo dos anos lutamos exatamente para que essa transparência se proces- truir, peço que faça sempre constar da Ata o meu
voto contrário. Esse empréstimo vai para ó Rio
sasse. Há uma nova Constituição em vigor. O
de Janeiro ""'- meu estado. t: extremamente justo
Senado Federal tem maiores responsabilidades
em face da Constituição que está em vigor. Não que se faça, mas quero que conste da Ata, tamé possível que essa transparência, como díz V. Ex!', bém, o meu voto contrário. É uma questão de
não se dê em projetes desta natureza.
z.a. coerência. É princípio que, desde que assumi o
meu mandato nesta Casa, veilho mantendo. CauO Sr. Jamil Haddad - Permite V. Ex' um sa-me espécie, na realidade, a indefinfção a quem
aparte?
se destinam esseS 3%. De maneira que sou solidário com V. Ex!' na hora em que faz esse pronunciaO SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer--oumente>, e c:jeixo mais uma vez, marcado o meu
ço v. Ex'
ponto de vista nesta Casa. Não farei obstrução,
não- pedirei verificação, mas, coerente com os
O Sr. Jamil Haddad-Nobre Senador Itamar
meus pontos de vista anteriores, peço que conste
Franco~·ontem V. Ex' não estava presente ao pleda Ata o meu voto contrário à matéria.
nário quando levantei essa dúvida, no momento
em que se votava o empréstimo, sem aval da
O SR. ITAMAR FRANCO -Senador Jamil
União, diretamente do Banco Central da Argentina
para com o Estado de Minas Gerais. E eu dizia Haddad, conheço bem a posição de V. EX' e, neste
que me causava estranheza essa comissão por caso, tratando-se de empréstimo ao estado que
representantes e associados, que, no caso de Mi- V. EX' tem a honra de nesta Casa representar,
nas Gerais era de dois milhões e cento e poucos destaca mais uma vez a importância da construmil dólares. Vejo, hoje, empréstimu idêntico Para ção de hospitais na Baixada Fluminense.
Longe de nós, também, tentar obstruir ou obs~
o meu estado. Sei que, na realidade, há uma destitaculizar
a aprovação de matérias de ·tamanha
nação que considero extremamente válida. porque conheço os problemas de saúde da Baixada mag~tude.
Fluminense que são excessivamente graves.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Atualmente, os Hospitais Getúlio Vargas, C.:i3rlos Lembrq ao ilobre Senador Itamar Franco que o
seu tempo está esgotado.
Chagas. que fazem praticamente fronteira com
a Baixada Fluminense, não agüentam a sobreO SR. ITAMAR FRANCO -Volto a insistir
carga de doentes que vêm dessa região. Nova
que o Senado da Repúblfca não pode_ continuar
lguaçu é hoje a sétima cidade em população do - a aprovar matérias -aí utilizo a expressão lúcida
Brasil com problemas de saneamento completa~
do Senador João Lôbo- "sem a devida transpamente jogados às calendas gregas, com doenças
rência".
infecto-contagiosas de grande monta. Sou daqueles que reputam extremamente necessária a consO Sr. Jutahy Magalhães- Senador Itamar
trução de hospitais na Baixada Fluminense. OnFrahco, V. EX' permite um aparte?
tem, eu levantava este fato~ quais são as instituiO SR. ITAMAR FRANCO- Sr._Presidente,
ções financeiras argentinas com o aval do Banco
Central? O Banco Central argentino é quem faz
antes de encerrar, permita-me ouvir o aparte do
o empré-stimo diretamente ao Estado. Vemos aqui
Senador Jutahy Magalhães, para em seguida, fazer as minhas conclusões finais.
o seguinte:
vamos vários outros nestas mesmas condições.
No entanto, s:e vamos aprovar o do Rio de Janeiro hoje porque ontem aprovamos o de Minas Gerais, nunca chegaremos a nada, Senador Itamar
Franco. Essas matérias dev_eriam vir para esta
Cà:Sa completamente esclarecidas, _como a transparência da democracia exige e os novos tempos
que este País e este Congress-o Nadonal estão
atravessando _também _exigem. É um absurdo que
para cá venham cláusulas inteiramente desconhecidas, obscuras. É uma hermenêutica de interpretação que deixa todos nós sem saber o que estamos votando. Parabenizo V. Ex• por levantar este
assunto. A matéria diz muito ao Senado Federal
e, portanto, deve merecer toda a atenção desta
Casa. Não devemos aprovar nada que não tenha
inte[ra transparência para o Senado Federal e para
o Brasil.
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--0 Sr~ Jut.a:hy Magalhães- Senador Itamar
Franco, V. Ex!', como nós e outi6s-PareS, tem
a cada dia, aqui, repetido ·a nécessidade de nos
adaptarmos aos novos dias. A nova Constituição
nos entregou poderes, prerrogativas, que antes
não tínhamos. Não estamos adaptados ainda perw
feitamente, não nos preparamos para executar
essas novas funções. V. Ex?, como nós e outros
Pares, também tem que convir que um Relator
que é designado aqui, no momento da sessão,
para relatar uma matéria, não tem condições de
fazer as indagações que urna Com!ssão Técruca
teria por obrigação fazer. O _Executivo, por sua
vez, também não se preparou para os novos dias,
continua remetendo para cá essas questões sem
a devida transparência, sem as devidas explica·
ções. Então, pode ser, e acredito que seja, francamente acredito que seja, pode ser muito fácil explfcar essa queStão que- está sendo abordada por
V. EX- Se não dizerii o que é, cofno vamos saber
o que _estamos votando? Reptto; pode ser a coisa
mais fácil a explicação: "Isso daí significa isso,
assim, assim... " Se aceitarmos tranqüilamente,
sem Saber Oque é, V. Ex• pode ter a certeza -de
que voti acompanhar o voto do Senador Jarnil
Haddad. Meu voto será "não",

O SR~ ITAMAR FRANCO- Muito obrigado,
Senador Jutal)y Magalhães._ V. ~ bate _na tecla
de sempre. O Senado precisa prepararwse para
os novos tempos, precisa estar _apto a cumprir
a Constituição que aí está.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ficam aqui, portanto, as nossas observações, Não vou insistir
com o Senador Nelson Carneiro mls indagações,
se bem que é possível que S. Ex~ possa trazer
alguns esclarecimentos.
Vale mais urna vez,- Sr. Presidente, ressaltar o
que disse o Senador Jamil Haddad, que esse empréstimo vai- se dar sem o aval da União, junto
a organismos financeiros da República" - veja,
Senador Jutahy Magalhães: "junto a organismos
financeiros", Não se tem nem o trabalho de dizer
ao Senado quais são os seus agentes fmanceiros:
É o Banco Oficial da Argentina? São bancos privados? Nada se diz. Para o Senado pouco importa.
Quero ver como será quando chegar junto ao
Banco Central, junto ao Ministério da Fazenda.
Será que essas informações passarão, como são
dirigidas ao Senado da República, num simples
oficio, cóm-- algumas informações têcnicas que
não permitem uma análise melhor? É possível
que o nobre Senador Nelson Carneiro tenha sido
indicado agora como Relator - não sei. Neste
caso, talvez S. Ex' possa tirar as dúvidas e _espantar
as nossas preocupações.
Sr5. SenadoreS, é preciso, neste apagar das luzes das nossas sessões, que o Senado da República examine bem projetes corrlo este.
Sr. Presidente, recordo-me que V. EJç.t prOnunciou, da tribuna que ali vejo à minha direita, o
discurso que analisava Oendividamento externo
brasileiro. ESSe discurso teve a maior repercussão,
não ·só junto a organismos inteinãdonãis como
no nosso Brasil. Ao longo dos anos, enquanto
MDB, PMDB, quantas e quantas vezes fustigáw
vamos o Governo sobre esse endividamento ex·
terno. PesdeoDecreton9 1.312,de_1974, à época
Presidente da República General ErnestO GeiseJ.
se os terilpos são oUtrOS; se há uma nova Constituição, se nós da Oposição redamãrmos, não
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é possível agora que o PMDB, sendo Governo,
não responda, não às noSSas indagações, mas
às do povo brasileiro, em matéria de tamanha
importância. (Muito beml)
O Sr. HuriJberto Lucena deixa a cadeira

da Presidênda qué {: ocuPada pelo Si. Francisco RoDemberg.

O Sr. FrandSCoROJjériliierg dêixa a cádeira
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena.
-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceoa) Tem a paJavra o nobre Senador Nelson carneiro,
Relator da matéria, para discutir.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMD8- RJ_
Para discutir)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o nobre Senador Itamar Franc_o tem razão_quando

se refere à necessidade de tais solicitações s_erem
objeto de demorado exame através de Comissões

Técnicas da Casa. Sempre foi esta a tradição,
mas vivemos um ano atípico e,-por isso mesmo,
as solidtaçôes são envi~das, na forma da resolução adotada por esta Casa, ao exame do _l?lenário
sem que haja ComisSões· Técnicas que sobre elas
se debrucem.
___
_
Dai as razões que justificam a IÍltervenção do
nobre Senador Itamar franco, sempre vlgilante
no desdobrar da Ordem do Dia, nesta e em todas
as outras sessões legislativas que temos integradoSr. Presidente, começo pór ~aarecer ao nobre
Senador Itamar Franco e aos eminentes Colegas
o fato de o Poder Executivo do Estado do Rio
ter sido autorizado pela Assembléia Legislativa,
através da Lei n9 1285_, -de 28 de marÇO de 1988,
a oferecer garantia do Estado, inclusive recursos
ou bens de seu património ou de autarquias estaduais e sob a supervisão da Procuraàoria _Geral
do Estado. Priiiieiro, não estti sujeita esta lei estadual à revisão do Senado Federa]. Bom, nem disse
S. Ex'! isso.
Mas, o que eu quero dizer é que há_ -~ens do
Estado que são indisponfveis. O EStaêló não pode
dar uma rua, uma praça, mas o Estado possui
bens de que pode dispor e o nobre Senador Chagas Rodrigues já trouxe sua contribUição nesse
ponto.
Quero dizer, ainda, que nós não somos a Câmara Revisora da Assembléia Legislativa, sOb pena
de estarmos _cometendo uma agresSão à autonomia do EStado. Somente a Assembléia Legislativa
tinha poderes de examinar a conveniência de
aprovar ou não esse texto.
- - Outro ponto, Sr. Prestdente, levantado pelo nobre Senador Itamar Franco, refere-se _às Comissões, mas se S. EX' lesSe tudo que se diz na página
3 veria o seguinte: desses 39 milb_Qes, 899 mil
e 100 d61ares, a República Argentiõa que, através
do Banco Central vai finandar esse empréstimo,
contribuirá com equipamento hospitala,r em material de 20 milhões, 103 mil, 800 d61ares e 87
centavos; material de coristrl:!ção_.US$
9,244,721.57. Depois, há serviçOs (fe origem ~r,
gentina - formaçãcttécnica, US$ 633,471.84;
transferê'nda de tecilologia, US$ 1,021,?98.18.
Portanto, ~sta contribuição argentina é, em granparte, em material fabricado na própria Argentina, inclusive de bens e serviços estrangeiros.
DestinOu~se ao Brasil; equipamento hospitalar-

de:
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QS$ 519,677.80; riiateria[s de construção no Brasil~US$ 848,807.07; mão-de-obra no Brasil US$
3,0f9;32B.oo; e S_eg~fos-rio Bras_il- CJS$

!,386,384:as:
Portanto, o que assusta ao nobre Senador Itamar Franco é a comissão. Mas, ainda ontem, esse
debate foi travado nesta Casa e-quernjá exerceu,
aJgum dia, um -gOVerno de Estado sabe que todos
_os_ empréstimos_~r:n moeda _estrangelra têm semPre alguma comissão a pagar, e esta Comissão
aqui está. É uma comissão de 3% sobre o total
de 3_9 milhões. Por Isso é que é um _m~hão e
pouco...
O Sr. Itamar Franco- Três por cento sobre
nada não é possível, 3% sobre 39 milhões é alguma coisa.
OSR.NELSONCARI'IEIRO-Oqueassus-

ta _a nós, a mim e ao Senador Itamar Franco,
é qUe somos peSsáãJnieóte pobres; então, não
compreendemos que uma operação possa pagar
de s:omissão 1 milhão de dólares, mas se trata
de empréstimo feito pelo Banco Central da Argentina,
Além cüsso,_Sr. Presidente, a mensagem do Governador do Estado conclui dizendo:
"OUirõ~~;-m;: ·i~for~o que:- e~ funçã~_ das
novas Sisteniáticas constitucioneís e nos termos do Convênio do Pagamento e Créditos
. Recíprocos Brasil-Argentina ... "

- - É uma troca de crécütos redprocos entre Brasil
e Argentina. fruto certamente dos entendimentos
realizados na tentativa de um comércio comum
entre o Brasil e a Argentina, inicia9qs pelo Presidente José Samey. Contínua a mert$Zigem:
"O Exame das- éóndiçoes fiftanceira·s da
operação será efetuado pelo Banco Central
do Brasil, em articulação com o Ministério
da Fazenda, para efeito de registro do respectivo coÍltrato."
Antes do registro do respectivo contrato, nada
acontecerá. Portanto, ao Banco Central e ao ministério da fazenda, aos dois órgãos caberá a
tarefa de examinar a conveniência ou não de se
concretizar este empréstimo.
--Não há, portanto, a meu ver, qualquer razão
pãra aS dúvidas, que só a sua vigilância explica,
do eminente Senador.

O Sr. Itamar Franco -Eminente Senador,
deixoU-me V. Ex!', agora, em uma dúvida maio~.
Se- é s6 6 Banco Central do Brasil que pode
examinar _as condições económico-financeiras,
estamos examinando o quê? EStamOS examinando tainbém as condições fUlanceiras ou não? Não
há Comissão de finanças; não sei o que estamos
examinando, então.
O SR. NELSON CARNEIRO -Aqui, estamos examinando o empréstimo~

O Sr. Itamar Franco- De que?
O SR. NELSON CARNEIRO - O pedido
de empréstimo feito pelo Govemador do Estado. .•

O Sr. Itamar Franco - Sim; fJl<J.S, quanto
aO fnérito, vainos é-Xãminar qual a parte desse
empréstimo? A parte financeira, a econômica?
QUal ã- parie que o Senado tem que examinar?
É a parte apenas constitucional? Qual é?

O SR. NELSON CARNEIRO -Mas V. EX'
o examinou sob todos os aspectos.

O Sr. Itamar Franco- Mas posso estar errado. Eu queria saber quaJ é o exame que V. Ex',
como Relator, fez? Examinou V. Ex! o aspecto
financeiro? Examinou~o economicamente ou s.6
juridicamente? Precisamos saher.
0 SR. NELSON CARI'IEIRO - Comecei
dizendo, e V. EX' próprio acentuou, que neste ano
atfpico, cada relator é designado, no dia para dar
parecer sobre a matéria que lhe é oferedda De
mOdo que não_ houve uma Comissão para opinar
sobre este assunto.
Se fOsse um ano normal, esta mensagem iria
à Comlssãq de Constituição e- Justiça, iria à Co·míssão de Economia e à Coniissão de F"manças.
Isto não ocorre· normalmente.
_
O PlenáriO é que tem que opinar sobre tudo
isto.
Sobre a constitucionalldade, foi levantada a dúvida sobre a disponibilidade pelo Estado dos bens
para garantir este empréstimo. Procure:i dar resposta distinguindo entre aqueles bens de que o
Estado não pode dispor e os bens de que o Estado
pode dispor pa_ra pagar os seus débitos.
Quanto à parte fmanceira, estoU escla~endo
que este empréstimo serâ destinado - e V. EX'
bem acentuou - à constnlção de três hospitais
em uma região, na zona de maior incidência não
s6 demográfica como também de acontecimentos sangrentos - a Baixada _Fluminense. É pre~
dso atentar para a relevância da construção desses hospitais naquela região tão intensamente habitada.
Agora, depois de tudo, o aspecto financeiro.
Eu referi que este empréstimo será, em grande
parte, em materiais. Estamos comprando material
argentino.
Eu gostaria que V. EX me citasse algum empréstimo ~~mo,_que ~o tiv~ comissão.
O Sr. João Lobo aparte?

V. ~ me pennite um

O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador João Lobo:

Pois não,

O Sr. João Lobo- Meu caro e üustre Mestre
Nelson Carneiro, não estamos colocando em dúvida isto que está escrito aqui. N6s conseguimos
ler que grande parte do empréstimo vai absorvido
em materiais, em matéria~prima vinda da Argentina, em serviços, em bens etc., mas Isso não
evita que a comissão seja absorvida em dinheiro,
pura e simplesmente em dólares. Era esta a dúvida do Senador Itamar Franco. Esses 3% de comissão estão causando espécie, porque nos outros empréstimos que foiain propostos aqu~ pelo
menos, nunca vi comissão paga aos corretores
que trataram do empréstimo. Então, era exata~
mente por isso, invocando a grande luta, a grande
pregação que V. EX' fez nesta Casa, durante aque~
las batalhas do parlamentarismo, onde V. Ex' insistiã Que o tom predominante do parlamentarismo-era a transparência das coisas, a fiscalizaÇão, Nós queriamos invocar a transparência desses contratos. Era este o motivo de nosso aparte.
-() SR. -NELSON CARrtEIRO -Perguntaria
a V. Ex~ onde não está a transparência?
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O Sr. Wilson Martins- V. Ext me pennite
um aparte?
O SR. NELSON CARI'IEIRO -Com multa
honra.
O Sr. WUsonMartins-SenadorNelsonCar-

neiro, como Governa.dQr do EstaQ.o do Mato Grosso do Sul, tive a opõrb.inidade de assinar emprés-

timos, em dólares, com alguns bancos, seja na
Europa, seja ·nas Estados Unidos. E tenho lembrança de que comissões eram devida_$, e devidas

legalmente, porque nenhum contr:ato, em moeda
forte, se faz sem que seja atravês -de _escritórios
autorizados. Esses escritórioS $b~leçern taJc?s,
taxas essas que os governos têm que pagar atra-

vés dos contratos que estabele~m çorn_ esses
escrit6iioS. Recordo-me perfeitamente disso. Não
podia deixar de sõcorrer. V.

Ex",' qU:e não teve essa

experiência de ExeCUtiVo que tenho. E essas tax_as
não são pequenas, recordo-me como elas me
oprimiam quando tinha que lançar mão de algum
empréstimo para fazer obras .de infra-estrutura
no meu Estado.
O Sr.ltamar Franco- Ainda bem que V.~
reconhece que oprimiam.

O Sr. WDson Martins -Sini, são taxas alta·s,
mas das quais ·ás Estados não se libertarão, enquanto não tiverem poupança suficiente para pOder fazer obras de infra-estrutura com eConomias
próprias.
O SR. NELSON CARI'IEIRO.- Agradeço

a V. Ex'1 a ajuda v~iosa que me traz. Mas quero
responder que a transparência nunc~ houve tão
clara como nesse projeto. Temos aprovado aqui
muitos projetes de ~préstimo, onde não figura
a comissão,_ e: quantas comissões existem _que
são pagas? Aqui está transParente.

O Sr. João Lobo- É exatamen-te-ISso, Sr.
Senador, que estamos estranhando. Segundo as
palavras do ex-Governador Wilson Martins, é um
procedimento corrente, normal, e por que _é que
mmca constavam nos outros pedidos de empréstimo que para cá vinham?
O SR. NELSON CARI'IEIRO- Não fui rela·
tor dos outros pedidos de empréstimo, nesse daqui é transparente, o que quero dizer é isso. O
que causa estranheza é a transparência.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" me permite
uma~rte?

O SR. NELSON CARI'IEIRO - Espero que
V. Ex" venha em meu soterro.

O Sr. Jutahy Magalhães - A transparência
solicitada, realmente consta do processo, quando
se estabelece que se vai pagar 3% de cOmissão.
EntretantO, ·como Oaparte do nobre Senador Wilson Martins, que foi Governador que, além de
honrado, foi eficiente, capaz, quero dizer a V. Ex"
que fizemos umas averiguações na CP! da Coiri.iPção, e um dos problemas levantados foi exalamente o da intermediação de verbas. Nós verificamos várias prefeituraS que Obtinham empréstimos em moeda estrangeira que chegaram a dizer
que pagavam 30% de comissão. Esta é a questão;
esta comissão é intermediação de verba? Isso é
trabalho de algum intermediário para poder obter
esse recurso? Porque aí é que está a transparência. Será que nós estamos pãgando com ã

aprovação elo Senado a interme-diação para a obtenção de verba? Este é o questionamento novo
que o Senado faz nessas questões dos empréstimos externos. Vamos admitir que seja comum
pagar-se essa intermediação, mas acho que não
podemos considerar como ·correto, se é intermedíaç:ão de verbas. Não sei se é. Esta é a indag~ção,
o ponto de interrogação. Por Isso, declarei que,
infelizmente, embora reconhecendo o mérito do
-Governo do Estado_ do Rio de Janeiro, que está
preocupado com construção de três hospitais,
sem ter a explicação necessária, não posso votar
consCientemente pela. aprovaç§o.

--Ó SR. NELSON CARNEIRO-- Sr. Presi·
dente, nós estamos_ Surpreendidos é com a trans·
parência, porque o· Senador Jutahy ~agalhães
acaba de declarar que a Comissão de Inquérito
surPreendeU e cm1.Siat0u o seguii"lte: que ein'vários pedidos de empréstimos o Poder PúblicQ c:he-góu- apagàr- fosse municipal, estadual ou fede-ral, pouco importa - 30% de comissão e_mbu·
tidos_no preço do empréstimo. Aqui, não, aqui
se esclarece; aqui está transparente, só falta dizer
o nome.
Talvez o Senador Itamar Franco queira _saber
quem é que vai receber, é só isso. Mas pouco
importa quem seja. Posso dizer a V. Ex' que não
é ninguém do Governo doEstado do Rio de Janei-ro.- Evidentemente que num contrato assJnado
com uma firma, com o Banco Central argentino,
tem que_haver uma intermediação, tem-se que
receber alguma coisa, ou V. EX' acha que todos
devem trabalhar gratuitamente para o Governo
do EStadO-:do Rio de Janeiro, mesmo morando
na Argentina? É evideilte que não.
Para que isso fosse transparente, no entender
-do Senador Itamar Franco, era preciso que estiVeSsem aqui os nomes das pessoas que vão recew
ber _essa comissão. mas_ isso não está, e nãq está
porque é transparente. Pela primeira vez estamos
surpreendidos com a transparência
O Sr. Itamar Franco- V. Ex" me permite
um aparte?

O sR. NELSON CARNEIRO nobre Senador Itamar Franco.

Pots não,

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Nelson Carneiro, não nos vamos desviar assim, se
não iremos para um campo que não é o da verdade do debate. Amanhã. quem for ler os Anais
vai pensar, pela primeira vez, que não é verdade.
Pelo qÜe fur infOrmado, ontem à noite também
se aprovou uma comissão.
O SR. NELSON CARNEIRO- É a segunda
vez.

O Sr. Itamar Franco -

Então, não é a pri-

meira vez?
--O SR. NELSON CARNEIRO- É a segunda.

O Sr. Itamar Franco- A segunda, a terceira
ou a quinta, não importa.
O SR. NELSON CARI'IEIRO não estava aqui.

Mas V. Ex'

O Sr. Itamar Franco- O que importa é que·
se está fazendo aqui uma indagação séria a
V. Ex' Nem quis referir-me à Comissão ParlamenM
tarde Inquérito, para não dizer que estamos aqui
com a sinistrose de c:PL .Mas, I'IMimente, é uma
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coisa com que se preocupou e precisa preocupar
o Govemo brasileiro, e nós, Senadores, e todos
aqueles que mexein- cOiTi' as finanças públicas,
é o problema da intermediação de verb_as. Se
é tão dare - V. l;x' qu~ me desculpe - p_elo
menos isto_ que aqui está, eu digo a V. Ex' com
muito respeito, por pouco que ·se conheça de
matéria econôrnico-fmanc_eira, não há transparência nenhuma aqui; Senà,dor Nelson Carneiro.
Faltam vários documentos que não vieram à análise dos Srs. Senadores -e que, por certo, irão à
análise ® Banco Central, porque duvido que só
com e-sses documentos o Banco-do Brasil possa
aprovar-este empréstimo. Permita-me V. Ex', não
vou maislnterferl:r no seu discurso, rnas s6 queria
fazer um complemento. Longe de mim, e seria
umq ignorância suprema - permita-me dizê-lo
- , achasse que o Senado da República fosse
casã revisora da Assembléia Legislativa na aprovação de WlJ-a lei. Em abSolUto. O que levant~i foi
uma dúvida - e essa dúvida continua existindo
-, podewse, mesmo sendo uma lei estadual, oferecer um patiimônio a um fmanciador estrangeiro? Continuo com a·minha dúvida. Se V.~ não
tem dúvida, é um direito que o assiste c.omo jurista, não sou jurista. Longe de mim interpretar que
somos casa revisora. No entanto, se a mensagem
veio para a análise do Senado, os Senadore~ têm
a obrigação de, pelo menos, ler a minuta da lei.
E foi Q que eu fiZ Agradeço a V. Ex" Não vou
mais interferir no seu discurso, nobre Senador
Nelson Carneiro, deixando _aqui as minhas dúvidas que não foram respondidãs. Disse V. Ex" que
o ilustre Senador Wilson Martins, veio socorrê--lo
é claro, estamos tratando de hospitaL Então, seria
realmente importante que ele vies_se socorrer V.
Ex'
O SR. PRESIDENTE- (H~b~rto Luceiia) Nobre Senador Nelson Caihelro, o tempo de
V. ~Já-se esgoto~. Eu pediria ã V.~Ex terminasse,
para votannos o restan~e da matéria.
O Sr.Itamar Franco- Desculpe--me, Sena~
dor Nelson Cam~_ilp_,_O_I?~sid_ente Õé4 Casa está
muito rigido no cumprimentados horários, _quanw
do estamos na_ Ordem do Dia A Ordem do Dia
foi começar quas~ às 17 horas. Não conheço
também, essa rigidez do Presidente d .. Ca_sa.
O SR. NELSON CARI'IEIRO - Sr. Presidente, o nobre Senador Itamar Fr_anc_o não esteve
presente à sessão de ontem. Por is:;;o, para S.
Ex~', dizia eu, a transparênc:::ia surge pela Primeira
vez. Porque ontem, não estando presente S. Ex'
ao momento em que se discutiu a questão_ de
Minas Gerais, é a- primelfa vez que essa trarisparêricia aparece paia 6 Se"riãdo Federal.

- O Sr. ~~~ar Franco (Fora do micrOfone) ~
Não há transparência, nobre Senador. Não h6.
transparênda nenhuma.
O SR. NELSON CARI'IEIRO explicando.

Mas estou

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar a campainha.)
O SR. NELSON CARI'IEIRO - A transpa·
rência, Sr. Presidente, é a destinação.A destinação
aqui está; comissão, wn milhão e pouco, 3%.
Não hóa mais nada claro do que isto. Não há,
portanto, nenhuma dúvida, Sr. Presldente. As dú-
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vidas que acaso _existam vão ser resolvidas quando do registro pelo Banco Central, em artlcu1ação
com o Mínlstério da Fazenda. O Govemaçlor do
Rio de Janeiro oferece, poderia ter excluído, até,
e incluído essa verba como awnento no equipamento hospitalar ou nos materiais de construção,
e não haveria dúvidas. Ele quis detalhar. Se ao
invés de destacar comissões, ele tivesse incluído
essa comissão no meio dos equipamentos hospi-

talares, não haveria esta dúvida. Daí é que eu
concluo que há transparência, Sr. Presidente. E
há, pela primeira vez, para o Senador Itamar Fl'an~
co, e, pela segunda vez, para o Sen<l:do F~deral,
transparência num pedido de empréstimo, porque está transparente que 1 milhão, I 54 mil, 830
dólares. &erào deStinados ao pagamento de comissões dos_ representantes e associados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, respondendo, como orador colhido hoje com a desig..
nação para relatar este pedido, ao nobre Senador
Itamar Franco e aos eminentes colegas que levan·
taram dúvidas.

O SR- PRESIDENTE (HumbertQ Lucena) -

Em votação.
Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra, está encerrada a discussão.
Os srs: Seria doceS que o aprovirrn queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Seriadores Itamar FranCo, Jarilil Haddad, José lgnácio Ferreira
e Jutahy Magalhães.
O Sr. Itamar Franco_- Sr. Presidente, peço
a palavra para declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra a V. Ex!', para uma âedaração

de voto.
O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MO. Para
declaração de voto. Sem revisão do ora<?or.)Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tive o interesse de obstruir a matéria, eu, se quisesse, o
faria, era só pedir verfficação. Mas não quis fazê-lo.
Apenas tentava chamar a atenção do Senado para
matéria da maior seriedade, e que não tem essa
transparência que diz o Senador Nelson Cé.meíro.
Era o que tinha a dizir, Sr. Presidente.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a
palavra para dedaração de voto.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito,
para declaração de_ voto.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
declaração de voto. Sem revisão ~() orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores, o honrã.do Senador Itamar Franco levantou uma dúvida sobre
matéria que relatei ontem, um empréstimo para
o Estado de Minas Gerais, para aquís!Ção de equiw
pamentos médico-hospitalares, que o Estado de
Minas -Gerais adquirira, para acertO da balança
de pagamento entre o Br~l e a Argentina.
O Brasil e a Argentina, Sr. Presidente e Sr. Senador Itamar Franco, tem uma balança de pagamento ainda multo modesta. No entanto, temos
um crêdito na Argentina que sobe, a cada dia,
a milhões de dólares. Há uma boa vontade, por
parte do Governo brasileiro, no sentido de intensificar o intercâmbio comêrcial - e essa intenção
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do Governo eu a louvo, porque temos, a _exemplo
do que se fez na Europa, de diminuir e até, aos
poucos, ir apagando a fronteira que existe entre
os pafses latincramerlcemos, e principalmente os
sul-americanos, que, dos trez_e,_ nos confmamos
com dez. Repito, o Brasil tem um grande saldo
na balança de pagamentos com a Argeritina. Por
isso, o Governo brasileiro _abriu a todos os Estados
a possibilidade de adquirir bens, dando preferência a bens que servem ao social. Neste caso, são
equipamentos hospitalares, de postos de ;saúde
etc~ O Governo de Minas aproveitou-se, como
outros estão-se aproVeitando, para fazer aquisição
-desses equipamentos, e, para isso, tem-se que
montar uma operação de financiamento ·e de
aquisição dos- bens para usar desse crédito que
o Brasil~ repito, tem com a Argentina.

Ó Senador Itamar Franco estranhou que, durante a espeCificação das compras do equipamento, está lá 3%, se não me engano, para comissão.
Senador Itamar Franco, eu gostaria de chamar
aqui à colação e o testemunho de todos os ex-governadores que estão neste plenário, e perguntar,
a um por um, se algum conseguiu finandamento
internacion~_sem comissão. J:: usual. Isso ocorre
-em todas as ttansaçõeS internacionais. Senador
Itamar Franco, quando não consta, aí começa
a ficar trágico, porque ar as comissões costumam
estar nas gavetas. As comissões normalmente são
açertadas entre as partes. até em certo volume,
eu diria de 100 a 200 milhões de dólares, é de
3%·,-e que, quando sobe a 500 milhões de dólares,
pode cair a 2%, a 1,5% .Isso é consertado ln~erna
cionalmente. Por Jsso, consta dq ped_ido defmanciamento, ontem, do Governo do Estado de Minas
Gerais, além dos equipamentos. a porcentag~m
de· 3% de cOmissão. É usual_. Ou se faz ou não
se consegue; -e-e da; boa prática intemac;lonal,
porque a má prática internacional é se fazer as
comissões por baixo do pano, como costumava
acontecer tempos atrás, e que passaram aqui despercebidas em alguns empréstimos de bilhões
de dólares. Agora estamos transadonando com
pais amigo, irmão, acertando balança, com equipamento médfco-hOspitalar e, agora, com as comissõ_es confessadas.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Luc.ena)A PresidênCia recebeu o pronunciamento de
V. EX'I' como explicação pessoal, nobre Senador
Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .Sobre a riles_a, red_ação fmal da matéria que vai
ser lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte Redação Final.

Redação final do Projeto de ResoiÜçâ:o
n' 1911 de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 191, de 1988, _que autoriza o
GOverno do Estado do Rio de Janeiro a realizar
operação de empréstimo externo no valor de (JS$
39,899,100.00 (trinta.ê nove milhões, oitocentos
e noventa e nove mil e cem dólares americanos.)
. Sala .®5 Sessões, 8 de dezembro de 1988.Nelson Carneiro, lj!elator.

A!YEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução

n9 191, de 1988.
Faço s-ãbér que Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso V, da ConstitUição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a realizar operação de empréstimo externo no valor de
39,899~100.00

as$

(trinta e nove milhões, oitocentos e noventa e nove mD e cem dó~
lares americanos.)
O Senádo Federa! resolve:
Art. J9 É 6 GOverno dá Estado do RiO de Ja~
neiro, nos termos do arl 52, inciso V da Constiw
tuição Federal, autorizado a realizar operação de
empréstimo _externo no valor de US$
39,899,100.00 (trintà e nOVê m'ilhóes; OitoC:entos
. e noventa nove' mil cem cdólares americanos),
Junto a'" Orgãnisffios financeiros' cià Repúbliéa ·Ar. gentiita, destinados a fuia.nCiar a coristrução de
3 (tiêS) hospitais na Baixada Fluminense.
Art 29 As condições financeirás da operaÇão
· reger-se--ão pelo Convênio de Pagamentos .Rec:í~
procos Brasil-Argentina e respectivo registro no
Banco Centra] do Br'!_Sil.
__ -·
. ..
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
-

e

e

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.l
_.Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
. Encerrada a discussão, _a matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc~na) Passa-se, aQOrá,- à apreciação do Requerfmento
n 9 223, de Urgêné-iã, lido no Expediente, para o
Projeto de Re.s_olução n' JS?, de 1988, da Çor)1]s.são Diretora, que ahera o Regul~mento Administrativo do Senado Federal, ap.~vado pela Resoluw
ção n'~' 58, de 1 O de novembi-o de 1962, nas partes
referentes à Secretaria de DiVU1gaçâo e Re1ações
Públicas e à SUbsecretaria Técnica de Operações
de Manuter:lção Eletrônlca
Em votação o requerimento de urgência.
Os Senadores que o aprovam queiram permanecer sentaaos. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimentot passa-se à apreciação da matéria, que depende de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Nos termos do art 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Wllson Martins
para proferir parecei sobre a matéria, em nome
desse órgão técnico.
.O SR- WILSON MAR11NS (PMDB - MS.
Para proferir parecér.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de projeto de resolução de infdativa
da Comissão Diretora que altera dispositivos do
Regulamento Adrninis~trativo do Senado Federal,
com intuito de criarJ:ondições, na estrutura organizacional da Casa, par~ o tratamento, produção,

--~

e disseminação de informações por televisão, numa Central de

Produç~o
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pelo Sr. Relator Senador Wilson Martins, que será
lida pelo Sr. ]9 Secretário.

de Vídeo.

A medida faz parte de um conjunto de. ações
a serem -desenvolvidas para melhorar o fluxo de
informações de apoio às funções do Seriad.o Fe~ _dera! e de divulgação das atividades realizadas

pelo Plenário, peJas comissões permanentes e
temporárias e pelos Senadores.
A proposta trata, especificamente, de alterações
na estrutura administrativa da Secretaria de Divulgação e Re1ações Públicas, transformando-a em
Secretaria de ComUnicação Social, acrescentando a Seção de Televisão, bem como mais duas
seções, em -decorrência de uma redistribuição de
tarefas.
Dispõe, também, sobre a Subsecretaria Téc-_
nica de Operação e Manutenção Eletrônlca, que
hoje conta com 5 (cinco) seções, e passará a
estruturar-se em 2 (dois) serviços, sendo :um de
áudio e outro de vídeo, o primeiro deles com
as seções hoje existentes e o segundo com 5
(cinco) novas seções, com competência para a
produção, transmissão e distribuição das gravações de vídeo e para a operação e manutenção
dOs equiparileritOs dessa Central de Vídeo.
Do ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, nada há (Jue impeça a aprovação do
projeto em tela.
'
·
Quanto à técnica legislativa, a proposta Insere
corretamente modificações no atuaJ Regulamento Administrativo da Casa, cuidando de evitar a
renumeração de toda a parte subseqí:lente desse
documento.
No que se refere à oportunidade e conveniência
da proposta, vale destacar que a implantaçãO de
wn sistema de vídeo é um empreendimént6 de
enorme importância para esta Casa~ sobretudo
em face das novas prerrogativas recém-assUmidas pelo Poder Legislativo, e dadas as múltiplas
aplicações a que se destina esse sistema A Central de Vídeo setvirá à alimentação das rec;les de
1V nacionais; à elaboração de noticiários e comentários sobre os projetas de lei; à preparação
de material de_suporte a pronunciamentos televi~
sionados das lideranças da Casa; à produção de
documentários para as TV educativas e material
didático e informativo para universidades, colégio$,_Assembléias Legislativas e outraS entidades,
sobre o Legislativo e as matérias em tramitação;
à produção de material de suporte a Conferências
de Senadores e a exabição em viagens oficiais;
à elaboração de material técnico institucional a
ser usado em treinamentos de servidores do _órgão; à elaboração de documentários sobre a memória do Senado Federal, com os fatos e ocorrên-

cias-hfstôiitãs--presen-dadas p-ela Casa-: ·atém de
várias outras aplicações, com mínimos custos adicionais.
À vista do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do presente projeto de resolução.
É o parecer, Sr. Presldente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O parecer é favorável.
Em votação o projeto.
O Srs. Sénadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redação _final da matéria, elaborada

- I:: lida a seguinte
Redação final dÕ Projeto de Res~lução

rt>-UJ7; de 1988.

_ Q Re1ator <)presenta a redação final do ProjE~to
de Resolução n9 187, de 1988, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução 0 9 58, de 1O de novembro
de 1972, nas partes referentes à Secretaria de
Divulgação e Relações Públicas e à Subsecretaria
---T~cni_ca de Operações e Manutenção Eletrõnica.

_ - :Sa}ã das &ssõ~S,- 8 de dezembro de 1988. -~ Wflson_ ~~utins, Relator.
-

AfiEXô ÁO ?AketEk
Redação 6nal do Projeto de Resolução
n'187, de 1988.
Faço saber que o Senado Fe_deral aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 52, item 30,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1988

Altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Reso~
lução D' 58, de 1 O de novembro de 1972,
nas partes referentes à Secretaria de DI-

vulgação e Relações PúbHca e à Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrônlca.
O S_ena._do Federª' resolve:

_

_

Alt. 1" O Regulamento Administrativo do" Senado Federal, aprovado pela Resolução- nç 58,
-de 10 de novembro de 1972, passa a vi_gorar,
nas partes referentes às atuais Secretaria Divulga~
ção-e Relações Públicas e Subsecretaria Técnica
de Operações _e Manutenção E1etrônica, com as
seguintes alterações:
"Art, 9• ..............:.............:.,........ _~~
m-Secretaria ãe ComuOtCação Social;
Art. 42. À Secretaria de ComunicaÇão
Social, sob otientaç:ão da Comissão Dtretõra,
compete planejar, supervisionar, controlar e .
dirigir a formulação e execução de progra~
mas concernentes à política _de divulgação,
informªndo e esclarecendo a opinião pública
sobre as atividades do.Senado Federal e do
Congresso Nacional quã.ndo em reunião
·conjunta das duas Cas~
Parágrafo único. São órgãos da Secre~
taria de Comunicação Sodal:
1-Gabiente;
ll- Seção de Administração;

---nr.:..:.:.. suosec:retãna·cre DiVWgãçã-o;-= -

IV-Subsecletaria de Relações Públicas.
Ao Gabinete da Secretaria de
Comunicação Social compete providenciar
sobre o expediente, as audiências e a repre·sentação do titular; executar as tarefas de
suporte administrativo vinculadas à competência d.o órgão e auxiliar o seu titular no
desempenho das atividades relativas à.s suas
atribuições.
_ Art. 43.

Art. 45. _,_,_.............------------·
§ ] 9 - São órgãos da Subsecretaria de

Divulgação:
1- Gabinete;
II -Seção de Impr-ensa;
m- Seção de Rádio;

9
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N- Seção de "A_Yoz do Bra_sil"
V- Seção de TelevisãO:
Vl- Seçào de Con:VCie lnformático~noticloso.
_
_ -~
_
§ 2>< Ao Gabinete da Subsecretaria de
Divulgação compete providenciar sobre o .ex·
pediente, as audiências e a representação do
titular; executar as tarefas de suporte admi~
ri:istrativo vinculado à competência do órgão
e auxiliar o seu titular no desempenho das
atividaâes relativas às suas _atribuiçQ~s.
§ 39 À. Seção de Imprensa compete faZer- a cobertura, para fins de divulgação em
jornais, revistas e órgãos afins de imprensa
escrita, dos "êveO~fcis oconidos no âmbito e
na. !:dmp~~tência do Sen~ado federal, no mina:~
damente, no Plenário, nas Comissões Perma~
nentes_ e Temporárias, nos gabinetes do Presidente e do Primeiro Secretário_ e no atendimento a toda atividade senatorial que promova a instituição e o Poder Legislativo.
. . § 49 A Seção ® R~dio compete, utili~
zando meios próprio _o_u_da estrutura das de~
mã1s Seçõe_s, efetuar a cobertura, como sub~
sídio às estações de rádio, dos eventos ocor~
ridos no âmbito e_na competência do Senado
Federal; elaborar e distribuir boletins para o
Plenário e gabinetes, sobre as qcorrência.s
de vulto nacionais ~ internacional!? .do momento; redigir e divulgar, através do serviço
de som interno, as notí<:ias da. Casa, do Brasil
.
e do mundo.
§ 59 A Seção de "A Voz do Brasil" com~
pete-acompanhar tOdos os trabalhos do Senado Federal e resumi-Ios_jgmalisticamente
para inserção no informativo oficiai do Go-

verno.

.

§ 69 À Seção de Televisão compete fa-zer a cob_ertu(ªjomalística, para uso direto
ou subsidiário pelas emisSoras de televisão.
dos eventos ocorridos no Senaçio Federal
e no Congressq Nacional quando_em reuniQo
- · conjunta das duas Casas, tendo ~orno àreas
de atuação preferencial obrigatória os plenátim:: do Senado e do Congresso, as CoJniSsões Permanentes e T enipOrárias, o gabinete
do Presidente e do Primeiro Secretário; doeu~
mentar a atuação parlamentar dos Senado~
wres, por solicitação destes, para us_o, semônus para o -sen~do, em redes estaduais ou
locais de televisão e, ainda, documentar
eventos hiStóricos do Senado Federal.
§ 79 À Seçi3o de Acompanhamento ln~
formático~noticiosO éompete redigir matérias noticiosas para divulgação e distribuição;
acompannar-matérias-puõiicadas sobre -atMdades parlamentares; elaborar súmula noti~
ciosa e informativos interrios; -prestar assistênciajomalfstica aos senadores, Sugerir con~
vênios com órgãos de divulgação e executar
outras tarefas ç_orre_!atas,
Art. 161. ..................................- .......- ............ .
Parágrafo único. ··---..---··-·······....---···
V- Subsecretaria Técnica Eletrônica.
_Art._ 204. À Subsecretaria Técnic::a Ele.
trônica compete fiscalizar e manter em per~
feito funcionamente OS: equipamentos eletrônicos de som e imágern do Senado Federal,
e elaborar estudos e projetas para atualização
de sistemas e aquisição de equipamentos.
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Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria Técnica Eletrônica:
l-Gabinete
D-Seção de Administração; __ _
DI-Serviço Técnico de Produções de Vídeo;
IV -Serviço Técnico de_ Coordenação de

Áudio.

De~embro

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

-

-

Art. 205. Ao Gabinete da Subsecretaria
Técnica Eletrônica compete providenciar so-

bre o expediente, as audiências e a represen-

tação de seu titular; executar as tarefas de
suporte administrativo e técnico vin"culadas
à competência do órgão, auxiliar e assessorar

o seu titular no desempenho de suas atividades.
_
Art. 206. À Seção de Administração
compete coordenar as atividades de apoio
administrativo da Subsecretaria, bem como
receber, distrtbuir e controlar o material de
expediente; organizar dados estatísticos; pre-

parar relatórios e a programação financeira

da Subsecretaria; estabelecer escalas de
plantão; encaminhar informações ao Slstema de Processamento de Dados, de acordo
com os_manuais de procedimento pertinentes e executar outras tarefas correlatas.
Art. 207. Ao Serviço Técnico -de Produção de Vídeo compete a produção, transmissão e distribuição das gravações de vídeo
de todas as atívidades parlamentares do Senadp Federal, bem como a operação e a
manutenção dos equipamentos constantes
do sistema de video.
§ 19 São _órgãos do Serviço Técnico de
Produção de Vídeo:
I-Seção de Administração;

n-Seção de Alrnoxarifado;

lll- Seção de Operações de Vídeo;
IV -Seção Técnica de Produção;
V- Seção de Engenharia.
§ 2 9 Á Seção de Administração compete
receber, controlar e distribuir a material de
expediente do serviço; executar os trabalhos
datilográficos; organizar a consolidação dos
dados estatísticos; proceder ao controJe interno do pessoal do serviço e estabelecer escalas de plantões e demais tarefas correlatas.
§ 3~> À Seção de Almoxarifado compete
atender aos serv:iços de produção de vfdeo,
no que se refere a guarda, cadastramento,
distribuição e _controle _de material elétrico--eletrônico de reposição e consumo; efetuar
o controle do estoque de material; realizar
o balanço anual do material estocado e utilizado e o levantamento ffsico-fmanceiro menSal; prever as aquisiçõ_es necessárias; fazer
o annazenamento, em condições de temperatura e umidade _controladas, do, material
gravado; compilar o arquivo de_ som e imagem dos eventos historicamente relevantes
da Casa; e executar outraS tarefas correlatas.
§ 4 9 À Seção de Operações de Vídeo
compete elaborar e controlar a escala de
plantão de operadores; solicitar e providen·
ciar transporte, credenciamento, alimentação e hospedagem, quando for o _caso1 para
o pessoal envolvido na cobertura técnica de
eventos externos; atender as necessidades
_ . técnicas de edição da área de jomaüsmo;

veicular a programação fornecida pela -produção no sistema de distribuição de Vídeo
dos gabinetes e executar outras tarefas corre-

-
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manutenção preventiva e executar outras tarefas correlatas.
§ 4? À Seção_ de Operações- comPete
con~lar as operações e o material_em servi'ço, arquivar as .fitas gravadas, para forneci- ~~nto_ -~os. órgãos_ té~cos da C~sa e: aos
senadores;_ verificar a qualidade das gravaçõé:s, das operações transmissões, e execu~
tar outras tarefas correlãtas.
§ !Y-' À Seção de Material compete guar~
dar, cadastrar e distnbuir o material penna..
nente e .de consumo _da órgão, manter estoque, máximo e mínimo, do material, encaminhar, ao Chefe dO Serviço, o baiiDlço anual
. do ffi~terial estOcad<? utilizado; prever as
aquisições necessárias e executar outras. ta~
retás. Correlatas~ · · - · - - - _ ·
~ _fr.' . A_S~ão. 4e. f_'rpJe1ps e_ ~tal~ções
EletrônlcaS compete deseilvolve-r- prOjetôs;
promover a atualização dos equipamentos
de áudjo; emitir pareceres _técriicõs; efetuar
medição de circuitos eletrônicos; prestar
apoio técnico de manutenção à oficina técnica; elabOrar normaS proc_eâimehtós para
manutenção de equipamentoS; fornecer especifiéaçõês t:éêr1iccls ·para" à "elaboração de
editais de conCorrêflcià; éitualizar plantas e
diagramas· das illstalações eletrônicas 'da Ca~

_§ 5~ 'ÀSeçã<>TécnicadeProduçãocompete programar os eventos de proudução,
çomo mesas-redondas, entrevistas, pronunciamentos; efetuar a produção de vídeos dos
eventos; produzir, gravar, reproduzir e fornecer cópías de programas; programar e produzir infonnativo periódico, de acordo com
os interesses da Casa; prover as condições
técnicas e de pessoal para a produção, tais
como a iluminação do_ ~s~dio, operação de
câmaras, direção de lrriagenS, -operãção de
áudio, geração de caracteres, recorrendo às
áreas competentes e exe_cutar outras tarefas
cotrelatas.
§ 69 À Seção Cl~- Engenharia compete
efetuar a manutenção corretiva e preventiva
dos éq-uipameritos eletrônlcos, elêtricos e de
refrigeração-do Serviço Técnico âe Produção
de Vídeo, instalados ou estocados; providenciar suporte técnico e logístico _às necessi- dades da produção, programação e operação em eventos gerados ao vivo, para a cobertura do Plenário, externa de grande supOrte e outras; manter em perfeito funciona. ,
. .
.
,
mento o sistema de distribuição de vídeo dos
gabinetes, o sistema de recepção de satélites,
Ari _29 -A tabela de diStribuição-de funçÕes
os elos de ligação deste sistema com o Controle de Produção; providencíar a ev_entual
gratificadas, constante do Anexo 11 do Regulamendistribuição de sinal à Embratel ou a emisto Administrativo do Senado Federat, aprovado
sora de "broadcasting"; promover a atualipela Resolução n 9 _58, de 1O de novembro de
1972, passa a vigorar com as segUintes altera:
zaçãó de equipamentos; emitir pareceres téc·
ções: _
nico~;_ minlstrã.r cursos de adestramento_ espedflc6- _e estabele_cer normas de procedimento. operacional e de inanuteção dos equi"07-0l.Oo- Sub..;.,..;tarla de Dlvu1gação
pamentos e executar outras tarefas correla5 Chefe de Seção
FG-2
tas.
1 Secretário de Gabinete
FG-2
Art. 20"8. Ao Serviço Técnico de CàordeFG-1
. nação de_ Áudio co~pete promover a execu- · 2 ASsistEmte Técn1c0
I Auxiliar de Controle de Inform8ção
FG-3
ção das atividades de sonorização do Senado
1 Auxiliar de Gabinete
FG-4
FederaJ e de manutenção, em perfeito funw
danamento, dos respecttvos equipamentos
eletrônicos; elaborar programas para atualizaçáo dos sistemas; e efetuar estudos para
11.04.04- Subsecretaria Técnica de Sleb-6_aquisição de eqlJipamentos.
,mca
§ 19 São órg~os ç!o Serviço Técnico de
2
Chefe
de
S"eiviçO
Coordenação de Audio:
FG-1
11 Chefe de S~ção
FCl-2
I - SeÇão de Administração;
1 Assis~nte Téc:oico FG-1
ll- Seção de Manutenção;
1 Secretário -de Gabinete
FG-2
m- Sgs;~o de Operações;
7
Auxilii::lr
de
Controle
de
Informação
FG-3
IV -Seção de !4aterial;
1 Auxiliar de Gabinente
FG-4""
V- Seção de Projetas e Instalações Eletrônicas.
§ 2~ ASeçâo de Administração compete
Art. 3 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
-_
_receber, controlar e distribuir o material e
Art. 4 9 Revogam-se os arts. 46, 4 7 e 209 do
·o expediente do serviço; executar os trabaRegulamento Administrativo do Senado Federal,
lhos datilográficos; organizar a_ consolidação
aprovado pela Resolução n" 58, de 1O de riovem.
dos dados estatísticos; proceder ao controle
bro de 1_~72, e demais disposições em contrário.
interno do pessoal do serviço e estabelecer
escalas de plantões; encaminhar informaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) çõ_es ao Sistema de Processamento de DaEm discussão a redação fmai. (Pausa)
dos, de acordo com os manuais de procediNão havendo quem peça a palavra, encerro
mento pertinentes e executar outras tarefas
correlatas.
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
§ 3 9 À Seção de Manutenção compete
definitivamente adotada, dispensada a votação,
manter em perfeito funcfonamento os equipamentos eletrônicos de áudio do Senado,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
instalados ou estocados. e proceder à sua

e

e

e

sa.'~
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, para breve comunicação ao
nobre Senador Áureo Mello.
_
_ __

O SR. AUREO MELLO (PMDB -

M\. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
!?rs. senadores, tonlei conhecimento, embora tardiamente do aniversário de falecimento do nosso
austero e querido colega o ex-Senador Dario Car-

doso, que foi, sem dúvida, um dos expoente do
Legislativo e do conhecimento jurídico em nosso

País.
Conhed, Sr. Presidente, Dario Cardoso quando,
tendo saído de três Jegislaturas estaduais e federal,
fui nomeado Procuradr do Instituto N8cional de
Imigração e Colonização e o ericoiltrei cõmo chefe daquela Procuradoria Juridica. Goiano, ti'anqüilo, homem calmo no falar, não suspeitava eu
que atrás daquela simplicidade se avolumassem

tantos conhecimentos jurídicos, associados a
uma urbanidade que se tomou uma caracteristlca
da sua maneira de conduzir os trabalhos daquela
Procuradoria.
QUando seu falecimento, por diversas vezes me
inscrevi e não tive oportunidde de inanifestar o
grande pesar que isso havia constituído para mim,
porque, amigo, ao seguir dos anos mantendo
sempre, embora uma grande diferença de idade,
aquela amizade e aquela solidariedade amiga de
quantos conviveram no meio jurídico específico,
como assim o fizemos, a morte de Dario Cardoso
constituiu para mim como se fosse desapareci~ento de wna estrela e a sua pressão_ de um
parente muito chegado, muito próxi-mo e ã quem
muito bem queria.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero manifestar a V. Ex' todo aquele pesar que naquele
ensejo deixei de traduzir através da tnbuna e desejar que este País teriha sempre figuras espeta. culares como Dario Cardoso que era, inegavelmente, um mestre _do conhecimento jurfdlco e
da verticalidade moral tendo se destacado no plano nacional como Líder da Maioria no Senado
da República como um dos consultores do Direito
Eeitoral Brasileiro, como um mestre de uma vaSta
rede de conhecimentos em todos os campos,
além de ter exercido funções adminstrativas da
mais alta envergadura.
Embora não tendo estado na missa de um ano
de aniversário, acontecida no clia 6 do mês corrente, quero, Sr. Presidente prostemar-me, também,
e associar a minha comoção e minha saudade
à de todos aqueles_ que, em oblatas espirituais,
mandaram a Dario Cardoso, nas esferas onde
se encontrar, a sua sentimentalidade, a sua saudade e a sua imorredoura admiração.
Muito obrígado.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a paJavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB- RJ.
Pronuncia o seguinte_discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o carteiro e um elemento dinârrúco da engrenagem postal, a quem cumpre a
fase conclusiva de um empreendimento de múltiplas operações. Não s6 nos centros urbanos mas
também nos longínquos recantos do Pafs, ali se
encontra ele, incansável batalhador, depositando
mensagens de confiança, de alegria e de outros
sentimentos pelos quais somos envolvidos. Neste
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intercâmbio postal, ele vem encurtando distâncias dos funcionários aposentados; beneficiados pela
e aproximando pessoas. PeJa projeção de seu traLei n9 7.080, de 21 de dezembro de 1982.
balho, pela natureza das tarefas executadas com
.Mutatis mutandl, o teor desta norrha reguladesvelo e eficiéncia, este laborioso profissional mentar poderá servir de réspa!do à revista da si-do antigo Departamento dos Correios e Telé- tuação dos carteiros ·aposentados do ex-DCT, a
Cuja categoria poderão ser estendidas as medidas
grafos ou da atual Empresa Brasileira de COrreios
e T élégrafos - é considerado um símbolo de
de reposicionamento em referências de vencium dos mais importantes serviços sociais: o da
mentos e salários.
comunicação.
Com os argumentos ora apresentados, urge,
-· .Qcarteiro é bem conceituado pela sociedade.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,_ uma de- O seu cont.ato cotidiano com o usuário e a sua fini~~o_ de reposicionamento em referência de
prestimOsidade em serví-lo fazem dele urna figura
vencimentos para o c~rtelro ~posetltado do expopular e estimada.
DepartameJ;rto dos Cprrei9s -~ Tel~gr<;~.fÇ>~.
Sempre foi assim. Já em "1842, um decreto _- --Pelos serviços que nos prestou,_ receba ele, abimperial advertia à população que os carteiros
negado servidor, não o castigo de uma vida mise-deveriam ser bem tratados, no ato da entrega
rável, mas o prêmio de uma aposentadoria digna.
da correspondência; aqueles que assim não pro(Muito bem/)
cedessem não gozariam da comodidade de lhes
serem levadas as cartas em suas casas. Naquela
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) época, portanto, já havia uma atenção voltada
Conéedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Mapara os direitos do servidor postal. Desde então, galhães..
ele soube consolidar esta expressiva e valorosa
.'
. '
imagem de "Homem-Correio".
OSR.JCITAHYMAGALHÃES (PMDB-BA.
Como retnbuição pelo longo período de traba- Pronuncia- o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
lho prestado -'- 3.5 ou, mesmo, 40 anos - em
Srs. Senadores, este pronunciamento era para·ser
prol da comunicação brasileira, é justo que seja feito no final-dos trabalhos da Assembléia Nacioassegurado ao carteiro uma aposentadoria digna, nal Constituinte. Não houve possibilidade de conpara ele _conseguir a sobrevivência, preservar os seguir levá-lo ao plenário naqUela época. Como
seus Valores e satisfazer as necessidades básicas.
as idéias nele contidas ainda não perderam de
Que-Subsista aquela preocupação dos tempos todo a oportunidade, faço este pronunciamento
-do Brasil Império, quanto ao bom tratamento a hoje .para que conste dos Anais do Senado o
ser dispensado ao carteiro. Quem contribuiu com
que eu desejava expressar n·os primeiros dias de
parcela substancial de sua vida para o bem-estar
outubro.
coletivo seja merecedor de uma aposentadoria
Senhor Presidente, Srs. Senadores, "não parar:
que lhe dê ensejo à moradia e ao sustento da o etemo desafio", terminado-o segundo turno da
família.
Constituinte, o preço do esforç_o democrático es-tava estampado na sensaÇãO _de eXaUstão que
-~-l!lento registrar, Sr. Presidente, Srs. Sencido
l'eS, que, para- os carteirâs· aposentados do ex-De- · do-mina a Nação. Agora .se po~.e avaliar melhor
partamento dos Correios e Telégrafos, este direito o processo· que praticamente soterrou as tenta·
tivas de fa,zer das Constituições anteriores algo
so_cial ~ss!m n~c;> .~e.. f:9l)fiQ!Jfa:_por força da Lei
IT' 7.080, de 21 de dezembro de 1982, os provenmenos autoritário, ao sabor das elites. Desta vez,
vencemos! SuperamOs, em primeiro lugar o desà~
~s dos ocupantes efetivos d9 cargo de carteiro
correspondem, de acordo com a Escala de Vencinimo· de· .amplos segmentos da sociedade civil
que nãti creditavam legitimidade ao Congresso
mentos e Salários do Serviço Público Federal,
ao valor atrlbuído à referência NM-13. Este valor,
Constituinte para fazer avançar o processo de
construção da cidadania no Brasil, Não- só prefe~
atualmente irrelevante, inferior ao Piso Nacional
riam, ·como condicionaram a instalação da Cons~
de Salários, situa-se aquém do percebido por um
tituinte a um ato rigorosO-de inaugilração do PoprOfissional congênere na ECT e transforma o
-carteiro aposentado do ex-DCf numa figura defa- ,der Constituinte, mais enraizado na organização
da sociedade. Desconfiaram, pols, da mecânica
sada no bolso e no tempo: mal remunerado, não
dispondo de proventos que lhe permitam uma
oriunda dQPoder Executivo e alastraram o descrédito sobre grande parte do movimento popular,
vida decente, ele perde contato com a realidade
dos sindicatos e da intelectualidade nacionais.
e se sente injustiçado, marginalizado, em plena
época de grandes conquistas sociais.
Não raro escutavam-se, aqui dentro, os ecos det: de se fazer justiça, Sr. Presidente, Srs. Sena- nUridadores de "usurpação". Pouco importa. Os
dores, mormente nesta aurora de uma Consti_constituiritês eleitos conheciam sua missão, entendiam-na como corolário de um longo procestuição tão voltada para a dignidade e os direitos
da pessoa humana Que seja reparado o erro coso de transição que excluiu a violência e dedicaniê'tido contra essa categoria de seiVidor: que a
ram-se a mastigar O- duro caroço de__ incorporar
-referência especificada na Lei n9 7.080, de 1982,
estas mesmas__e __ dissonantes vozes ao Proceso
seja alterada, visando ao aumento no valor do
de elaboração da Carta. Resultado: nunca se havia
vencimento do cargo de carteiro, a exemplo do
assistido a tamanha demonstração de interesse
que já ocorre_u, merecidamente, com os ocupan·
popular e anseio de participação. Ai estão a atestá-lo as milhares de páginas de depoimentos às
tes do cargo de Executor de Textos, também in"Subc.omissõesTemáticas", sugestões e_propos~
cluídos no mencionado dispositivo legal, os quais,
posterior~ente, pela Lei _n? 7.61 O, de 7 de julho
tas dos parlamentares e "Emendas Populares".
de 1987, tiveram substituída a sua referência por
Depois veio a fulminante campanha da grande
outra superior e, em conseqüéncia, passaram a
ímprensa: aprovada a primeira síntese da nova
perceber uma remuneração mais condizente.
Carta pela Comissão de Sistematização, desabou
Ainda por esta lei, a alteração do valor do venci·
sobre a Constituinte o vaSto império dos particular:n~nto serve de base para a revisão dos proventos
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rismos feridos. Claro que, aqui e acolá, como toda

obra humana havia algumas inconsistênc_ias, o
próprio texto expressando o caminho adotado de
se elaborar uma Constituição por justaposiÇão
de relatórios e conclusões. Também havia propa..
sições preliminares, sujeitas como foram ao refeM
rendum do Plenário. Proya que o que não se
estabeleceu pelo consenso· de Jideránçi1s acabou
sujeito ao voto em Plenário. Mas a ferina campanha atingiu fundo a Constituinte, a1astrando novamente a descrença, o desânimo e o torpor entre
a opinião pública. Foi neste clima que se criaram
as condições Para o epís6dio das decisões sobre
mandato e regime de governo que apanhou o
corpo constituinte num ponto de declive em sua
grandeza e estado de espírito.
Contudo, vencemos o primeiro turno. Mal sabíamos que nova rodada de mesquinhez se avizi-

nharia.
Acossado em seu sacrossanto império de poderes, sobretudo na 6rbita financeira, viria a tentativa de promover o golpe fatal à consciência constituinte: instado não se sabe por que forças talvez as mesmas que se sentiam ameaçadas no
capítulo Da Oraem EconômiCa
o Presidente
José Samey tenlou encurra1ar os cOnstituintes na
denúncia de qu_e o texto aprovado em primeiro
turno levaria à ingovemabilidade. Desta vez porém, ao que se saiba, o Presidente não ameaçou
com a renúncia, expediente que às vésperas da
votação da duração de seu mandato mudaria a
posição de muitos parlamentares honrados. Preferiu, imaginando-se vencedor supi'errio, ehcurralar o Poder Constituinte no canto apertado e
sem saída da Histôriã:. Tivesse ·a iinortal prevalecido sobre o efêmero e teria encontrado em um
Iongíquo ancestral de Maquiavel, nos confins da
China de 2.500AC, o sábio conselho- para não
fazê-lo. Desde esta época sabem os chineses. que
são grandes observadores da realidade e da natureza humana, que_ um exército reencontra insuspeitadas energias quando se vê .ameaçado de liquidação total. Foi este drculo de ferro com que
o Presidente Samey selou seu pronunciam~nto
de um mês atrás que fez soltar a Constituinte
de seus grilhões enaltecendo em _gesto e voto
a resposta altaneira do Presidente Ulys~es Guimarães.
Depois disto já não haveria espaço para incompreensões, descrenças e ameaças. Até seu último
instante a Constituinte seria soberana .e justa, legando à cidadania um dos conjuntos de garantias
e direitos humanOs mais invejável que se tem
notícia.
Prestes a ser promulgada a nova COnstituição,
devemos, porém, estar alertes à grave Crise que
cerca a Nação. Diante desta crise a nova Carta
não pode ser legada aos museus, com os nomes
de seus subscritores. Mais que Isto, deve ela orientar uma vez mais estes subscritores para que a
assumam em suas prerrogativas institucionais como parlamentares, impedindo que a vit6ria se
dissolva no vácuo das desilusões. Encerrada a
fase constituinte abre-se a fase de redistribuição
de poderes, instrumental, direta e precisa em seus
desdobramentos. Piada de férias ou recessos! Temos que operar com maestria, desde seu primeiro
minuto de vida este renascer democrático do Estado e das instituições no Brasil. Isolado pela ilegitimidade, o Poder Executivo il-ãO abrirá as portas

=

do Estado" à- partiCipação inscrita na nova Carta.
Isto será uma .obrigação do Poder Legislativo, sobre o qual se centrará, doravante b duro exercfclo
da destilação d,o consenso e produção da legitimidade. Ai temos, como primeira tarefa, rearrumar
o Congresso Nacional para o exercício de seus
poderes, constituindo suas comissões_ técnicas,
fortalecendo seus órgãos técnicos para o adequado cumprimento da fiscalização, organizando grupos mistos capacitados à formulação de propostas de saídas para os impasses e desafios existentes e vindouros.
Pode ser que seja uma -sina da humanidade
o retomar eternamente ao seu ponto de origem.
Com a diferença, talvez, que este eterno retomo
- i"eenCOOtrã-Lim homem cada vez mais consciente
de seu papel modificador da natureza. Com esta
fOrÇa, de saber-nos fortalecidoS pelo cumprimentO da missão que nos foi Confiada pelo povO brasi"Ielio, devemos retomar o caminho da montanha.
Afinal, pode não se saber o caminho, mas se
conhece o que move um povo na sua história:
·o princípio da esperança. (Mu!to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavl-a ao nobre Senador Albano
Franco.

O SR. AlBANO ~FRANCO (PMDB - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presid~nte
e Srs. Senadores, a Organização MundiaJ de Saúde, entidade das Na~s Unidas, consagrou a última quinta-feira, dia 19 de dezembro, como o Dia
Mundial Contra Aids. Em todo mundo, ocorreram
manifestações de solidariedade às vitimas desta
letal enfermidade, ao mesmo tempo em que se
procurou conscientizar a sociedade _internacional
para o cfescimento.eXporiencial de pessoã.s-Contaminadas com o vírus que proVoca a doença,
cujos danos psicossociais e materiais se fazem
sentir em razão do seu processo de multiplicação
já considerado epidêmico pelos especiaJístas em
saúde pública.

No Bragjl, o Dia Mundial Contra Aids, foi marcado concretamente pela celebração de atas entre a iniciativa priVada e O Governo, vlsàndo éstabelecer medidas de prevenção da doença. Na
·condição de Presidente da Confederação Nacion.il da Indústria e Diretor do Departamento Nacional do Sesi, firmamos com o titular do Ministério
da· Saúde, Ministro Borges da Sllveira. convênio
que objetiva reduzir e eliminar os riscos existentes
para a saúde do trabalhador da indústria, transporte, comUhicação e pesCa, através da exerução
de atividades de conscientização, educação e
orientação, de modo a possibilitar o estímulo à
prevenção da Aids e das doenças sexualmente
transmissíveis. Entre as diversas medidas a serem
adotadas imediatamente, devemos aqui destacar
a implantação, pelo Sesi, de Centros Nacional
e Regionais de Informação sobre a Aids e doenças
sexualmente transmissíveis para as empresas.

~Estimai-nos em cerca de doze milhOeS de trabalhadores, das diversas categorias industriais, a população a ser atingida no seu ambiente labora.!
pelas ações que serão desenvolvidas pelo Sesi,
com o apoio do Ministério da Saúde. Também,
iremos intensificar as atividades de prevenção da
Aids ora em desenvolvimento nos 700 Centros
de Àtividades do Sesi espalhados por ~o Brasil.

Dezembro de 1988
Com cerca de CiilC::O liíii -casos notificados de
1982 a 1988, é o Brasil, presentemente~ õ-terceiro
país a apresentar maior número de aidéticos,- ficando abãlxo apenas dos Estados Unidos e da
França. Por outro lado, estima-se em 195 dólares
o custo por dia do paciente com Aids, sendo três
vezes maior que de um paciente canceroso.
Acrescente-se o fato que 80% dos casos são de
pessoas na plenitude de sua capacidade produtiva, situadas no grupo etário de 20 a 44 anos
de idade.
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por tudo
isso e pela importância que a celebração do conVênio entre· ó Ministério da Saúde e o Setviço
Soda! da Indústria (Sesi), re-j:>ieSe-nta: para ó combate à Aids, solicitamos seja o mesmo registrado
nos Anais desta Càsa.
Por últiinO, devemos aqui enaltecer e parabenizar o Ministério da-Saúde, na pess_oa do Ministro
Borges da Silveira, pelo decisivo trabalho que,
juntamente com sua valorosa equipe técnica, vem
executando no sentido de minimizar os letais efeitos da Aids sobre a sociedade brasileira.
Como -parte inteQrante deste nosso prohÕnCiamentojuntãmOs cópia do convênio celePrado err
tre o Departamento Nacional do Sesi e o Ministério da Saúde sobre o assunto.
- - Era·o·quetínhamos a dizer; Sr. Presidente. (Muito-bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFEI<Eó SR.
AlBANO FRANCO EM SEU PRÓNUNOA·
MEN"TU

"C(,óv~nlo «P-e ~~~sj ~--d~ ~
lado o Serviço Social da Jndú~-:- J)e-partamf9tto Nadonal e; do outro~ o Ministério da Saúde, para reallzação de for·
ma: Integrada e em mútua colaboração,
de um Programa Nadonal de Prevenção
das DST/Alds à clientela Seslana.
O SeMço Social da lndústria- Departamento
NacionaJ, neste ato representado pelo seu Djretor,
Senador Albano do Prado Franco~ doravante Simplesmente denominado Sesi/DN e o Ministério
da Saúde, representado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr, Luiz CarloS Borges
da Silveira, doravante simplesmente denQrni_nado
MS, Celebram o presente Convênio, meaiéinte as
dáusulas e condições seguintes:
Cláusula primeira: O Sesi/DN e MS unindo
esforços para reduzir e eliminar os riscos existentes para a saúde do trabalhador da indústria, transporte, comunicação· e pesca, implantarão atividades de conscientização, educação- e orientação,
de modo a possibilitar o estímulo à revenção da
S'mdrome da lmunodeficiência-Adquirida- Aids
e das Doenças Sexualmente -TiãilSlnissfveis-:__
DST.

Cláusula segunda: A população objeto _deste
Convênio; compreende exClusivamente õ =tiaba·
lhador vinculado ao Sistema Sesi, seus ç:iepen·
dentes e os alunos matriculados nas escoJas do
Sesi.
Cláusula terceJra: Ao Sesi/DN caberá:
}? - irn_plantar um Centro de Referência.Naci~
nal e Centros de Referências -RegiOnais de Informação sobre DST/Aids_pafa as e_!Tlpr_esas; ___ _
"29 - cliagnostícar aS n.eceSsiaades regionais
para a operacionalização dos· objetivos deste Coo-
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vênio, quanto aos recursos técnicos, humanos
ema~riai.s;

3~- planejar e executar Programa de Treinamento. de modo a possibilitar:

a) inrormação e sensibilização da equipe multiprofissiona1 sobre a importância do Programa;
b) treinamento de pessoal para atuar como
monitores _e agen1es multiplicadores junto às_ empresas, nas Opas (Comissão Interna de Prevenção
de Aids);
c) promoçlío de ações para esclarecimento,

(S~çáo 11)

ser resolvidas administrativamente, serão dirimidas no Foro _qa Justiça ·Federai-~Seção Judi. ciáriã de BrasíJia - DF.
E. por estarem justos e contratados, firmam
o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma,
na presença das testemunhas abaixo assjnadas.
Brasüia,
de
de 1988. ~ (ilegível), Direter do Departamento Nacional do Sesi.- (Degível), Ministro 9a Saúde," _

conscientização e _desmistificação das DST/Aids;

d) conscientização dos profissionais quanto à
obrigatoriedade e importância da nÇ>tiflcação _das

DST/Aids para o sistema da rede básica de saúde
lo_cal,
4 9 --Assessorar e prestar assistêncta. técn.ic;a,
através do Centro de Referência Nacional de Infor-

mação sobre DST/AlDS, aos ·centros' de Referência Regional, por ocasião da implantação e
desenvolvimento do Programa.
~-Fornecer material educativo e de orientação aos CRRI-DST/AJDS, de modo a possibilitar
o desenvolvimento de suas atlvidades.
6'f.....:... Promover cCmfeCçã.o de ca~~· manuais, cartilhas e outros instrudonais para educação em saúde sobre DST/AfDS. · · - ·
·
79 - Prestar assistência social ao_aidético uSuário do SES!, promovendo a sua recibilitaç~o e reintegração social.
89-Desenvolver açóes de educação sexual
nas escolas do SESJ, envolvendo temas relativos
à prevenção das DSTIAIDS.
9'i'- Prestar assistência Internas de Preveqção
da AIOS (CIPAs), do seu· âmbito de atuação, integrando-as nas suaS atividades de promoçlio à
Saúde O<:Upacional.

a

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ConCedo a palavra ab nObre Senador Itamar Fran~
co.
O SR- ITAMAR FRA!'ICO- (MG. Pronoricia
-ó seguinte discurso.}-.-Sf. Presfdente e Srs. Sefia-oores, no ca-plfulo IV, do "Sistema Fir'íanceiro Na~
clonai", a ·constituição de 1988 em seu art. 192,
COflio sábemos, ·considerou no_ seu § 3..,, o :Seguinte:

"Art. 192. ···········--·-···--·-·-----·As taxas de juros_ reais, nelas incluí_das comissões e quaisquer outras remunerações dir~ta ou jndiretamente referidas à
-- concessão de crédito não poderão ser supe·
riores a doze por cento ao ano; a cobrança
aCima deste limite será conceituada como
crime de usura, punido, em_ todas as suas
modalidades, nos ~~ CJLle -~ !ei determinar:•
§ ~

Discute-se até hoje se este parágrafo é autoapli~
cável ou se dependeria de lei complementar.
Durante os trabalhos da Constituinte ficou basCláwruia quarta: Ao Ms caberá:
tante daro para nós, inclusive em face da tentativa
de tr"'nsformar este parágrafo em indso, o que
19- fornecer fotolitos para reprodução de carfoi rejeitado, que o desejo dos nobres constituintes
tazes e cartühas de DST/AIDS.
em _a sua imediata ação moralizadora.
2'-Fomecer Videos originais para reprodu- O interessante é__que aqueles que não querem
ção, os quais integiarão os recursoS instrucionais
permitir a imediata aplicação do texto constituutiJizados na operadonalizaçâo do Programa.
ciOnal em relaç~o aos juros, também argumen39- Elaborar os' ~entos de avaliação e
tam- com aspectO dos- juros reais e do caos pãra
análise do desenvolvimento deste Programa Na---a economia se adotados os limit~ de 12% ao
cional.
anO.
4 9 - Repassar ao SESVDN informações ~pide
-Em ·relação ao segundo enfoque recordamos
miológicas sobre DSTIAJDS e quaisquer outras,
que desde o Decreto n" 22.626, de 7 de abril
tão logo delas tome conhecimentos.
de 1933, "dispõe sobre OS juros nos c._ontratos,
59- Integrar o SESIIDN no contexto das instie dá outras providêildas", pode-se aflCITlar qile
tuições nacionais e internacionais que integram
até 1965 o País conviveu com a Lei de Usura
o esforço de combate às DST/AIDS.
a saber:
6?- Fornecer Kists de Slydes e outros recursos
instrucionais sobre DST/AIDS para o desenvol~
"COm ô advento da Lei da Reforma san~
vimento, pelo SESI, de programação educativa
cária (Lei n» 4.595, de 31 de dezembro de
1964) que outorQ-ou coinpetência ao Conseà sua clientela.
79- Prestar consultaria para asSt.lntos técnicos
lho Monetário Nac!onal para "disciplinar o
em DST/AiDS.
cté:ditO em todas as suas modalidades'' (arti& -Realizar treinamento aos profissionais de
gO 4», inciso VI) e para "límitar, sempre que
saúde do SESJ, sobre o tema DST/AlDS e as estranecessário, as taxas de juros, descontos, cotégias de seu combate, capacitando-os tecnicamissões e qualquer outra forma de remunemente para o desenvolvimento do Programa.
ração de operações e seiviços bancários pu
fíriaceiro.S''
(art 49, inciso XI), passaram _os
Cláusula quinta: Este convênio entrará em
empresários
do setor a sustentar a tese da
vigor na data de sua as@natura. tendo vigência
derrogação parcial da Lei de Usura (Decreto
por tempo indeterminado, podendo ser aditado,
n• 22.6261.33).''
revovado ou rescindido por qUalquer das partes,
mediante comunicação com antecedência de 90
Na defesa de seus intetesses mercantis, alega(noventa) dias.
ram que ·a legislação brasileira passou a ter uma
Cláusula sexta: As pendências decorrentes
dupla ·ststemática em relação à materia: de um
da execução deste Convênio, que não possam
lado, de forma privativa e excludente de qualquer
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tutela superior, atividades bancárias e, do outro
lado, a "Lei de Usura" c _os demais dispositivos
de direito comum estariam a disciplinar as relações jurídicas entre_ os particulares relativas aos
contratos de mútuo.
Che_gada a controvérsia ao Juq[ciári6, manifestou-s_e, a princípio, o Supremo Tribunal Federal
no sentido de considerar aplicável a "Lei de Usura" a todas as operações financeiras que envolves~
sem .empréstimos de moeda corrente, assim é
·que~ em 1965, a alta corte impugnava a validade
da "taxa. de fiscalização, a qual na relidade não
passa de .emolumento financeiro disfarçado", (Recurso Extraordinário n9 5.5.823 -Revista Trimestral de Jurisprudência ~ vol. 34 - pág.
661); pouco depois declarava expressamente que
o costume consagrado pelas empresas comerciais não poderia ter a força de revogar os cliplomas legais limitados da remuneração de capital
(Recurso Extraordinário n958.414 -Revista Trimestral de Jurisprudência - vol. 36, pág. 46);
ainda no final da década de 60, reconhecia a
plena vigência das leis repressivas de usura em
. relação a todos os contratos (Recurso Extraordinário n• 64.473- Revista Td!pestral de Jurisprudência- vol. 53, pág. 21 ). O entendimento forense ·manter-se-ia imutável até o inído de
1975 quando ao julgar o Recurso Extraordinário
n.., 78.953, assim deddiu a egrégia corte:
"Juros, descontos, comissões e. outras formas ·de 'rerriuneráção, de :operações e senri~
ços banCários ou financeiios, desde o advento da lei n 9 4.595; de ~1964; que rêvogou
o art. 19 do Decreto n~·22.626133(Lei de Usura),. ~~leítari4o:-se.. aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional. Reexame do
tema pelo Plenário do Supremo Tribunal Federa]. (Ementa do ~e.curso ÉXtraorâinário n"
78.9"53; de 5-3-75).

A nova inteJpretação consolidou-se, pouco depois, na Sumula n9 596:
-"As disposições do Decreto n~ 22.626133,
não se aplicam às taxas de juros e aos outros
eJicargo·s nas oPerações iealizadas por insti_tl)iç;ões públicas ou privadas, que integram
o Sistema Financeiro Nacional."
Consagi--õü-Se desta form.;l de inaneira defmi~
tiva a tese.de longa data esposada peJos represen~
tantes do capital financeiro.
Agora, fala-se em defiriir o qu_e são juros ieais.
Qovis Ferro Costa, antigo e brlJhante parlamentar,
em carta ao Ministro Rafael Mayer, datada _de
6-12-88, mo:stra ~·sero_çonceito de juro real, maté·
ria velha e_~ pleno conhecimento ao_ contário
das insinceras alegações com o objetivo de neu·
tralizar a nova Constituição" e diz mais que a Resolução n9 210, de 2-2-72, do Banco Central, usa
a expressão "em termos de- juros reais", no seu
ttem I.
Deixemos, pois, de lado inte~s menores e
apliquemos· imediatamente o_ que diz a Constituição_ federal no seu art. 192, § 3.., Porquanto,
aJém do imperativo por ordem ética está a reto-mada- de um desenvolvimento econômico com
a repressão a um tipo de atividade condenável

sob todos os aspectos.
Era o. que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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DOCUMEJYTOAQUE: SE REFERE OSR.
ITAMAR FRANCO EM SEXJD!SCURSO:
.. BECEB~'.

lnfonna.tlvo Econômlco e Fl~ceiro
BANCO CENTRAL DO BRASIL

RESOLUÇÃO N' 210 .
O Banco CentraJ do Brasil, na forma do artigo
Q9 da Lei n<? 4.595, de 31-12-64, toma público
que o Conselho Monetário Nacional, em sesaão
desta data, tendo em conta o disposto no artigo
49, incisos \11 e IX. da referida Lei n<? 4.595, de
31-12-64, e nos artigos 29, incisos_lll e V, 10, inciso
VI, 28 e 29 da Lei n' 4.728, de 14-7-65,

RESOLVEtl:

..

I - 0$ bancoS _comerci(lis e de investimentos

não poderão oferecer ao investidor, a partir de
16 de fevereiro de 1972, para captação de recursos sob a forma de depósitos com correção mo-

netária, com ou s_em emisão de certificado de
depósito, remuneração que exceda, em termos

de juros reais. 9% a. a., obedecido sempre, em
qualquer hipótese, indusive de remuneração prefixada, o teta nominal de 24% capitalizados ao
ano;
II- para fins de apuração dos rendimentos oferecidos na captação de recursos considerar-se-á
como taxa efetiva de _remuneração a que resultar
do valor realmente atribuído (ou rendiinento bruto
onde inclusive se considerará o imposto a ser
retido por conta do investidor), em razão do tempo
de aplicação· e de quaisquer ·oUtras concessões
acessórias eventualmente conferidas para a captação do depósito;
m-os bancos comerciais e- de investimento
enviarão ao Banco Central do Brasil-lnspetoria
de Bancos e Inspetoria de Mercado de Capitais,
respectivamente, no prazo máximo de 15 dias
da data desta resolução, exemplares das instruções expedidas com vistas ao· cumprimento das
normas _ora baixadas;
IV - o custo real de operações celebradas por
bancos de investimento corri einpieSás, para financiamento de éapital fixo ou de movimento,
não poderá ser supericii" -às tabe1as mínimas de
financiainentós Cohcedidos, por instituições financeiras do mesmo grupo, ao consumidor fmal
de bens e serviços, através de operações de aceite
cambiaL Casos especiais, que não se enquadrem
inteiramente neste dispositivo, serão resolvidos
pelo Banco Central do Brasil;
V- o Banco Central do Brasil considerará falta
grave, para os efeitos do Decreto-Lei n 9 448, de
3-2-69-, independentemente de outras sanções
cabíveis, quaiSquer atas que represC:mtEún- fraUde
às normas fiXadas nesta resolução•.
Brasílià, 2 de feverelio de 1972-. - Emane
Galvêas, Presidente."
O SR. PRES1DENlE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soa~-,._~-

c.~-

res.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente e Srs.
Senadores deve-se Ol.l. não se deve incluir a Superintendência da Borracha no Orçamento da União
para o próximo exercício? Esta questão longe está
de restringir-se a seu aspecto iner,am~nte formal,
nem é, como sabemos, um fato isolad.o.
,ao
contrário, sobejamente conhecida a campanha
que vem sofrendo a Sudh~ea há algum tempo.

e.

-.Oez:embro de 1988

No que· Se-refere aO Orçamento;- eritretanto, reves-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lúcena) --te-se ela de dois aspectos, um bizantino e outro . Concedo a palavra ao nobre Senador Lãurival
Baptista.
grotesco, segundo o ângu]o pelo qual a encaremos. Vejamos qUais são eles. ·
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE.
O ângulo bizã.ntino. Parte~OOn.siderável da receiPronuncia o seguinte dis-curso.) --sr. Presidente,
ta do órgão vem de recursos parafiscais,_oriundos
Sts. Senadores, nascido em Santo Antônio de
da Taxa de_ Organização e ReQulamentação do Jesus em 29 de agosto de 1888, Isaías Alves de
_Mercado da Borracha (TORMB), que incide sobre
Almeida faleceu aos 79 anoS, em Salvador, no
as operações_ de_ importaçãO e· comercia)ização
dia 20 de janeiro de 1968, evidenciando ao longo
de elastômeros naturais e sintéticos. Conseqüende sua fecunda existência, uma personaJidade catemente, o repasse dessa receita só se pode fazer
racterizada pela excepcional cultura e rara compevia Orçamento da União. Trata-se da única receita
tência nos domínios da Educação, ·da Psicologia
ofçamehtáiía da Sudheviã, Que.não onera de fore da Admirllstração.
ma· alguma- os cofres públicos.. Reti(ar o. órgão · Pesquisador e humanista, a vocação pedagó. do Orçamento seria privá-lo de um_direito legítimo , gica de Isaías se revelou sobretudo no rn~gistério,
-e _inalienável, c;lefinido pela Lei n~ 5.277, de 18
como professor primário, no Ginásio lpiranga, _em
de janeiro de 1967. Seda. ao rtl~Stnó tempo, uma
1905, com apenas 17 anos no secundário, no
usurpação e J..lm.a aberração legisl11tiva, pois estaGinásio da Ba}lia até 1931, quando foi trãnsferido
J:'ÍÇliTIOS sobrepondo o_ Orçamento à lei Prdinária.
para a cátedra de Psicologia Educacional da EsNão vejo, assim, em que bases se discutiria o
cola Normal. Dez anos mais tarde tomou-se cateaSsUrito-:-Seria repetirmos Bizâncio, seria pura perdráico dessa mesma ciência, na Faculdade de
da de tempo.
Filosofia da Bahia, de 1941 a 1958, quando foi
O lado grotesco. O que se joga na mesa de compulsoriamente jubilado do magístérió.
discussão do Orçamento não é o fluxo de caixa
Isaías Alves, além de exímio educador, foi tamda Súdhe~a: para: O exercido vindouro. O que
bém um excelente administrador, no âmbito· das
se joga· é to4o'-o .n9~. modelo .e·cq~ôrJ11co, a
atividades educativas e culturais. Assim- é ·que,
nossa condição de colónia do capitalismo munnos Estados Unidos, ·onde estudou e fez pesquisa
dial, a nossa tão sonhada independência, a nossa
no Teachers College da Columbia University, consoberania.
quistando o diploma de Master of Arts and Instruc· O que estamos permitindo que se Jogue é, não tor in Psychology, Isaías Alves assumiu, em 1931,
sejamos cândidos, mais um capítulo da longa a Diretoria Geral da Instrução Pública da Bãhia,
e - para nós brasileiros - tão amarga história
tendo sido ainda nomeado para o Conselho Nada borracha, pontilhada de lances como o que
cional de Educação, função que exerceu ate 1958.
no momento abordamos, a história de urna guerTodavia, foi cOmo SecretáriO de EdU<:ação e
ra económica que terminou por deslocar-nos da . Saúde, no governo de seu irmão Landu1fà Alves,
· posição de fornecedOr ·mundial de borracha para
então interve"ntor que ]saias Alves, no perfodo de
a canhestra situação de importador do produto,
abril de 1938 a dezembro-de 1942, atingiu o ponto
deslocando dO Brasil para a Malásia o eixo da culminante de sua carreira, demostiandci, durante
produção e do comércio mundi81 de borracha quatro anos, um dinâmico e enérgico desempenatural.
.
- . .
.
nho profissionaL
Esta é uma guerra de múltiplas frentes. LograAssinala-se, como realização fundamental no
·mos há ceicá de cinco décadas, na frente chama- decorrer de sua gestão, o advento da Faculdade
da petróleo, significativos êxitos, graças ao deste- de Filosofia da Bahia, em 1941, ano em que foi
·mor e ao descortino do- grande braslleito que foi
eleito para a Academia de Letras da Bahia.
-Monteiro Lobato. Nasceu do episódio o monoPor todos estes motivos é que o- centenário
. pólio estatal e a Petrobrás de tantos e tão signifi- de nascimento de Isaías Alves, adquiriu, na Bahia,
cativos serviços prestados à economia nacional.
dimensões relevantes;
· '
Que nos sirva de exemplo o brado de alerta
A propósito, requeiro a incorporação, ao texto
- daquele patriota. Parodiando-o, indaguemos: qui
destas sucintas considerações, do discurso ofical,
prodest? A quem aproveita agredir a Sudhevea, do referido centenário, pronunciado pelo llustre
w:uá-la, imobllizá-la, talvez mesmo extingui-la e, escritor Edivaldo M. Boaventura, publicado pela
com ela, tudo o que nos resta de armas utilizáveis A Tarde? de Salvador, em sua edição de 2 de
em favor da borracha nacional?
setembro·de 1988, bem como dos artigos, tamA questaõ da borracha é, a exemplo daquela bém, publicados pela A Tarde, a 30 de agosto
do pettôleo, questão que deve mobUizar todos de 1988, sobre a vida e a obra do saUdoso educa. OS__ brasileiros, toda a consciência pátria, todos
dor, intitulado: "Na universidade", de alrtõria de
fecui"sos financeiros, econômicos e tecnoló- Thales de Azevedo, "Nova louvaçãq _no. c~ntel)_á
gicos necessários para que retomemos, o quanto ·Jio", de Ruy Simões; "Um depoimento", de Remy
antes, o lugar mUndial que é historicamente nos- de Souza, além da "Cronologia de um realizador",
so...
--·
de Edivaldo M. Boaventura.
Manhosamente, o que se discute na mesa do
São trabalhos de valor permanente, através dos
Orçamento não é o todo, ·mas "apenas" o projétil quais podemos avaliai" a atuação de Isaías Alves,
.com o qual interesses escusas visam atingir nosso o significado e as dimensões da vida e da obra
interesse major, _inten;:sse de tçda uma nação e
de um mestre de várias gerações, cujo Imenso
Ae todo um povo.
·
valor projetou-o _no cenário nacional, que Soube
. . Coin a Comissão de Orçamento, a palavra. Em honrar a sua terra e a sua gente, conquistando
suas mãos, a responsabi1idade histórica da deci- a admiração e respeito de todos os brasileiros.
são dos destinos, não só da Sudhevea, mas sim
Sr. Presidente, uma das razões que me levaram
da-~rracha brasileira como um todo. f;t•
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito a esta tribuna, a fim de evoc1JI" a figura expo!lenctal
de Isaías Alves, é o fato de que concluí os dois
bem!)

o·s
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últimos anos do curso·-secundátio, no Ginásio
Ipiranga, na Rua do Sodré, do qual !safas Alves
foi professor e posteriormente Diretor do Colégio.

DOCUMEI'ITOS A QUE SE REFERE O

SR. LDaRJVAL BAP77STA EM SEU DISCU.R·

so,

""!SAIAs ALVES: 100 ANOS
Nova louvação no centenário
A comemoração de uma ·centenário com~
preende a imortalidade no tempo e a perenidade no espaço: primeiros passos na eternidade.
Exige uma liturgia de saCralização: aore-se
o panteão da História, celebra-se no altar da
glória a consagração do mistério da memória

imorredoura.
·
É a instauração do sempre fusão do passado e do presente; imposição ao futuro.
Rito e mito: um nome legendário que insti-

ga os pósteros à análise ou à imaginaÇão,
que elucida ou robustece a intriga de não
bastarem encõmios_ântomos, de serem imperativos os latwores póstumos.
Tais !:anotações e denotações justificam
mais esta louvação a Isaías Alves(de Almei,da).
A primeira, em 19BO, quando. as_cendi à
diretoria de sua faculdade. Logo, em 198r,
a segunda, nossa faculdade completava 40
~.A terceira, em 1985, no Museu Eugênio
Teixeira Leal, quando _delineei a prato-história
da FCH. Há um ano,_a quarta, na Academia
Baiana de Educação, ern sessão comemorativa dos !19 anos de nascimento de _um
. dos seus patronos, ele, Isaías Alves ..
Em todas elas recordei, como reiterarei
agora, a Bahia na transição d_a década de
30 para a de 40.
Bahia com menos de 300 mil almas, bem
mais amena e tão serena. Bahia arborizada
e ajardinada. devagar e_ divagante, tudo nos
tri1hos e no horário, como seus bondes. Bahia
com menos carros do que caÍToças,_pouqufssim.:ls marinetes. eiahia de parcas avenidas,
muitas alamedas, de ruas e ruelas, becos e
vielas- tudo ressumando tradição e história,
a começar pelos topônimos, passando pelos
pisos, terminando nos telhados de cumeei-

ras.
Bahia dos pregões de jornaleiros, de mascates, de queimadelros, de sorveteiros, de
tabaqueiras tocando bi!nguJos, de verdureiros e do realejo dos amoladores. Bahia dos
sacos de pão e dos ganchos de carnes verde
pensos às portas e portões. Bahia das chácaras e das vilas, das visitas de cerimônia e
das cadeiras nas calçadas. Bahia, aos domingos, das missas das 11 e das matinês às
2h30min. Bahia das freguesias, dos compadres e àas comadres, dos fregueses e das
freguesas, dos devotos e das beatas.
Bahia tão saudável, quão amorável.
Era uma Bahia de comérdo restrito: 3.800
estabelecimentos, girando cinco milhões de
contos de réls, gerando 25 mil empregos.
Bahia de indústria limitada: 750 empresas
fabris, movimentando sete milhões de contos, empregando 21 mil pessoas. Menos que
50 mil empregados de carteira assinada, per-

-cebendo o primeiro salário mínimo de 3~ região: 150 mil réis ·- fraca. <;ontrnprestação
à força-trabalho, 625 réis por hora, qLiantia
inferior à despesa contidiana com o transporte_ urbano.
~Pois bem, nesta· ·Bahia, havia somente
4.598 graduados de nível superior. E, em
- Sua- capital, um homem ·- Corp nome de
' profeta; enei-Qià
patriarca abnegação de
apóstolo; voluntarioso corno evidenciava seu
potente mandJbular, arguto como transparecia de seus olhos de águia; mãos fechadâs
e tensas, que só se abriam a gestos decisivos;
fisionomia severa, postura ereta, circunspectã e hierática.
_ ·
Este homem, emOora diretor de um colé·gto afamado;_.:_O GináSio Ypiranga-sonhava C:óm: ·ama faculdade. ·
· DLiaS, apeli.as duaS em Salvador: a secular
· de medicina ·e autónoma de' Direito. As- de!
- · mais eram escólas: a de Belas Artes, a Politécnica, a de Oências Econômicas e a de Agronomia, "Arquitetura, Farmácia e OdontoJogia
eram anexas.
: . ~ Q__s_pflho de Isaf~s-tom91..1-se ~stado hipnagógicp., Ve_la, a~e?~ pelo innão Augusto Robert,_ conduzida por ~u amigo. e_ companhei-ro, J:iebert Parente Fortes. De~de ai acalentado, freqüentemente contado e comentado,
paralelamente deb;;~tido e criticado. Sonho,
-pOiéni, dife:rénte d'outros_sonbos. Longe .de
esvanecer-se, adquiria consistência, progfe~
siva densidade, nítidos contornos...aproxi-m.~~g~-se da_ r~~idade.

de

e:

Fo-ram-lhe providênciais as circunstâncias
políticas nacionais. O á'dVento do Estado Novo éfue: trouxera refo'rmas ao ensino brasileiro
·' com instauração de um ministério específiCo,
trouxe Landulpho- Alves (de Almeida) para
inteiVentor na Bahia._ E Isaías, seu irmão, foi
nOmeado Secretário de Educação e Saúde.
Foram-lhe estimulante~ as circunstânCias
políticas regionais,· ~obretudo .a polémica
- qilãnto ao primado do ensino, _se público ou
privado. No Rio e em São Paulo, prevalecera
a -tese de Anísio Teixeira, instalando-se às
primeiras faculdades de Filosofia. cujos Corpos docentes eram integrados por especialistas es~angeiros, importados para a forma, ção dos primeiros licenciados nacionais.
Isaías- com os pés bem plantados e me,l&or calçados, nacionalisticamente, com bs
braços robustecidas pelo poder e pelo pretígici, com a tenacidade de evangelista- revelou-se alquimista. Coin pedras preciosas da
_Bahia - esmeriJ)das, safiras, rubis e topázios
-sintetizOU sua ametista filoSofal, recrutando médicos (40% ), engenheiros (27% ), ba__cl:lru:éis (18% ), humanistas e religiosos (15%-)
eftf ffiãiória com tirocínio inagisterial, compôs um corpo de 40 docentes.
üderando a Uga de Educação Cívica, sensibilizou o capitalismo_ baiano ao exercício
· do mecenato e conseguiu expressivas doa. ções, num montante superior a 400 contOs
de réis, constituindo, assim, o fundo de finan. ciamento de sua faculdade. Do governo do
· estado obteve, por comodato, o prédio da
,Avenida Joana Angélica, que fora sede da
Escola Normal - tra"sladada para novas e
1
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primorosas instalações no Barbalho, batizada
·coO)d_lnstituto Normal, posteriormente consagrado cbm seu nome: Instituto Central de
Educação Isaías Alves.
EQ'l 1946, sua (acuidade eTIQrandeceu a
Bahia, possibilitando a criação da universidade. E teve suas instalações ampliadas, tal
_a afluência de alunos para seus 14 cursos,
já então subordinados a 53 cátedras.
Seguiu-se sua federalização, mas, com o
ensino revolucionário da lei n" 5.540, a Faculdade de Filosofia - que já perdera !saias
no comando, teve seu universo reduzido. De
saída. tiraram-lhe as Letras e as Oências, menos as Humanas, mais adiante, éxtinto seu
Colégio de Aplicação. Um pouco antes, perdeu a própria sede. Por determinação reitoria!, mudou-se para o Terrefro de Jesus, onde
veio prestar inesperada contribuição à preservação das instalaçõ_es da Faculdade de
Meclicin&. também mudada.
No reitorado seguinte, nova mudança de
sede para São Lázaro, ex-noviciado das Ursulinas, sede do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos, sinónimo de Anísio Teixeira.
lnvejâvel localização na colina, sobre o
-- mar, em enorme área verde. Sítio à grega,
desde o, pórtico, passando pelos jardins e
pela ágora, frequêllç_i~ de liceU e de academia
-.onde estão perpetuados o nome de !saias
Alves, seu .busto em bronze, seu retrato a
óleo, sua biblioteca, sua memória, e aSsegu~
rada a continuação de sua obra.
O .que faltava, agora sili a lume: a biografia
·-de Isaías parte de seus escritos.
Ouço, então, sua voz inetâlica, em articulação -eS:Cãridida: ''Ensinai a verdade, na humildade tranqüila do vosso sacerdócio, na
-coragem serena do vosso sacrifício, iluminados nos_ destinos do homem, construindo
um templo em cada escola e erguendo um
altar em cada coração" ..
E fico a pensar em cada adequação à dMsa da Bahia: Per ardua surgo•.••" _

'""NA UNIVERSIDADE
Todos os anos., a Faculdade de Filosofia
e Oênêias Humanas da UFBA, reúne, a 13
de junho, seus corpos docente, discente e
administrativo para uma confratemi~çào.
No encontro de 1988, coube-me a honra
de pronunciar a fala oficial sobre o significado
daquele evento, com as palavras seguintes:
Est.arrios reunidos hoje no cumprimento
de uma tradição iniciada há 45 anos, quando
o fundador da Faculdade de F"llosofia da Bahia colocou sua _escola sob o patrocínio espiritual e acadêmico de Santo Antônio, o santo
lusitano e paduano, piedoso e apostólico e
- o humanista que, sob o hábito franciscano,
foi uma fi9ura _eminente de seu tempo, como
lente de Teologia na pioneira e célebre Uni;
versidade de Bolonha, esse prestigioso Fernando de Bulhões, consagrado pelo saber
e pela virtude no Século XII, é um dos patronos daquela primeva instituição universitária .
Isaías, querendo para sua escola uma inspiração moral intelectual, entronizou uma pequena imagem daquela asceta em nicho que
rompeu no pátio da antiga Escola Normal,
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em que a faculdade- depois de algum tempo na Escola Comerdai, na Piedade_- se
firmou e fuildonou até 1967, no momento

em que o estado precário desse prédio a
determinou a aceitar o convite_da Faculdade
de Medicina para ocupar parte de seu ediffclo,

no Terreiro. Repetimos- o rito de 1943, da
missa votiva e já agora evocativa, e do desje-

jum em comum, lembrando o ínclito criador

deste instituto universitáriO. Adquiie a ceri-

mônia, este ano, redobrado o caráter, o dessa
fidelidade_ao dito voto e o de comemoração

do centenário de nas.dmento, a_29 de agosto,
de Isaías Alves de Almeida, a quem devemos

o culto de reconhedmento a seus méritos
de mestre e estudioso especialmente nos domínios da Educação e da Psicologia. Muito
jovem, projetou-se _em sua cidade natal, Santo Antônio de Jesus, e nesta capital como
pesquisador, escritor e conferencista, motivado por acendrado espírito de nacionalismo
e de crente na educação do nosso povo. Matriculado na Faculdade Livre de Direito da
Bahia, af se distinguindo pela diligência e pela
liderança nos movimentos estudantis, logo
erigiu a Maçonaria e a imprensa como tribunas de seus ideais, participando em manifestações cívicas e em protestos anticlericais
que marcavam a época. Com a reflexão e
a maturidade reconcilia-se como o catolicis-

mo.
É acadêmico de Direito, no 4'~' ano de_ Ci:êndas Jurídicas e Sociais; -qUe ·em -1909 dá
uma das _demonstrações de talento e independência intelectual: escreve então uma série de 10 artigos no Diário de ,Noticias, o
prestigioso órgão de nossa imprensa, para
tomar posição aberta em favor da organização do ensino superior na Universidade,
opondo-se ao influente positivismo na campanha contra o que Augusto Comte aconsiderava o pedantocracia traduzida no "materialismo acadêmico e a metafisica universitária", Examinarido já no primeiro dos artigos
esse retrógrado pensamento, opina que
"além do ensino profissional, é preciso criar
o ensino da ciência, s_ob a forma da alta cultura mental, condição essencial ao desenvolvimento das ciências aplicadas às artes e indústrias, fontes de recursos vitais do povo".
Distingue de logo, com Taine, o ensino prático e profissionaJ dado ao industrial, ao médio, ao jurista, ao comerciante -progressista,
ao agricultor adiantado, do ensino do investigador dos arcanos misteriosos da mecânica,
da fisiologia, do espírito do Direito, da Psicologia, da nascente Sociologia que nas universidades contemporâneas alemãs, francesas,
norte-americanas lançam luz para aclarar os
espíritos dos combatentes da vida prática.
E conclui "que se queremos manter ou criar
em nossas pátria verdadeiros cultores da
ciência, nenhum caminho melhor do que o
regimen universitário", Desafia os que no
Brasil de então preferiam as ecolas superiores isoladas e profiSsionais, argumentando
com FouiUé e Joran, afirmando com vigor
que "se temos verdadeiro culto pela ciência,
se lhe bendizemos a obra civilizadora, não
poderemos deixar de guiar a mocidade para
os altos conhecimentos, os intrincados pro-

blARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)"
bJernas científicos em cuja resolução se fortalece o cérebro. do mesmo modo que no su- perficialismo da corrente de progressiva faculdade de estudos e da malfcompreendida
igualdade flffila_~Se o reQimen da mediocrada". Sublinha seus pontos de vista dizendo
que ''as escolas superiores, como temos, não
podem desenvolver a mais importante missão do ensíno superior- cultivo da ciência".
Condena enfaticamente o imediátismo dos
resultados buscados no ensino da ocasião.
Realça os efeitos Políticos e sociais dos altos
- estudos uriivefsitárlos contra os quais havia
verdadeiro preconceito no Pafs. _Opina pela
necessida.de de integração do· ensino ele~
mentar e secundário com o superior no__estudo das ciências_ e das_ humanidades desde.
aquele inicio, mostrando _os inconvenientes
dà segregação do estudante numa escola
especializada para o cultivo de uma ciência
particular. Mas esdarece, "não seria- no
sistema que propunha - estudar todas as
ciências" e_ explfca: "Reunidos sob o mesmo
teta os jovens estariam a par dos progressos
constantes_ do conhecimento e assim praticamente poder-se-ia demonstrar a Ugação entre os vários ramos da _ciência humana". Esse:
pensamento av~Çado Parã. o tefnpo tem em
vista também a formação moral e a consoli~
dação do espírito público, duas de s_uas preocupações maiores.
Esiã- _clariViàêi-H:ia- Vem a materializar-se,
desiludido pela reSiStênciã dominante à instauração da universidade de sua concepção,
propondo por primeira vez a criação de uma
Faculdade de Educaçáo, em que _esperava
dar arremate ao trabaJhO na Escola Normal
e começo à formaçãO integ"ral da universl- _
dade. Toma-se o criador d"e ·Colégios nos
quais procura inc_utir suas (déias e fo_rtalecer
as mentes jovenS no estUdo sério na disciplina, no senso da ordem e do civismo, a
modo do que admirava em Abílio César Bar~
!JeS e outros Qrandes educadores da época.
E, porém, na Faculdade de Filosofia, que
cria em 1942, em iiigeflte'!uta, que põe em
execução aquelas concepções .e planta os
al!cerces da futura Universidade da Bahia,
às vezes incompreendido, outras vezes aplaudido e encorajado, apoiando-se na Uga da
Educação Ovica, a que se dedica com entusiasmo na companhia de alguns devotados
companheiros, de entre os_ quais é justo destaca_r Agnelo Brito. Quando se desenvolvem
os testes de personalidade e de aproveitamento- escolar nos grandes centros, vem a
ser- um dos_ instrutores dessas, técnicas no
Brasil e das novas idéias em educação que
assimila criticamente no TeacherS College
da Columbia University, em Nova Iorque. Já
era então um nome projetado nacionalmente, engajado com admirável persistência, de
vários anos, no registro dia a dia, minuto a
do crescimento tisico e_ partic:ularm~nte nos
traçoS de personalidade e na sodaijdade de
seus três ftlhos menores. Anota cuidadosa
cientificamente, sob os melhores métodos,
em trinta e tantos mil sistemáticos apontamentos datados e numerados, com minúcias
e detalhes indispensáveis, as observações
que empreende numa iniciativa única e erigi-
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na! no Brasil de todos os tempos e recantos,
algo que, possivelmente, não tem slmilar em
todo o· mundo. É esse riquíssimo_ material
que esta faculdade guarda intocado em preciosos originais~ qu-e desafia a argúcia_ e o
interesse científico e m~todológico-dos estudiosos da Psicologia da Culturologia, da Educação.
Isaías, ao mesmo tempo, é o administrador
operoso e inovador, o incentivador do professo.rado~ corno Secre_tário da Edu_cação_ e Saúde, no governo do_ interventor, seu irmã-o,
o agrônomo Landulpho Alves, ao tempo em
que exerc.e a política, adepto dos programas
da Ação. Integralista, em cujas ftleiras ocupa
destacada posição. Impérvfo à crítica, polêmico, seguro em suas convicções, conduzido
por uma vontade férrea e: em determinação
Inflexível, de que dá exemplo na moléstia súbita e g_rave_que lhe paralisa o braço direito
e lhe perturba a enunciação da palavra, ainda
escreve longamente suas memórias, louva
eapres,enta Dante como educador, fechando
os olhos serenamente a 20 de jan~iro de
1968, quando mais uma vez o_ Visitava no
leito. É_ e:sse vulto insigne a _quem hoje revereridãQ,Ç>S por seus feitos_ e qualidades, por
seu caráter e trabalhos, por seu elevado idea~
lismo.,
Oaro que Isaías não é para ser visto_como
!lflla figUra isolada, que exaltemos sen~men
talmente, mas como um dos que ~efletem
no meio brasileiro e no melo baiano a determinado momento. Sua pessoa suscita o exame desse contexto numa história e análise
de idéias e da totalidade da circunstância em
que viveu, na variedade e profundidade dos
rumOs que imprimiu à sua faculdade nos
pronunciamentos que fez e publlcou em seus
anais, Esta é~ herança que a nossos estudie>
sos convida essa personaJidade de exceção."

"CRONOLOGIA DE UM REAUZADOR
1888- Nascimento: 29 de ~osto. Filiação: primogênito do casal Aprígio Alves de
Almeida e Ana Augusta .de Almeida Sampaio.
Local: Rua Direita 'da Matriz, Santo Antônio
de Jesus. Batizado: 26 de deze:mbro:
1893- Primeiras letraS com a professora
Adelina Cunha Barreto Costa, segue o curso
primário com o professor Antônio de Sousa
Freire.
1900- Conclusão do prin1ário com o
professor Viriato da Silva Lobo, continuação
até vir para os estudos__em Salvador.
_1903 -::-_.Matrfcula no Colégio Cameko Ribeiro, onde estuda_ com o notório professor
e gramático Ernesto Caneiro Rib_eiro, d~rante
dois anos, em Salvador,
19_05- Professor da escola primária do
Colégio Ipiranga. Início da carreira no magistério.
1906- R~mes&:a ~Congresso Americano de Estudantes do Trabalho "A Mocidade
e a Paz", ern _Montevidéu.
1907-:--Vice-diretor do Colégio Ipiranga.
1907-1909, em Salvador.
1909-Representantante da Faculdade
de Direito da Bahia, no Congresso Brasileiro
de Estudantes, com uma tese sobre a criação
das universidades no Brasil, em São Paulo,
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1910-Formatura

em Bacharel em Di-

reito.
1911 -Diretordo Colégio Jpircmga, como
proprietário, até aposentar-se, antes, tentativa

de advocacfa e iniciação política em Santo
Antôrrlo de Jesus.

1917- Fundador e diretor do Colégio Cle-mente Caldas. em Nazaré, Bahia.
1920- Concurso- para o Giriásio da Bahia, com a tese ("Da Fonética Inglesa"). É
professor secundário deste estabelecimento

até 1931. Fonética Inglesa. 2 ed Salvador,
livraria Santa Cruza (1942}, 9B p.il
1921 -Membro doConseJhoSuperlordo

Ensino da Bahia e organizador do seJViço
de testes nas escolas públicas de Salvador.
1924- Esboço da Vida e Obras do "Ãmigos dos Meninos" Dr. Abílio de_César Borges,
Barão de Macaôbas, publicação da conferência no Instituto Geográfico e Histórico da

Bahia. Segunda edição 1936. Vida e Obra
do Barão de Macaúbas. 3 ed. São Paulo,
Companhia Editora Nacional, 1942, 190 p.
1925 -Início dos trabalhos sobre testes
mentais _e pedagógicos, na Bahia, no Rio,
São Paulo e Rio Grande do Sul em anos
sucessivos.
1927-Teste individual de inteligência;
noções gerais sobre testes, guia e fórmula
Binet-Simon-Burt. Bahia, Centro de PesqUisas Psyco-Pedag6gicas, Gymnásio Ypfranga,
1927; segunda edição 1928; terceira edição,
1932.
1930- Estudos pós-graduados na Columbia University, com obtenção do Master
of Arts e Instructor of Psychology, pelo Teiacher College, New York. EUA. de junho de
1930 a maio de 1931. Os testes e a reorganização esc9lar. (Salvador), A Nova Gráfica,
1930.
1931 -Transferência-como professor secundário do Ginásio da Bahia para o Instituto
Normal da Bahia para ensinar Psicologia
Educacional, permanecendo até 1958, quando é jubilado. Diretor-Geral da lnstruçáo Pública da Bahia Membro do Conselho Nacional de Educação, de 1931 a 195fL Subdiretor
Técnico da Direioria Gei-aJ da Instituição do
Distrito Federal, 1931-1933. Problemas de
Educação. Salvador, A Nova Gráfica, 1931.
118 p.
1932-Chefe do Serviço de Testes e Escolas do Distrito Federal. Testes objetivos de
inteligência nas escolas públicas e testes de
inteligência rias Escolas. Rio de Janeiro, Diretoria Geral de Instrução Pública, 1932.
1933-Professor da EScola WencesJau
Braz, 1933-1938, Rio de Janeiro. Residência
Rua Prof. Gelásfõ, Tijuca. ba Educação nos
Estados Unidos; relatório de uma viagem de
estudo. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional,
1933, 201 p. Técnicos e Educadores. s.1.,s.
m., (1933), 51 p.
1934-Assistente Técnico do Departamento Nacional de Educação, 1934-1938.
Membro da Academia de Ciências da Educação. Os testes- e a Reorganização Escolar.
2 ed. aum., Rio de Janeiro, Centrõ de Estudos
Pedagógicos, Indústria do Uvro, 1934. 237
p. ü. Prefácio de Anísio Teixeira.

1936---:- Estudos Objetivos de Educação.
2. ed São Pãulo,- Comp~nhia Editora Nacional~ 1~ 1. 262p. Considerada a obra que melhor expressa o seu pensamento pedagógico.
1937- Técnica e Política Educacional.
Rio de Janeiro, Revista Infância e Juventude
Editora, !937, 184 p.
1938_~_Secretário de Educação e Saúde
do Estado da Bethia, durante a inteNentoria
de Landulfo Al~es. de 11 de abril de 1938
-a 19 de dezembro de 1942.
1939 ~Eleição para presidente da Liga
de Educação Ovica. Educação e Saúde na
Bahia._ Salvador, Bahia Gráfica e Editora,
-1939, 144p. Educação e Brasilidade; idéias
forças do Estado Novo (Rio de Janeiro), J.
Olympio 1939, 206 p.
1941-FundaçãÕ da Faculdade de Filosofia da Bahia, diretor de 1941 a 1958, professor catedrático de Psicologia da Educação. Eleição para a Academia de Letras da
Bahia, cadeira .32, sUcessão de Teodoro
_S-ªmpaio, posse a 6 de dezembro. O Dever
da Juventude na Organízaç:ão Nacional. Rio
de Janeiro, s.n, _1941, 40 p.
1943......: Inauguração da Faculdade de Filosofi_a dª Bahia coin a oração Missão Nacional e Humana da Faculdade de Filosofl8 (Sal. vad0r), l~prensaVrtéiria, 1943,42 p.--- _"1945-Cultura,ResponsabilidadeeAção;
Q_rã"Ção ·de _p"a~aninfo à piimeira turma_ de bacharéis pela Faculdade de Filosofia da Bahia.
-~''Rumos Educacionais_ no Após-Guerra" (Rio
de Janeiro, Imprensa Nacional), 1945. 24 -p.
(Cursos e COhferências, _81 ).
1946 -CiiaçaO aa. Universidade da Bahia
(Qniversida,de Federal da Bahia) e incorpo- raçãº_qa_Faculdade de Filosofia, com subseqüente federalização.
- -1953-0bjetivos do Segundo Decênio;
aula inaugural dos cursos da Faculdade de
F'liosofia da Universidade Federal da Bahia
em 1953, s. 1., s.m., i95.3;26p. Conferência
"Pensamento de São Bernardo na Obra de
Dante", na abertura: dos trabalhos da Academia de Letras da Bahia, em 1O de março
de 1955.
1956:.:.::ReCe"j:lção ao- redpiendái1o Rúi-- Santos, na Academia de Letras da Bahia, 18
de outubro de 1956.
19.51.-=- Acidente vascular cerebral em viagem à Europa para o doutorado honorifico
do reitor Edgard Santos, em Coimbra, PortugaL 195_8- Homenagens pela: jubilação no
- -magiStério pelo governo do estado, Universidade Federal da Bahia, Colégio lpiranga e
outraS instituições.
1959-Vocação Pedagógica de Rui Barbosa. (Rio de Janeiro), Casa- de Rui Barbosa,
1959, 241 p.
1963- Dante Educ_ador do Milênlo. Rio
de Janeiro, GRD, 1963; 2õl p:
1967- Matas do Sertão de Baixo. s. 1.,
Reper, !967, 310 p.
1988- Homenagens do centenário: Academia de Letras da Bahia, Instituto Geográfico e Hist6iico, Academia Baiana de Educação, Jomal A Tarde, Câmara de Vereadores
-e Prefeitura: de Santo Antônio de Jesus, ade-

.s?es da Untyersjdade Federal da Bahia e Ser
cretaria da Educaçao. Publicação do Hvrq_
..Imagens de Isaías Alves, de Antônio Pfthon
Pinto.
"UM DEPOIMENTO"

Parafraseando Benedetto CrOce sObre He--.
gel, caberia, de agora em diante, detenni~
nar-se o que está viVQ ~ o_ que está mort<X:
_na obra de !safas.
Na Sua larga produção literária, que o levou"
merecidamente à Academia de Letras da Ba~
hia, ele deixou obras de_ circustância e obras-;
mais elaboradas. Os discursoslauda_t.6rios·a~
regime de Vargas, incluindo o culto persa-n_alidade do ditado.(, passavam toWmente de
moda. Tenho para mim, e isSO
ser
inveStigado, que _ele sonhou em ser O mentor
pedagógico do Estado Novo. Lembro-me de
certa feita ele me haVer falado -em péssfmos
termos ao· secretário de Estado norte-americano, Stetinius, se não me falha a meffiória,
que- viera ao Brasil pressionar OetúJio pára_;
a abertura de seu regime, já que a Vitória -~
da democracia na Europa e-ra_-ihcori1Pãtfvel ~·
com os regimes fortes e de exceçâ(ida sul_-a- '·
mérlca. A ação de Isaías Alves como meml:>ro ~
do C6nselfiõ Nadonal de Educação ainda "
precisa ser analisada para comprovação ou
não da hipótese de trabalho que aqui levanto.
Em outra oportunidade disse-me ele que
- -seu pensamento educacional estava contido
nos sUcessivos discursos que PrOnundara
por ocasião de solenidade acadêmicas de
sua faculdade e que, pelo menoS~!ml rnaloria,
creio eu, estão publicados nos- ailafs daquela
escola. Por sinal que ele foi o p~ranirifo_ de
nossa turma de Filosofia. de 1954, quando
pronunciOu primorosa oração.
-_Valeria, entre as comemorações de seu
centeriário, uma republicação,compendiando-a çom aparato--critico, daquela série de:
discursos bem elaborados onde a teoria ex-'
plica e- ãcompaitha a prática.
- "
Com isso, se poderia avaliar a distância:!:
ou a diferença _que vai entre seu pensamento'
e suas realizações educacionais. Não que'
houvesse incoerência entre ambos -Isaías··
era obstinado demais para ser incoerente'
consigo próprio -. mas como estudo com-parativo entre a idéia do homem e a realidade""
da vida, o que ele propõe e Deus dispõe,
como diZ o ditado. O seu _estudo "Vida e
Obra do Barão de Macaúbas" é outro livrd
que está a merecer nova edição do governo
do estado, já que nele autor e assunto sâà
ambos dois marcos da educação baiana e
mesmo brasileira.
JguaJmente merece referência seu pioneirismo em questões de testes de inteligênciá
(Bin~-Simon-Terman) que adaptou para o
Brasil.
·
_Ele foi um refinado apreciador e estudioso
de Dante (será que posso empregar a palavra
dantólogo ~seu respeito?), deiXando sobre
o mesmo um livro profundo: "Dante, Educador do Milénio". Lembro-me de que defendia
a tese, para mim singular, de que Beatriz
não era mulher, mas ho5mem. Não se trata,
é evidente, de assacar ao bardo florentino
a pecha de homossexual, mas como sabe-

ªmerece
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mos que no teatro medieval os papêls femininos eram r~presentados por moços, é pos-

sível que a tese curiosa do mestre Isaías tenha
algum fundamento.
Seu canto de cisne: "Matas do Sertão de
Baixo", que viu impresso, porém não chegou
a lançar pessoalmente, é como sua volta à
juventude. Os homens de sua estrutura intelectual fazem bem, ao entardecer da vida,

em lançar um olhar global sobre o próprio
passado, balanço de um destino para lição
aos pósteros.
De inédito temos as inúmeras observações
que fez sobre os filhos, do ponto de vista
psicol6gico, motor, social etc. São cadernos
e mais cadernos chefes de anotações diárias

que precisam ser desbastadas e ordenadas
por uma equipe de psicólogos e pedagogos.
Om dia ele me disse que as conclusões a
que chegara eram idênticas às de um professor irlandês (ou escocês?); cujo nome não
guardei na lembrança, que publicara pesquisa igual com os próprios filhos. Fica aí mais
um depoimento para uso dos futuros estudiosos.
Passando da obra escríta à obra de ação,
ficou de Isaías, além de .sua passagem na
então Secretaria de_ Educação e Saúde, durante a interventoria de seu irmão LanduJpho
Alves, o Ginásio lpiranga e a Faculdade de
FJ.Iosofía, Ciência e Letras. Náo posso falar
do primeiro pois'nâo o freqüentei.
Sei que teve muita fama à época em que
Isaías o dirigiu pessoalmente. Está na hora
de reconhecer-se os depoimentos de seus
ex-alunos daquela fase.._ _________ _

Posso, sim, falar de sua realização maior
e definitiva: a Faculdade de Filosofia, obra
pujante que hoje se esgalha frondosa em
vários institutos e faculdades (no tempo dele
simples cursos de Filosofia, Pedagogia, Biologia etc.).
Quero aqui registrar o que para mim é
a chave de ouro do pensamento educacional
de Isaías Alves.
Declarou-me ele um dia com muita veemência: "Quando eu fundei a Faculdade de
Filosofia-não pretendi abrir uma escola normal a mais e, sim, criar na Bah.ia lares de
nível universitário pela educação também
das moças" (cito de memória).
Ele executava o pensamento de Napoleão,
para quem a educação do homem começa
20 anos antes do nascimento, pela educação
da mãe.
Com efeito, nisso Isaías rriitdoU defmitivarnente o panorama sodal da Bahia e aí está
a sua obra maior porque duradoura.
Antes dele, .a nossa universidade era apenas profissionalizante _e essencialmente masculina. Trazendo para cá o t::onceito alemão
de universidade, ele facultou o acesso da mulher baiana ao nfvel universitário, o que melhorou consideravelmente a qualidade intelectual dos lares da nossa terra.
Quantas senhoras de todos os nfvels sociais, mesmo 'sem se haverem profassionalizado, hoje são_~capazes de dirigir intelectualmente os ftlhos orientando suas leituras e
reflexões, porque cursaram a faculdade de
Isaías! No meu tempo de estudante, diziam
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alguns com desdém do alunado predominantemente feminino de minha faculdade:
"As meninas de Isaías ... " velho preconceito
machista, hoje felizmente em dedínio. Agora,
s6 homem imbecil quer casar com mulher
burra.
Quando assumi a presidência do diretórlo
a('.adêmico, ele_ me pediu: "Traga-me a lista
de todos os seus colegas: quero em três meses conhecer a todos pelo nome". Certo é
que hão dfzia [sso por dizer. Ele tinha o belo
costwne de ir sentar-se pela tarde num dos
bancos do amplo saguão de entrada da faculdade e indagar de cada aluno que passasse
o seu nome e sua filiação, entabulando por
aí uma conversa com o jovem."

"EDUCAÇÃO

!safas Alves, centenário de um educador
Sobressai, antes de tudo, o jovem professor que se aprofundou na Psicologia, alcançou o posto de secretário e canalizou as suas
-en-ergias no desiderato de_çdar a Faculdade
de Filosofia da Bahia. E__ durante toda essa
caminhada, fez obra de cientista, articulista
e ensafsta, disserta!Jc!2 s_obre a inclinação pedagógica de grandes homens. Eis, portanto,
os principais papéis da enérgica p~rsonali
dade de Isaías Alves: professor, psicólogo da
educação, secretário e dirigente universitário
O Professor
Nascido em Santo Antônio de Jesus, em
29 de agosto de 1888, desCe para os estudos,
na capital em 1903, matriculando-se no Colégio Carneiro Ribeiro, Faz o secundário com
o famoso fdólogo, conhecido nacionalmente,
pelas disputas com Ruy Barbosa. Opta peJa
Fa.culdade de Direito, oride _se diploma em
191 O, porém, em 1905, apenas com 17 anos,
eStudante ainda, inicja-se no magistério co;.
mo professor primário no Ginásio lpiranga.
Inclina-se, portanto, muito cedo para o ensino, que Irá desabrocbar, na esteira de sua
vida, em sucessivas habilitações.
Prossegue no magistério, submete-se a
concurso para professor secundário no Ginásio da Bahia, com a tese: "Da Fonética Ingle-sa" e conquista o segundO lugar em disputa
com Inácio Tosta Filho. Permanece no ginásio até 1931, quando é transferido para a
cátedra de Psicologia Educadonal da Escola
Norma). Dessa mesma ciência, será 1Oanos
mais tarde catediático da Faculdade de Filo-

sofia da Bahia, em 1941 a 1958 quando é
jubilado compulsoriamente do magistério.
Acumula, assim no perlodo de 53 anos a
experiência de professor primário, secundário e universitário.
-

A Fase do Iplranga
A ação pedag6glca de Isaías se concentra,
pJindpail:nente, no Ginásio lpiranga. "Uma
escola de patpotas", para Rómulo Almeida.
Isaías passa a dirigi-lo, em 1911, com 23
anos de idade. Na observação de Antônio
_ ~on Pinto: "Fez do colégio sua tenda de
trabalho e aí se firmou na prática da educação".

Dezembro de 1988
O alto padrão de ensino que alcança devese à sua direção e à envergadura intelectual
de professores _como Bernardino Jos_é de
Souza, Edgar Sanches, Aloísio de Carvalho
Filho, Herbert Parente Fortes, Monsenhor
Apio Silva, Cônego José Francisco Correia,
Francelina Pereira, Prisco Paraíso, Hermano
Santana, Aurélio Menezes, Inácio Menezes,
Vasconcelos de Queiroz, Nélson Oliveira, Hélio Simões, Antonino de Oliveira Dias, Nogueira Passos, Tarciso TeJes, Pedro Tenório
de Albuquerque, a quem entregou a direção
pedagógica quando foi aos Estados Unidos,
Manuel Peixo~, Gabriela de_Sá Pereira.
Se ilustres foram os professores, brilhantes
os alunos, para relacionar somente alguns
desta casa, como Nestor Duarte, Jorge Amado, Wilson Lins, Rui Santos, que foi recebido
pelo mestre Isaías nesta companhia, e Leo-poldo Braga, que nos legou um depoimento
altamente encomiástica - "Isaías Alves, 10
descobridor de vocaçõeS".
Mas o lpiranga não foi somente uma casa
de ensino, foi também uma escola de experimentação. A partir dos anos 20 _é clara a
sua tendência para a psicologia da educação.
Edita teste individual de inteligência, noções
gerais sobre testsguia e fórmula Binet-Simon-Burt, em 1927,pelo Ceritro de Pesquisas Psico-Pedagógicas do Ginásio lpiranga.

Do Professor ao Psicólogo
da Educação
Com bastante experiência docente, Isaías
Alves chega à psicologia da educação. Talvez
seja essa uma das suas maiores contribuições. É o pesquisador que experimenta o
comportamento humano com os testes.
Acordei para a sua condição exepdonal
de investigador quando estudei a história da
pesquisa educadona!, na seqüência dos seus
__ períodos. Dos começos com Joseph M. Rice,
seguiu-se o espaço dos pioneiros, de ,1900
a 1920, onde se encontra a marcante presença de Edward L. Thomdike ao desenvolve::r os testes e_Qucacionais_ padronizados,.
aperfeiçoando as escolas de Alfred Binet.
Pois bem, é com Thomdike, um dos líderes
das medidas educacionais, com quem Isaías
Alves estuda na Columbia.
Isaias reforça essa tendência para o estudo
de psicologia, encetada nos anos 20, não
somente com a obtenção do Mas_ter of Arts
e Instructor is Psychology, pelo renomado
Teacher:s College çla Columbia University, de
junho de 193_0 a maio de 1931, como tamJ:?ém com uma série de trabalhos publicados,
résultados das suas pesquisas. Tirou o mestrado em educação com 42 anos de idade,
maduro, experimentado e conhecedor da
ciênda dos testes e_ da administração escolar.
Não seria, aliás o primeiro educador baiano
provado nos embates da política que irá para
os estudos avançados nos Estados Unidos.
Antes fora Anísio, aü:tda na dé_cada de 20,
depois de ter sido diretor da instrução Pública, no governo Góes Calmon depois iriam
outros.

O encontro com Thomdike Godwin Watson, Arthur Gates, William McCall, George
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S. Lester Wilson seria altamente proveitoso,
conforme ele mesmo assinala no relatório
Da Educação nOs Estados Unidos, publicado
pela lmprensa Naciona1 em 1933.
A propósito do seu conhecimento tão profundo em psicologia da educação, indaguei
da professora Alice Costa, que o substituiu
no ensino dessa matéria na Faculdade de
Filosofia e que foi orientada diretamente por
ele, onde estariam as fontes desse conheci~
mento? Alice Costa

me respondeu que ele

padronizou Binet-Burt com esca1as para as
escolas e já o conheceU dominando o assunto. Deduzo que tendo _conhecimento do inglês entrosou-se c-om aS publicações e
aprendeu por si mesmo indo depois aperfeiçoar-se na Colúmbia.
Por essa época, a psicologia da educação,

especialmente os testes, tem uma enorme
expansão nos meios_ educacionais, tanto assim, que Lourenço Ftlho que foi o primeiro
diretor do INEP - cujo cinqUentenário acabamos de comemorar:-irá dirigi-lo de 1937
a 1950 com ênfaSe nãs pesquisas em psicologia. É a plena fase do "psicologismo" na
pesquisa educacional brasileira.
A significativa contribuição Isaías para a
construção da ciência da educação,. via método esperimental, ainda não foi suficientemente estudada. Considere-se o que deixou
publicado sobre os testes individuais de inteligência em sucessiva edições de 1928, 193-0
e 1934. Os testes e a reorganização escolar,
testes do então Disbito Federal, testes coletivos de inteligências nas escolas públicas e
testes de aproveitamento escolar, em 19.33.
Além dos oito volumes de observação criteriosa sobre o desenvolvimento mental das
três crianças com mais de 36.000 notas. Tanto o que deixou publicado como o que ficou
inédito assegurando-lhe um lugar de destaque na evolução da psicologia educacional
entre nós.

O AdministradO< da Educação
De volta dos Estados OnfdOS;-em 1931,
assume a dtretoria !;Jera1 da lnstrução Pública
da Bahia e é nomeã.do para o Conselho Nacional de Educação, função _em que permaneceu até 1958.
Professor e psicólogo passa a ocupar c_argos-administrativos, prinCipalmente riO Rio
de Janeiro, onde trabalha como subdiretor
técnico da Diretor!a Regional da Instrução
Pública do Distrito Federal, de 1931 a 1933.
Em seguida, exerce funções técnicas no Departamento Nacional de Educação, de 1934
a 1938, período em que também ensina na
Escola Wenceslau Braz, continuando sempre
a publicar, como Técnica e política educa~
cional, de 1936. Outros interesses São manifestos como o ensino rural na universidade,
formação de líderes, ensino normal e ensino
primário e o governo federal. Como do mesmo ano é o livro mais apreciado e definidor
de sua frlosofia EstudO--s ohjetivos da educa~
ção. As experiências administrativas vão ampliando a visão do psicólogo.
O ma:is importante dos cargos administrativos foi o de Secretário de Educação e
Saúde, na inteJventoria do seu innão Landul-

pho Alves, durante o periodo _de 1 1 de abril
. de 1938 a 19 de dezembro de 1942. Certa~
mente um dos mais longos periodos em que
a secretaria foi dirigida por um mesmo titular.

O Secretádo·Pedagogo
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llege - composta do -conhecimento básico
nas ciências físico-químicas e naturais, nas
matemáticas, nas ciências sociais e nas letras
e na formação demoCrática. Vai mais longe
para enunciar a sua missão perante _o_ Brasil _
e a América. Leda Jesuíno dos Santos, da
primeira turma de formados, em conferência
neste centenário enfatizou o alcance da obra
de Isaías -com a Faculdade de Filosofia,
ele visualizou a fonnação do homem do amanhã de após guerra

Colno caraderlzar o papel de Secretário
da Educação e Saúde exercido por Isaías
Alves?
É precjso levar em conta as dimensões
do órgão estadual da educação e da saúde,
nos anos 30. Criada a secretaria três anos
(Excertos C:ia palestra na Academia de Leantes por Juracy Magalhães, é Isaías seu tertras da Bahia, no centenário de nascimento
ceiro titular, antecedido peJo fundador, o emide Isaías Alves, em 30-8-88)."nente professor e acadêmico Antônio Luís
Cavalcante de.Aibuquerque de Barros Barre0 SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) to, e pelo curto período do segundo titular,
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o
Agripino Barbosa, na inteventoriay de Antônio
Congresso Nacíonal está _-CoO.Pvocado para uma
Fernandes Dantas. Assume a Secretaria e du- sessão conjunta a realizar-se hoje, _às 18 horas
rante rUais de quatro anos com competência
e 30 minutos, no plenário da Câmara dos Deputarealiza marcante trabalho. Ainda podemos
dos, destinada à leitura de Mensagens Presidensentir, embora meio apagadas, as marcas
ciais referentes a medidas provisórias e à discus- -que imprimiu na sua proficua gestão. J::rúase são do Projeto de Lei n91, de 1988-CN, que estima
maior deu ao professorado em todos os seto- -a receita e fixfl, a despesa da União ,Para o exercício
res. Destaco apenas, como ilustração, a reforfinanceiro de 1989.
ma do e(lsino normal_ pela_ concepção do
Instituto Nacional como um conjunto formaO SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) do pelas unidades: Escola Secundária, Esco- Na presente ·sessão terminou o prazo para aprela NonnaJ, Curso de Aperfeiçoamento e Es~
sentação de _emendas_ aos seguintes Projetas de
cola Normal Superior, mais tarde agregou
Resolução:
a Escola Elementar com o Jardim de Infân~
- N? 183, de 1988, de ãutoria da Comissão
Cia.
Diretora, que "revoga o item VI do art 406 e o
De referência à reforma do ensino normal, art. 412 do Regulamento AdministratiVo do SenaRaimundo Mata observa que Isaías Alves condo Federal, aprovado pela Resolução n9 58, áe
1972";e
· ·
·-- ·
- cebeu a EsCOla Normal como wna institui·
ção "ambicioSa, destinada a ser, realmente,
- N9 185, de _1988, de autoria do Senador
a peça fundamental do desenvolvimento do
Jutahy Magalhães, que .. estabeleç_e a estrutura adsistema educacional".
ministrativa básica do Senado Feàeral, e dá outras
providências".
- Ouvfndo al9uris Professores e auxiliares do
seu tempo na secretaria, entre eles J. F. de _ _Às matérias não foram apresentadas emendas.
Sã__Teles, ínspetor de ensino recrutado para
O Projeto_ de Resolução n9 183, de 1988, será
oficial de gabinete, Maria Betty Coelho Silva,
despachado à Comissão de Constituição e JustiÇa
-- f."\aria Angelita Moreno e outros, formei a opi·
e o de n9 185, de 1988, às COiTilssões de Constinião que ele a dirigiu como se rosse wna tuição e Justiça e Diretora~
_
escola. Acercava~se pessoalmente dos proO SR. PREsiDEI'ITE (Humberto Lucena) - fessores cóncursados, examinava as provas,
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a preouvia, discutia e brigava. O seu perfil é de sente sesSão,_ cónvocando uma sessão extraorUm administrador energético, duro, autori- dinária dO Senado Federal a realizar~Se amanhã,
tário, temido por todos, mas extremamente
às 1O horàs, córn ·a seguinte
humano..
Retomo a pergunta, _como câracterizar o
ORDEM DO DIA
papel do Secretário Isaías Alves? SeJVíndo1
me do modelo Getze.ls-Guba, do cruzamento
Discussão, em turno único;- do Projeto de Lei
das variâveis- nomotêcnica e idiogrâfica -co~
da Câmara n• 6!, de 1988 (nó'7f91SB, na Casa
-md ÚJ'!1 autêf!tiCO se_ctetário-pedagogo.
- - de origem)~- que prorroga o ·prazO estabelecido
no art 19 da Lei n9 5.972,- de ll -de dezembro
- O ·Dirigente cfidversitário
de 1973, qUe regwa o procedimento para o regisNo desdobramento das funções de profes~
tro de propriedade de bens imóveis discriminados
ser em psicólogo, administrador, secretárioadministrativamente ou possuídos pela União.
pedagogo, o dirigente universitário seria a
(Dependendo de parecer da Comissão de Constisua última manifestação com a criação da
tuição e Justiça.)
FaCUldade de Filosofia da Bahía, em 1941.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Ano que também é eleito para a Academia
Está encerrada a sessão.
de Letras da Bahia, sucedendo ao enonne
Teodoro -Sampaio.
___ (LeYanta-.,.susessJo às !8 hord&-e5 ::hinuN_o diseurso inaugurai, em 15 Cle- março
tos) de 1943, Missão nadonaJ e humana da FaATO DA COMISSÃO DIRETORA
_culd!!!de de Filosofia, com toda a força de
N• 57, DE 1988
sua tenacidade, intelectual e literária, a conA Comissão Diretora do Senado Federal, no
cebe como um serviço à Bahia. projetando-a
como uma pequena universidade- um couso de suas atribuíções legais constantes do DeM
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creto-Legislativo n'? 72, de 1988 e considerando
]9 do art. 3 9 e nos §§ J9 e 4"'
do arl 8"' do Decreto-Lei n'? 2.335, de 12 de junho
de 1987, e o disposto no parágrafo ]'? do art.
1"' do Decreto-Lei n? 2.425, de 7 de abril de 1988.
Resolve:

o disposto no §

Art. ]9 Os valores do subsídio e representação dos Senadores da República, bem ·como a

ajuda de custo, de que tratam os artigos ]9 e
4"' do Decreto Legislativo n 9 72/88; ficam reajustados em 26,05% (vinte e seis vfrgula zero cinco

por cento), a partir de 19 de dezembro de 1988.
Art._ 29 Este atõ eritra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3"'

Revogam-se as disposições em con-

trário.
.
Sala da Comissão Diretora, em 7 de dezembro
de 1988.- Humberto Lucena- José lgná.do
- Lourival Baplista - Jutahy Magalhães-

Frandsco Rollemberg.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 58, DE 1988
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regim,;::ntais e considerando as disposições c_onstante_s np § 1~' do art.
3t> e nos §§ 19 e 4~' do art & do _Decreto-Lei nt>
2.335, de 12 de junho ·de 1987, e: o disposto
no parágrafo ]9 do art. 1o do De_creto-Lei n9'2,425,
de 7 de abril de 1988,

Resolve:
Art. ]9 Os valores de vencirne:ntos~. salários,
sa1ârios-famí1ia, gratificações e proventos dos servidores do Senado F~eral, res~~se:~ da aplicação do Ato n~'146, de 1988,_do Presidente, ficam
reajustados em 26,05% "(virite-e Sé~ vírgula zero
cinco por cento), a partir de 19 de dezembro de
198a-

-

-

-
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos va1ores do salário-base e gratificações
dos spvidores do Centro Gráfico _d.o .S~ij~;~do Federal- Cegraf e do Centro de Informática e Processamento de Dados - Proda_sen.
-·
. .
Art. 29 A desP'esa decorrente da aplicação
deste Ato ocorrerá à conta das dotações destinadas ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisionados. no Orçamento Geral da União.
Art. 39 Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Com[sSão Diretora, em 7 dé--âezembro
de 1988.- Humberto Lucena-José Ignádo
- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães Francisco RoUemberg.

ATA DE COMISSÃO
ATA DA 18' REUNIÃO ORDINÁRIA
- DA COMISSÃO DIREfORA

Réaltzada em 7 de dezembro de -i988
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de
setembro de hum mil novecentos e oitentá e oito,
na Sala de Reuniões da ~residênci~. reúne-se a
Comissão Diretora do Senado Federal, presentes
os Excelentíssimos Senhores .Senadores Humberto Lucena, Presidente, José lgnácio, Primeiro
Vlce Presidente, Lourival Baptista, Segundo VicePresidente, Jutahy Magalhães, Primeiro Secretário, Francisco Rollemberg, Suplente. Deixam de
comparecer, por motivos jUstificados, os Ex.celentissimos Senhores Senadore&. Odacir ~Soares, SegUndo Secretário, Dirceu Carneiro, Terceirto Secretário e João Castelo, Quart9 Secretário.
O Senhor Presldeot~ após abrir os trabalhos,
concede _a palavra ao diretor-geral que submete
à Comissão Diretora os seguintes assuntos:
1) PrOpOSta-de Ato da Comfssão Diretora do
Senado Federal reajustando os valores do subsídio e representação dos Senhores Senadores da
República, bem_ como a ajuda de custo, em
26,05%, a partii- de:--1 de dezembro de 1988.
A matéria, após a discussão, é aprovada, assinando os presentes o respectivo Ato que vai à
publicação.
• 2) Proposta de Ato da Comissao Diretora do
senado Federal reajustando os valOres dos vencimentos, salários, salários-família, gratificações e
proventos dos servidores do Senado Federal, inclUsive Cegraf e: Prodasen_. em 26,05%, a partir
de 1 de dezembro de 1988.

Apôs a discussão, a matéria é aprovada, assil!_ando os prese!!_tes o respectivo Ato que vai à
_ .
publ!cação. _
_ . 3) Em continuação, o Senhor Presidente
apresenta para exame o Proces'so n~'
000343/88-9, que trata sobre a promoção de concurso público para seteção de pessoal, no âmbito
do Prodasen.
A matéria é discutida e, em consonância com
a decisão tomada na 13•. Reunião Ordinária e
o Ato n9 52/88, da Comissão Diretora, resolvem
os present~s, a~b?rizai a realização.do concurso.
4) Dando prosseguimento aos trabalhos, o
Senhor Presidente franqueia a palavra ao Senador
Jutahy Magalhães, que traz ao conhecimento dos

presentes expediente e "Pauta de ReMndicações"
dQ.SindicatQ_ dos Servidores do_PQder Legislativo
Federal e Tribunal de Contas da União.
Após os debates, é dada autorização para a
CQ:O~_ituição de uma Comi_ssão composta pelo
Diretor-Geral, de um membro a _ser indicado por
ele e José Ribamar Mourão para negociar com
o Sindicato.
A Seguir, o Senhor Presidente concede a palava
ao Senhor senador José lgnácio, que trata dos
- seguintes assuntos.
5) Minuta de Projeto de Resolução que retifica
a Resolução n~ 155/88, na forma que especifica.
A matéria é discutida, aprovada, assinando os
presentes o Projeto a ser encaminhado à Secretaria Geral da Mesa.
6) A seguir, o Senhor Senador José lgná<:io
apresenta o seu Parecer sobre o pedido de revisão
do Processo Administrativo de que trata a Portaria.
n'l 687/85, em
-São- iritereS~iãdos AClriano Bezerra de Farias e outros, Processo n~ 010562/87-7.
O Parecer, favorável a que "seja constituída CoinisSãO reviSOra integrada por, pelo menos um
engenheirO ou arquiteto, em face da pecUliaridade
técnica que envolve o tema em questão"; após
discutido pelos presentes, é aprovado, ficando o
Senhor Primeiro Secretário autorizado a tomar
as providênciaS cabíveis.
_
7) Em segl.iida, o Senhor senador José lgná95
cio relata os Process_os n 016136/85-3 e
017259/85-1, onde o Servidor Geraldo Gomes,
~j~to Legislativo aposentado, solicita a equipa~
ração de seus veJ;Jcimentos à referência NS-19,
por eqüidade aos demais aposentados, de acordo
com as resoluções que regulam a matéria.
O parecer, nos termOs que expõe, p'elo indeferimento, após a discUSsão, é aprovado.
8} O Senhor Senador José lgnácio aínda relata os Processos n""' 7135/77-7, 1196/78-2,
2911/83-3 e 11579-.0, todos do servidor Décio
Braga de Caavalho, antigo "ContrOlador Gráfico",
- pedindo reconsideração do despacho dado no
Processo n 9 0432n7, que o enquadrou como
Agente Administrativo, ClaSe "C".
O parecer, na forma que especifica, pelo indeferimento, após a discussão, é aprovado.
.Na$ mai$ haVendo.. ~ tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os traba1hos às onze
hOras e trinta minutos pelo que eu, José Passos
Porto, Diretor Geral-e Secretário da ComiSsão Diret_ora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, em_ 7 çle dezembro
de 1988. - Senador _Humberto Lucena, Presidente.

que

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLIU - N• 129

SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO DE 1988

~--CONGRESSO

BRASfLIA- DF

NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, item I, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO
N• 74, DE 1988

Aprova o texto do Protocolo Adicional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, ao Acordo Cultural de 25 de junho de 1960,
assinado em Brasilia, em 1' de fevereiro de 1985.
Art. 1' É aprovado o texto do Protocolo Adicional, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Reino da Espanha, ao Acordo Cultura de 25 de junho de 1960, assinado em Brasflia, em 1' de
·
fevereiro de 1985.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1988.- Senadór Humberto Lucena, Presidente.
PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL E O REINO DA
ESPANHA AO ACORDO COLTORAL
DE 25 DE J(JNHO DE 1960

Resolvem celebrar um Protocolo Adicional ao
Acordo Cultural de 25 de junho de 1960, nos
seguintes termos:__

O Governo da República-Federativa do Brdsil

O Artigo V do Acordo Cultural de 25 de junho

e
O Reino da Espanha,
Considerando que se mantém os motivos que
levaram à celebração do acordo Cultural, de 25
de junho de 1960,

-

Inspirados no espírito de amizade _que rege as
relações mútuas dos dois pafses,
Convencidos de que as relações entre os dois
povos poderão intensificar~se através de um intei'~
câmbio regular de professores,
Conscientes de que as relações entre seus povos devem encontrar caminhos de atualização e
desenvolvimento que estejãin de acordo com as
necessidade:S e as possibilidades de um maior
intercâmbio _cultural,

Artigo I

de 1960 passa a ter a seguinte redação:
"Artigo V

L_As altas Partes Contratantes concederão todas_ as possíveis facilidades (como isenções fiscaiS; aTfandigárlas, etc) à entrada, nos
seus .respectivos_ territórios, de livros, jornais,
revistas, publicações musicais, reproduções
artísticas, destinadas a instituições de caráter
_educathro e Cultui'at;Sob a condição de que
taiS ãrtigos hão sejam Objeto de Operações
Comerciais.
-2. Cada Parte Contratante conCederá aos
diretcires, professores e funcionários administrativos enviados pelo Governo de uma

Parte para exercer funções em estabelecimentos de ensino de origem de uma Parte
no território_ da outra Parte os privilégios e
as facilidades a seguir enumerados:
a)_ visto oficial grátis aos diretores e professores, bem como aos membros de suas respectivas_ (amilia~. com o qll~ se assegurará residência pelo prazo do exercício das atividades irterentes às suas funções;
b) expedição de carteira de iâentidade -pelo Ministério das Relações Exteriores de cada
Parte COntratante aoS dii-etores -e ProfeSS:õ[es,
seus cônjuges, seus ffihos entre 16 e 3"0 anos
e a seus serviçais não nacionais da Parte Contratante onde exercem funções os diretores
e professores.
c) importação, livre de direitos e demais
tributos aduaneiros, para os diretores e professores, de mobiliário e artigos de consumo
de uso próprio ou doméstico destinados à
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oíretor Administrativo
JOSECLER GOMES MQREJRA
Diretor lndustnal
UN[)()MAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

primeira instalação, no período de seis meses
a contar da data de chegada;
d) direito de aquisição de automóvel de
fabricaÇão da Parte Contratante, cOm isenção
de impostos, de acordo com a legislação em
vigor em cada Parte, no período de seis me- -

ses a contar da data de chegada, desde que
o prazo previsto para permanência no território de cada Parte seja superior a dois alias,
Fica proibida a substituição_do veículo adqui·
rido com isenção de impostos;

e) isenção, para os diretores e professores, e extensiva aos membros de suas respectivas famílias, durante o período de sua estada oficial no território de cada Parte Contratante, de todos os impostos e gravames fiscais que incidam sobre sua renda proveniente do exterior, bem como de taxas de previdência social;
f) expedição aos portadores da carteira de
identidade mencionada na letra b de carteira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS
Semestral ..............................•................... Cz9.320,00
Exemplar Avulso ......................................... Cz$ 60,00 ·
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de habilitação, desde que p·ossuam documento equivalente de cada Paite Contratante
ou int~mas;;ional;
g) os funcionários administrativos e os
membros de suas respectivas famílias goza- - rão dos priVilégíos enunciai:los nas letras a,
b,c,d,e,ef;
h) os diretores, professores e funcionários
administrativos, bem como os membros de
suas respectivas famílias, não gozarão de
qualquer imunidade diplomática, pessoal ou
funcional, e não terão imunidade de jurisdição civil e penal, no exercício ou não de suas
funções no território de cada Parte Contratante".
Artigo II
Os demais Artigos do Acordo Cultural, de 25
de junho de 1960, cootinua_m a viger com a redação original.
-

Artiqo III

Cada uma das Part·~s COntratantes notificará
a outra do cumpriment.l das respectivas formalidades constitucionais necessárias à" aprovaçãO do
presente ProtoColo Adicional, o qual entrará em
vigor na data do recebimento da segunda dessas
notificações.
O presente Protocolo Adicional permanecerá
em vigor até o término da vigência do Acordo
Cultural, de 25 de junho de 1960.
·
Feito em Brasílta, "aõ 1''-dia. do rilês de fevereiro
de 1985, em dois originais, nos idiomas p~rtuguês
e espanhol, sendo ambos os textos igualmente
autênti~os.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
- Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Reino da Espanha:.- (ILEGÍL VEL)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, item. I, da Constituição, e.eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 75, DE 1988
Aprova o texto do Adendo ao Acordo para funcionamento do Escritório de Área da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS),
no Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do BrasU e a Repartição
Sanitária Pan-Americana, assinado em Brasília, a 21 de dezembro de 1984.

Art. 1' É aprovado o texto do Adenda ao Acordo para funcionamento do Escritório de Área da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e a Repartição Sanitária Pan~Americana, assinado em Brasflia, a 21 de dezembro
de 1984.
Art. 2•

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

Senado Federal, 9 de dezembro de 1988. ~Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ADENDO AO ACORDO EI'I1RE A
REPARTIÇÃO SANITÁRIA
PAN-AMERICANA E O GOVERNO
DA REPÚBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL PARA O FUNCIO!'!AMEI'ITO
DO ESCRITÓRIO DE ÁREA DA
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA
SAÍID.E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAÚDE NO BRASIL

oa

A Organização Pan-Americana da Saúde/OrgaMundial da Saúde
(doravante denominada "OPAS/OMS"),
e
O Governo da República Federativa do Brasil
(doravante denominado "O Governo"),
Considerando que o Coriselho Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, em sua XXIX
Reunião, _adotou a Resolução II relativa ao Estudo
das Funções dos EscrltórlOs de Áre-a; em virtude
da qual se aprovou que esses escritórios fossem
eliminados a partir de 1~ de janefro de 1984;
Considerando que, em conseqüência do anterior, o Escritório de Área V da OPAS/OMS passou
a _ser Representação no Brasil, sem- solução de.
continuidade;
Considerando que o Acordo que por esse meio
se adiciona, e o Acordo Básico de Assistência
Técnica, assinado em 29 d_e dezembro de 1964
entre o Governo do Brasil e diversos organismos
da família das Nações Unidas, incluída a Organização Mundial da Saúde, constituem um quadro
jurídico adequado para o funcionamento da Representação da OPAS/OMS no Brasil;
Subscrevem o seguinte Adenda ao Acordo para
o funcionamento do Escritório de_ Área, aSsinado
em 20 de janeiro de 15)83.
~ção

CAPITULO I
Da Representação da OPAS/OM.S no Brasil
Artigo I

A OPAS/OMS exercerá suas funções no Brasil
por meio de sua Representação no país.
Artigo 11

O Governo reconhece a Representação da
OPASJOMS no 13rasil com a mesma capacidade
jurídica e Õs meSmos privilégios e imunidades
do antigo Escritório de Area V na cidade de Br~si
\ia, sem solução de continuidade para todos os
efeitos legais.

Artigo ID

A Representação será dirigida por um Representante regjdente designado pelo Diretor da Repartição Sanitária Pan-Americ-ana. Este represen~
tante terá a seu cargo, por delegaçáo do di reter,
a representaçáo legal da OPAS/OMS no Bfasil
e gozará, no tocante aos atas próprios do exerc-icio
de suas funções, de todas as imunidades, privilégios e franquias reconhecidas aos chefes de Missões diplomáticas c-redenciadas juntO ao Governo.
Artigo IV

ó Representante terá como funções principais:
-representar o Diretor da Repartição Sanitária PanAmericana perante as autoridades nacionais, sendo para tanto o princiPal c-anal de comunicação
de relações entre o Governo e a OPAS/OMS
em todo assunto relac-ionado com os programas
de cooperaçáo técnico-científica da OPAS/OMS
e CLimprir as outras tarefas que melhor sirvam
ao·cumprimento dos fins e propósitos da OPAS/
OMS em geral e do país em pa~icular.

-e

CAPÍTULO I!

--nos Programas de Cooperação Técnica

com instituições naCionais públicas, ou com instituições privadas, em áreas, temas ou disciplinas
relacionadas à saúde.
-2. A OPAS/OMS também poderá celebrar,
com a aprovação do Governo, convênios com
as institUiÇões assinalãdas no parãgrafo anterior
para levar a cabo atividades de cooperação técni-ca entre países em desenvolvimento. Para e~-&e
propósito, buscará mobilizar recursos dos palses
participantes da cooperação.
Artigo Vlll .

A pedido da OPAS/OMS, a Governo brasileiro
envidará os possíveis esforços no sentidO de proporcionar os sen.iços de funcionários nacionais
para colaborar no desenvofvimento de atividades
de Cooperação Técnica entre Países em Desen-xolvimento (CTPD).
Artigo IX

6 Governo

poderá ·consignar reCurSos finanCeiros nos orçamel)tos de seus organismos centralizados ou descentralizados a serem transferidos à _Organização para- sua: ãarniriistração ·na
execução de projetes e atividades previamente
aprovados.
CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Artigo V

1. Os pedidos de cooperação técnica serão
apresentados pelo Governo à OPAS/OMS por inArtigo X
termédio de seu Representante no BraSil e se ajusO
presente
Adenda
entrará em vigor na data
tarão às prioridades nacionais e às resoluçQes_
em- qUe o -oovernO notifique a OPASJOMS do
e deciSões dos Corpos Diret6res da OPAS/OMS.
2. O Governo colaborará ativamente na ob- cumprimento dos procedimentos constitucionais
tenÇão e compilação de resultados, dados, estatís- f?rasileiros necessários à sua vigência.
ticas e outras informações que permitam à OPA$/
Artigo XI
OM"S analisar e avaliar esses pedidos e os resultaO presente Adenda poderá ser revisto por solicidos dos programas ~e cooperação técni_ca.
tação de qualquer das Partes. Em tal caso, haverá
consultas prévias sobre as modificações a serem
Artigo VI
feitas, as quais entrarão ein vígór mediante- o proBaseando-se nos pedidos recebidos do _Gover- cedimento previsto no Artigo X.
no e aprovados pela OPAS/OMS, de acordo
Em testemunho do que, os abaixo assinados,
com as limitações oíçamentárias e a disponibi- devidamente autorizados para tanto, assinam o
lidade de recursos, as Partes formularão planos presente Adenda.
de trabalho mutuamente aceitáveis para levar a
Feito em Brasília, aos.21 dias do mês de dezemcabo os programas de cooperação técnica.
bro de 1984, em dois exemplares originais no
idiõma português.
Artigo VIl
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
1. Pãr~ fortalecer e [~cilitar o desenvolvimento Ramiro Saraiva Guerreiro.
das atividades de çooperação téc-nica realizadas
Pela Organização Pan-Americana da Saúde/Orno Brasil, a OPAS/OMS poderá celebrar, com a
ganização Mundial da :Saúde: ---,-, Florentino D.
aprovação do Governo, convênios de cooperação Garcia Scarponi.

e

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

vn, da Constituição, e

RESOLUÇÃO N• 186, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 7.000.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art. 1' É o Governo do Estado do. Paraná, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado
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a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.000.000,00 Obriga~ões do T~souro Na;oio;>al
(OTN), junto ao Banco do E:stado do Para.ná S/A, e~te na qualidade de agente fmam;e1ro da C~n:a Econom1ca
Federal, destinada a Programa de Abastecimento de Agua e Programa Estadual de Esgotos San1tãnos com vistas
ao controle c;la poluição das águas, no Estado.
Art. 2' Esta resolução entra e.m vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de dezembro de l988. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 52' REUNIÃO, EM 9 DE
DEZEMBRO DE 1988
l.l -ABERTURA

1.1.1 -Comunicação da Presidência
-Inexistência de quorum para ab~rtura da

sessão e designação da Ordem do Dia da
próxima sessão, para segunda-feira, dia 12,
às 14 horas e 30 minutos.
---

1.2- ENCERRAMENTO
1.3- EXPEDIENTE DESPI\CHADO

1.3.1-Mensagem do Governador
Distrito Federal

d~

- N' 12188-DF (n' 9/88-QAG, na origem),
encaminhando à deliberação do Senado Federal, Projeto de Lei do Distrito Federal
n~ 8/88, que dispõe sobre gratificação a_ ser
conçedida a ~ngenheiros agrônomos integrantes do Plano de Classificação de Cargos
de que trata a Lei n~ 5.920, de 19 d~ setembro
- de 1973, e dá outras providências.

2 - RETIFICAÇÃO

-Ata da 64• Sessão, realizada em

22-11-88.
3 - MESA !>IRETORA
4 - LiDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
5-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Ata da 52~ Reunião, em 9 de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Francisco Rollemberg

AS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Mario Maia -Aluizio Bezerra- Leopoldo Peres
-Carlos de'Carli -Áureo Mello- Odacir Soares
- RonaJdo Aragão - O lavo Pires - joào Menezes - Jarbas Passarinho -João Caste_lo -Alexandre Costa~ E_djson Lobão_- Chagas Rodrigues - Alvaro Pacheco - Afons_Q Sancho _Od Sabóia de CarValho - Mal!ro Benevides Carlos Alberto -José Agripino - LaVosier Maia
-Humberto Lucena- Raimundo Lira- MarC:o
Maciel - Ney Maranhão - Luiz Piauhylino Guilherme Palmeira - Diva[do Suruagy - Rubens Vilar- Albano Fr.:fnco--=. Frandsco Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar -José Ignácto Ferreira- Gei"soh
Camata - João Calmon - Jamil Haddad Nelson Carneiro---'- Itamar Franco --Alfredo
Campos- Ronan Tito --SeVero" Gomes- .Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas -Mauro Borges -iram Saraiva- Gonzaga JaimePompeu de Sousa - Mau6cio_ Correa - Meira
Filho - Roberto ca-mpoS ~ Lourernberg Nunes
Rocha - Márdo Lacerda - Rachid S~danha
Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves-Affonso
Camargo - José Richa - Jorge Bornhausen
-Dirceu Cameíro- Nelson Wedekin- Carlos
Chiarelli ~José Paulo Biso!.
-

O SR. PRESIDENTE (FrandSco Rollemberg)
A lista de presença acusa o comparedmento

de 51 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário quorum regimental para abertura da ses~
são.
Nos termos -do § 2c do art. 180 do Regimento
intern_o, o expediente que se encontra sobre a
· mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nessas condíções, vou encerrar a presente reunião designando pa"r& a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte-

MENSAGEM N• 12, DE 1988-DF

(N• 9188-GAG, na origem)
MENSAGEM N• 9/88-()AG
Bra_sí)i_a,_9 de dezembro de 19'88
A Sua Excelência ·a Senhor
Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do S~nado Fedexal __
Nesta
___ _
ExCelentíssimo _Senhor Pr~side_nte d~. Senado
FederaJ:
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência,
por força do disposto no § 1o, do art. 16, do Ato
ORDEM DO DIA
das Disposições Constitucionais Transitórias, e da
Díscussãá, em primeiro turno, do Projeto de
Resolução no 157, do Senado FederaJ, o anexo
Lei do Senado nc 30, de_19_88, de autoria d.9 Senaanteprojeto de lei QJ.!e disp~e sobre gratificação
dQ[ I,.ei:te__ <:Mv§, qu~ altera o Código Brasileiro - a ser concedida a Engenheiros Agrônomos. fntede T elecoinUOic.:ições, tornando obrigatório que
grantes do Plano de Classificação de Cargos _de
as emissoras de_ t~levisão, ao final das progra~
que tré!.ta a Lei_n~ 5~9?0, de_l9_de _s~t~ll}J?:ro_ ~e
mações tliárias, transmitam imagens de crianças
1973.
. .
desaparecidas ou seqüestradas (dependendo de
A aludida grattficação será_ concediçla, sempreparecer).
juízo das gratificações existentes, aos servidor_es_
ocupantes de cargos ou empregos da categoria
-0 SR. PRESiDENTE (Francisco Rollemberg) funcional de En9enheiro A9rônomo, Código
- Está enç;errada a reunião.
_NS-707 ou LT-N:S-707, do Grupo-OutrasAUvida(Levanta-se il reunião its 1Ohoras e 35 minu-_ des de Nível Superior, e será escalonada em valores que deverão corresponder a perc:entuais de
tos.)
95% (noventé!. e dp.co ·por cento) _a 120% (cento
EXPED!Ef'ITE DESPACHADO NOS TlôR·
e vinte por cento), incid_entes sobre o _ven~mento
MOSDO§Z<'DOART.IBODOREG!MENTO
ou, s~ário da referência em que estiver posicioINTERNO
nado o servidor.
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inveStidura, na Administração Direta ou Au~
tárquica da União, ou do Distrito Federal, em cargoS ein comissão ou funções de confiança do
na área federal, em face do disposto no inciso
IH, do art 11, da Lei n1 5.920n3, no .sentido de
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
que haja uniformidade do Plano de Oassificação _ (DAS-!00 ou LT-DAS-100), de funções de nlvel
de Cargos do Distrito Federal com o da (Jnião,
superior do Gnipo-bireção_ e Assistência Intermeinstituído pela Lei n~ 5.645, de"_l_O de dezembro
diárias (OAI~llo ou LT-DAI-110) ou, ainda, em
de 1970.
Função de Assessoramento Superíõr (FAS).
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do
§ 2? Nas hipóteses de que trata a alínea j do
mais elevado respeito. - Joaquim Domingos § 1? deste artigo, exigir·se-á di reta correlação entre
as atribuições do cargo em comissão ou função
Roriz, Governador do Distrito Federal.
de confiança e as de Engenheiro Agrônomo.
PROJETO DE LEI DO DF
Art. 4~ A gratificação instituída nesta lei sobre
a qual incidirá a contribuição previdenciária, incorN•8.del988
Dispõe sobre gratificação a ser conce- pora-se aos proventos da inativldade,
Art 5" A despesa decorrente da aplicação
dida a Engenheiros Agrônomos integrantes do Plano de Classificação de desta lei correrá à conta das dotações orçamen~
Cargos de que trata a Lei no 5.920, de tárias próprias do Distrito Federal.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua
19 de setembro de 1973, e dá outras
pub\icação,
providências.
Art 7? Revogam-se as disposiçóes em conO Senado Federal decreta:
trário.
Art. 1o Sem prejuízo das gratificações exis_(À Comissão do Distrito FederaL)
tentes, será atribuída aos servidores integrantes
da categoria funcional de Engenheiro Agrônomo,
ATA DA 64• SESSÃO, REALIZADA
códigos NS-707 ou LT-NS-707, do GnJpo-outras
EM22 DE NOVEMBRO DE 191!8
Atividades de Nível Superior, do Plano de Classifi· ~(Publicado no DCN
cação de Cargos de que trata a Lei n9 5.920,
(seÇão 11), de 23-11-88)
de 19 de setembro de 1973, uma gratifjcação
escalonada em valores que deverão corresponder
Retfficação
a percentuais de 95% (noventa e cinco por cento)
Na publicação feita no DCN(Seção I!), página
a 120% (centoevinteporcento),incidentessobre
o vencimento ou salário da referência em que .3458, 2• Cõluna, onde se lê:.
estiver posicionado o servidor.
Redaçáo final do Projeto de Resolução
Art. 2 9 O escalonamento dos. valores da grati0° 159, de 1988.
ficação de que trata esta lei efetivar-se-á por ato
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
do Governador do Distrito Federal, ouvida a Se-_
cretaria de Administração do Distrito Federal, em de Resolução n? 159, de 1988, que autoriza a
ordem crescente, a partir do limite percentual mí- Prefeitura Municipal de São Luís (MA) _a .elevar
em Cr$ 259.977.013,8,3 (duzentos e dnqüenta
nimo fJXado no art 19, o qual incidirá sobre o
e noVe mllhões, novecentos e setenta e sete mil,
vencimento ou salário da referência NS-05.
Parágrafo único. Nas referências subseqüen- treze cruzados e oitenta e_trés centavos) o montes, o escalonamento far-se-á, sucessivamente, tante de sua dívida consolidada,
Sala das Sessões. 22 de novembro de 1988_na ordem diretamente proporcional aos respec·
tivos valores de vendmento ou salário, de modo Leopoldo Peres, Relator.
ANEXO AO PARECER
que o limite percentual máximo estabelecido no
art. J 9 desta lei incidirá sobre o valor do vencin
Redação final do Projeto de Resolução
menta ou salário da referência NS-25.
n• 159, de 1988.
Art 3 9 Somente farão jus à grãtificação de
Faço saber que o Senado _federal aprovou, nos
que trata esta lei os seNidores em efetivo exertermos do artigo 52,__indso Vlf, da Constituição,
cido.
e eu, Presidente, promulgo _a s.egulnte.
§ 1? Considerar-se-ão como de efetivo exerdcio, para os fins deste artigo, exclusivamente
, DE 1988
RE:SQLUÇÃO N•
os afastamentos em virtude de:
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
a) férias;
·
- Luís, Estado do Maranhão, a elevar em
b) casamento;
Cz$ 259~977,013,83 (duzentos e dn~
c) luto;
qüenta e nove milhões, novecentos e sed) licença especial;
tenta e sete mil, treze cruzados e oitenta
e) licença para tratamento da própria saúde,
e- três centavos) o montante de sua dívi~
à gestante ou em decorrência de acidente em
da <:onsoUdada.
serviço;
f) serviço obrigatório por lei e deslocamento
O Senado Federal resolve:
em objeto de serviço;
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de São Luís,
g) requisição para 6rgãos integrantes da Presi~áo_ do Maranhão, autorizada a elevar, tempodência da República;
- - _
rariamente, o parâmetro estabelecido no inciso
h) indicação para ministrar aula ou submeill do art. 2~ da Resolução n~ 62, de 28 de outubro
ter-se a treinamento ou aperfeiçoamento reladou
de 19..z.s-;:-iiiodificada pela Resolução no 93. de
nados com o cargo ou emprego;
11 de outubro de 1976, ambas do Senado Fedei) missão ou estudo no estrangeiro, quando
ral, a fim de_que possa realizar operação de crédit_o
1
o afastamento houver sido autorizado pelo Gover~
no valor de Cz$ 259977.013_,83 (duzentos e dnnadar do Distrito Federal; e
qüenta e nove milhões, novecentos e setenta e

Tomou-se comei paradigna a Lei

n~

7.600, de

15 de maio de 1987, que disciplina a matéria
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sete mil, treze cruzados e oitenta e três centavos),
destinada a regularizar operação de recursos contratada junto ao Banco do Nordeste do Brasü SIA
erenovaçáode 100% (cem por cento) das parcelas de principal e encargo~ vencidas e vincendas,
apuradas até 31 de dezembro de 1987, junto
àquela instituição financeira.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua pol:>licação.
Leia~se:

Redação final do Projeto de Resolução
n" 159, de 1988.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 159, de 1988. que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Luís (MA) a elevar,
em caráter excepcional e temporariamente, o limf~
te de endividamento do municípío, até o valor
Cz$ 259.977.013.83 (duZentos e cinqüenta e nove
milhões, novecentos e setenta e sete mil, treze
cruzados e oitenta e três centavos)_, equivalente
a US$ l ,891,567.33 (Um milhão, oitocentos e noventa e um mll, quinhentos e sessenta e sete. dólares e trinta e três centavos),
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1988.
-Senador Leopoldo Peres, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 159, de 1988.
Faç:o saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, indso VII,- da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"

• DE !988

Autori;z;a_aPrefeitura Municipal de São
Luís, Estado do Maranhão, a ei.evar, em
caráter excepcional e temporariamente,
o limite de endividamento do Município,
até o valor de CZ$ 259.977.013,83 (duzentos e dnqüenta e nove mllhões, novlcentos e setenta e sete mil, treze cruzados e oitenta e três centavos}, equiva~
lente a QS$ 1,891,567.33 (um milhão,
oitocetltos e noventa e um mi1, quinhentos e sessenta e sete dólares e trinta e
três centavos).

O Senado Federal _resolve:
Art. 1? t a Prefeitur?t_ Municipal de São Luís,
EstãdO do Maranhão, autorizada a elevar, em cará.ter_ excepcional e temporariamente, o parâmetro
do item IJl da Resolução n9 62, de 28 de outubro
de 1975, com as alterações da Resolução n" 93,
de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado
Federal, de modo a permitir contratação de operação até o .valor de Cz$ 259.977.013~83 (duz.entós
e cinqüenta e nove milhões, novecentos e setenta
e sete mil, treze cruzados e oitenta e três cen~avos), _
equivalente a US_$_1, 891 ;s_67 :33 (um inilhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta
e sete dólares e trinta e três centavos), em 29
de abril de 1988, a fun de_ regularizar operaçáo
de repasses de recursos contratada junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e renqvação de
100% (cem por cento) das pa[celas de principal
e encargos vencidas e vincendas, apuradas até
31 de dezembro de I987,junto àquela instituição
fimmceira,
,
Art. 2° E:sta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 75• SESSAO, EM 12 DE
DEZEMBRO DE 1988
LI-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Comunicação
-Do Senador Álvaro Pache:~:.o, d_e que se
ausentará do País.

1.2.2 - Leitura de Projetas
-Projeto de ReSolução n~ 192/88, que alte_ra a Resolução n~ 155/88, dispondo sobre a
Gratificação Especial de Desempenho.
-Projeto de Resolução n<? 193/88, que extingue~ transforma cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá outras providências.

1.2.3 -Discursos do Expediente
SENADOR RaY BACE.i..AR, pela ordem Solkltarido providências visando à leitura de
projeto de resolução encaminhado à Mesa por
S. Ex-, na sessão de ontem.

OSR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Ruy
Bacelar.
SENADOR ODAGR SOARES, pela ordem

-Tratamento a ser díspensado ao relatório
de CPI especificado por S. Ex~
O SR. PRESIDENTE - Resposta ao Sr.
Odaclr Soares.

SENADOR rrAMAR FRANCO- Apresentação .de recurso para o plenário da decisão
da Mesa, tendo em vista argumentos expostos
por s_ Ex'
O SR. PRESIDENTE - Aplicação do art.
449 do Regimento Interno.

SENADOR JUTAHY MAGALIVÍES- Para
emitir uma questão de ordem.
OSR. -PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Jutahy Magalhães.
SENADOR JOAO ME;!Yt;;Z,é,S -

Radi2àii-

zação-demo~rijtic~.

1.3-0RDEM DO DIA

-Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1988.
de_autoria do Senador Leite Chaves, que altera
o Código Brasileiro de Telecomunicasões, tornando obrigatório .que ;:15 emissoras de televisão, ao fina1 das prOQ:ramações diárias. transri1ltarl) imagens ç[e,cfianças desaparecídas ou
seqüestradas. Aprovado, em primeiro turno,

com emenda, lida nesta oportunidade, após
pareceres favoráveis proferidos pelo Sr. Qd
Sabóia de Carvalho, ~endo usado da palavra
os Srs. Leite_ Chaves -e Pompeu de Sousa.

....,..,Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado
n<? 30/8.8. Aprovada, nos termos regimentais.
ACâmara tios Deputados.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

.. SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERGEsdarecimentos sobre o Projeto de Lei do
Senado n'? 92/88, de sua autoria, em tramitação na Casa, que alte_ra a redação e acrescenta parágrafo ao art. 84 da Lei n<? 1.7_11,
de 28 de outubro de 1952.
SENADOR NE/.,SON CARNEIRO - !25•
aniversário da Cruz Vermelha lntemacional e
80'i aniversário da Cruz Vermelha Brasileira.

SEIYADOR AUREO MELLO - Artigo do
prof. Argemlro Procópio, publicado na edição
. de ontem do CoJTeio B_raziliense, a respeito
da devastação da Am~ônia.
SENADORJUTAHYMAGALIVÍES-InvestigaçãO d.às _sucessivas de_Q(Lncias de casos
de- córrupção na administ!açãó pública braSileira.
-------SENADOR LQ(JRJVAI- BAPTISTA- Falecimento do padre Manoel Soare;5.
SENADOR ITAMAR FRANCO~ Discurso
do Ministro da Cultura:, José Aparecido de Oliveira, em homenagem à memória do Engenheiro Américo Renê Giannetti. -

1.3.2- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
1.4- ENCERRAME.NTO
2-ATA DA 76" SESSÃO, EM l2 DE
DEZEMBRO DE 1988
2.1-ABERTURA

22- EXPEDIENTE

2.2.1 -Discursos do Expediente
SENADOR NABOR-:JÚNIOR - Pacto Social.

SE/'fAbdR JAMJL HÃODAD-:- Remessa de
Mensagem do Governo ao SenadO fe:çleral,
so-Pre empréstimo do E~do_do_Rio de Ja_-neiro.
SENADOR FRN;asco ROLLEMBERGll T ell;:conferência Panamericana sobre Ai.ds.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO.SENÀDO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
lmpresso·sob a responsabilidade ~.a Mesa do Senado-Federal

PASSOS PORTO

"iretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor executivo
LUIZ CARLOS Dé BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

ASSINATURAS .

Semestral ··········--·-··--··--'--·-"-------'···--·---- Cz9.320,00

OiretOf' lndustnal

Exemplar Avulso ······--·------'-'---:-. ... :.,_, __ , __ ,,,_ .Cz$ 60,00

UNDOMAR PEREIRA DA SILVA

Tiragem: 1.20-0-exempta~e;s.

Oiretor Adjunto

SE!YADOR AFONSO SANCHO -

Bodas

sacerdotais do Monsenhor Amarílio de Souza
Rodrigues.

2.2.2 --Comunicações da Presidência
-Recebimento do anteprojeto de lei, de
autofia da Deputada Márcia Kubítschek, que
transforma em reserva ecológica do Dis!!ito _

Federal, a atuaJ Chácara Orioyarila, em Taguatinga e estabelece normas para o seu funcionamento e dá outras providências.

---

-Convocação de sessão conjunta a- realizar-se amanhã, às 9 horas e 30 minutos, com
Ordem do Dia que designa.

2.3...::. ORDEM DO DlA

-Requerimento n? 224, de 1988.
-Projeto de Resolução n? 89, de 1988, de
autoria da Comissão Díretora, que dispõe sobre horário e freqüência no Senado Federal,
e dá outras providências. Votação adiada,
por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n? 189, de 1988, que
autoriza o Governo da União a contratar operação de crédito externo no vator de US$
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares
norte-americanos). Votação adiada, por falta
de quorum.
-Projero de lei da. camara no 61, de 1988~
(n9 719/88, na Casa
Origem), que prorroga
o prazo estabelecido no art. 1~da Lei n~ 5.972,
de 11 de dezembro de 1973, que regUla o
procedimento para o registrO de propriedade
de bens imóveis discriminados administrativamente ou possuídos pela União. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum, após parecer favorável, proferido
pelo Sr. Meira Filho em nome da Comissão
de ConstitUição e Justiça.
-Projeto de Lei da Câmara n9 62, de I 988
(n~' 1.071/88, na Casa de origem), que dispõe
sobre a composição inicial dos Tribunais Regionais Federais e sua instalação, cria os respectivos quadros de pessoal e dá outras proviw
dêndas. Discussão encerrada, ficando avotação adiada por falta de quorum, após pare-

de

cer favorável, proferido pelo Sr. Aureo Mello
em nome da Comissão de ConstitWção e Justiça.

-Mensagem n' 26.5, de i9Bá (n° 515188. na ,origem), relativa à proposta pa~a .que seja autorizado o Governo da Uniáo a contratar operação de crédito externo no valor de US $ .
300,000,bod.óo (treZeritoS milhões de dólares
norte-americanos).Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum,
,após parecer favorável, proferido pelo Sr. João
Menezes, relator designado, nos termos do
Projeto de Resoluçã.o n1 194/88, que apresenta.
-Mensagem no 266, de1988(00 515'88, na
origem), relativa à proposta para que seja auto-·
rizada a Caixa Econômica Federal a contratar
operação de qédito extemo .nP valor deUS$
ao,ooo,ooo.o-o (oitenta milhões de dólares
norte-americanos). D~cussão encerrada, ficando a votação adiada por faha de quorum,
após parecer favorável, proferido pelo Sr. Nabar Júnior, relator deSignado, nos termos do
Projeto de Resolução n? 195/88, que apresenta.
2.3.1-DisCW"sosapó.saOrdemdo~la

SE!'{JfbOR POMPEU DE SOUSA - 40
anos da promulgaç~o da Carta dos Direitos
_Humanos.
..
.
· SEN/JDOR NELSON CARNEIRO-Homenagem a Austregésilo de Athayde.

SENADORF?UY BACEUJ?. pela ordem Solicita à Mesa a leitura de projetes de resolução de sua autoria, suspendendo a realização
de concursos púb!Jcos a serem realizados pelo
Senado FederaL
2.3.2 - Comumcações da Presidência
-....:... Térffiinó do prazo para apresentação de
emendas _ao Projeto de Resolução n~ 186/88,
sendo que ao mesmo foi oferecida a Emenda
de ft? -1 de Plenário, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso.
-ConvocaÇão de sessão emaordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
2.4- ENCERRAMENTO

3-ATA DA 77• SESSÃO, EM 12 DE
DEZEMBRO DE 1988
3.1-ABERTURA
32- EXPEDJENTE

3.2.1 - M~nsagens do GoVerruidor do
Distrito Federal
-N1> 13 a 16/88. encaminhando à deliberação do Senado Federal os seguintes projetes de lei:
-Projeto de Lei do Distrito Federal n9 9/88,
que institui, no Distrito Federal, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercaw
darias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunidp'al e de comunicação e dá outras providéncias.
-Projeto de Lei do Distrito Fed~ral n"'
10/88, que institUt, no Distrito Federal, o imposto sobre transmissão Jnter vJvos de bens
imóveis e de direitos a eles relativos, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Distrito Federal n-:11/88, que institui, no Distrito Federal, o _adi~
clonai do Imposto sobre a Renda e ctá outras
providências.
_ ·
-Projeto de Lei do Ojstrito Federal nc12/88, que tnstitut, no Distrito Federal, o imposto sobre a transmissão causa 'mort.is e
dOação de quaisquer bens ou direitos,_ e dá
outras providências.
3.2.2 - Pr_gjetos recebJdos da Câmara
dos Deputados

-Projeto de Lei da Câmara n1 63Í88 (n"
993/88, na origem), que dispõe sobre o salário
mínimo e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara no _64/88 (n?
1.064188, na.origem), que altera.a legislação
do Imposto de Renda e dá outras providências.
-Projeto de l_ej da Câmara n~ 6.5/88, que
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cz$
3.5JE..Z86.605.000,00 e dá outras providências.
3.2.3 -Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado no 109/88. de
autoria do Senador Odacir Soares, que estabelece normas para o processo de privatização
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3.3 .,..._ ORQ~ PO Di<'\

de empresas sob o controle direto ou indireto
do Governo federal, e dá outras providências.

3.2A _Comunicações da Presidência

:

· · ' ·

-Projeto de Lei do Senado ~ 32/88, qúe .
_dispÕe sobre a emissão de selo comemorativo'

-Recebimento do Oficig _ri.~ 8~3/8_8 (n.9 • -à semanadodeficlentefisico, a cargo da ECT,
1.250/88, na origem), do governador do Esta- _ . e dá outras providências. Aprovado, após pado do Paraná, solicitando autorização para que
recer proferido pelo Senador Pompeu de Sou-

aquele estado possa contratar operação de
sa, tendo usado da palavra na sua discussão
crédito externo no valor deUS$ . oSenadorNelsonCameiro.
63,000,000.00, para f~ que especifica.
Redação final do Proieto de Lei do Senado
-Recebimento da Mensagem n9 268/88 ___ w 32/88. Aprovada. A Câmara dos Depu(n9 529/88), pela qual o Senhor Presidente
tados.
da Repóblica, solicita autorização do Senado
Federal para que a Prefeitura Municipal do
3.3.1 .....:. Discurso após a Ordem do Dia
Rio de Janeiro possa contratar operação de
SENADOR ODAC/R SOARES_ Reflexão
crédito interno junto _à rede bancária nacional,
d
no valor de 4.l 00.000 Obrigações do TeSOUrO · -~ em torno do estado social , a nação brasileira.
Nacional (OTN) e solicita ainda que seja retifi3.3.2- Designação dá Ordem. do Dia
cada a Resolução n? 41/88, do S-enado Feda próxima sessão
dera!.
3.4- ENCERRAMENTO

Ata da

.-·

4 - ATOS. DA COMISSÃO DIRETO-

RA
-N~59 e 60, de 19885 - PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-N• 24, de 1988
6 - PORTARIAS DO DIRETORGERAL DO SENADO FEDERAL

-N.,s 29 e

30~

de 1988

7-ATADECOMISSÃO,.

8 -MESA DiRETORA

9 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS' - 10- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENIES

75~ Sessão, em 12 de dezembro de
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

1988

Presidência dos Srs_ Humberto Lucena,
Jutahy Magalhães e Wilson Martins
ÀS 10 HORAS_ ACHAM-SE PREsENTES os:
SRS. SENADORES:
.
- - --

·ao

Regimento Interno, que me ausentarei dos
Art. 3<:> Esta resolução entr~ elTl.vigor na -data
trabalhos da Casa a partir do dia 21-12-88 a de sua publicação,
24-01-89 para breve viagem ao estrangeiro, em
Art. 49 Revogam~se as disposições em conMário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
caráter particu1ar.
trário.
- Leop·o)do Peres - Carlos deCarli - Aureo. Atenciosas saudações.- Álvaro Pacheco SeMello - Odadr Soares - Ronajdo Aragão Jusf.iftcação
nador.
João Menezes -Jarbas Passarinho -João Cas~
O
presente
pr~jet~de r~s~l~ção-tem o intuito
O SR- PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) telo- Alexandre Costa- Edlson Lobão- Cha-·
de elevar a retribuição correspondente à Gratifi..
gas Rodrigues -Alvaro Pacheco- AfonsQ San~ O ~:wediente lido vai à publicação.
cação Especial de Desempenho (GED), para os
'cho- Od Sabóia de CarvalhO..:..José Agripino
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) médicos, ao nível daquela recebida sob o mesmo
- Lavoisier Maia - Humberto Lucena - RaiSobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. título e como Gratificação por Serviços Extraormundo Lira - Ney Maranhão - Guilherme Pãl1<:> Secretário.
dinários, anteriormente à aprovação da Resoluçio
meira - Rubens Vdar - Francisco RoJJemberg
n9 155, de 20 de outubro de 1988.
São lidos os seguintes
-l..ouriva1 Baptista- Lt.dz Viana -Jutahy Magahnpende aduzir que, estando os médicos sujeilhães - Ruy Bacelar -José Ignácio Ferreira
PROJETO DE RESOLUÇÃO
tos a urna carga horária de 120 horas nlensaís,
-Gerson Camata -João Calmon -Jarnil Hado valor da hora extra para esta categoria (remune, dad- Nelson Carneiro -Itamar FranCo -AJfre~
-~!'1•192, de 1988
ração-base dividida por 120) correspondia ao cbdo Campos - Ronan Tito - Severo Gomes -~ = (Da Comissão Diretora)
bro do valor atribuído a todas as demais categoMário Covas- Iram Saraiva- Pompeu de Sousa
Altera a Resolução n" 155, de 1988, rias (remuneração-base dividida por 240). Assim,
-Mauricio Corrêa- Meira Fi1ho- Louremberg
que dispõe sobre a Gratificação Especial a Gratificação Por Serviços Extraordinários que,
Nunes Rocha -Mendes Canale - Rachid Saldade Desempenhopara todos os servidores _equiva]ia a 50% de sua
nha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves remuneração diária, na forma do _art. 408, § J<:>
O Senãdo FeaerarresoiVe: .
José Richa- Dirceu Carneiro -Carlos Chiarem.
9
Art. 1 Fica acrescido, na tabela anexa à Re- do Regulamento Administrativo, para o caso dos ·
0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)solução n11 155, de 20 de outubro de 1988, o médicos correspondia a 100%. - A Resolução n? 155/88 eliminou essa diferenA lista de presença acusa o comparecimento de
fator de ajuste 3,0 (três), aplicável aos ocupantes
51 Srs. senadores. Havendo número regimental,
da categoria de médico, não ocupantes de cargo ciação, ao atribuir um único índice. de ajuste da
GED (2,4) p_ara todas as categorias de nível m&lo
declaro aberta a sessão.
- -~DAS óu cOm remuneração equivalente.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traArt. 2<:> A Gratificação Especial de Desempe- e superior, embutindo, assim, urna remuneração
ba1hos.
nho _constitui também retribWção compensatória equivalente, pela hora extra, para os servidores
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo,
pelo_ 5=0Q1parecimento do seMdor de que trata de qualquer categoria, quando em situação funSr. 1" Secretário.
o artigo anterior, aos plantões previstos na escala cional semelhante.
A perda de remuneração dos médicos tenderia
É lida a seguinte
mensal aprovada pela direção do órgão específico.
a déSáj5ãrecer com o pagamento dos plantões
Em 12 de dezembro de 1988
Parágrafo único. O Servidora que se refere esta efetivamente realizados, não compensados no hoSenhor Presidente
resolução, que deixar de_ comparecer injustifica- rário normal de expediente.
Atendendo, porém, solicitação da classe e do
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excedarnente ao plantão para o qual foi escalado terá
lência, de acordo com o disposto no art:. 43, alínea
descontado 1130 (um trinta avos) da Oratifica:çio. , diretor da Subsecretaria de Assistência Médica

a,
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e Social, esta proposta faz retornãr a situação anterior, adotando um índice de ajuste da GED especial para essa categoria (3,0), correspondente ao

pagamento de 120 horas extras au 100% da remuneração~base.

Conseqilehfemente, e tendo em vfsta a igúal---

dade de tratamento que deve exi'stir entre os servidores, adapta-se ao caso dos médicos o artigo

3~ e seu parágrafo único, da Resolução n" 155/88,

que exclui qualquer outro pagamento pelo comparecimento ao serviço em decorrência de sessões fora do horário norma1 de expediente, inclusive aos s_âbados, domingos e feriados, e prevê

o desconto pelo não comparecimento. Dessa forma, fica vedado o pagamento de horas extras
aos médicos pelo cumprimento da escala de plantões aprovada pelo diretor da área e prev~se o
desconto correspondente, em caso de raJta a esses plantões.
Os efeitos na despesa são mínimos, se comparada a situação da Resolução .155/88, com
pagamento de plantão, e a situação proposta neste projeto, com índice de ajuste especial, sem
pagamento complementar 9e plantão.
Esperamos, portanto, contar com a boa acolhida do Plenário a este projeto de resolução, a
fim de eliminar a possibilidade de Prejuízos financeiros aos servidores ocupantes da categoria de
médico.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 198a
- Humberto Lucena - Lourival Baptista Jutahy Magalhães - Dirceu CarneJro Odadr Soares.

no

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 193, de 1988

ascensão funcionais de 1988, ficam extintos todo
os cargos e empregos vagos em decorrência de
aposentadoria, falecimento, exoneração e demissllo.
Art. 29 É criadã a Subsecfetaria de Administraç.ao de Compras e Ucitações, que terá a competência de planejar, dirigir e controlar as atividades relacionadas com a aquisição e alienação de
bens patrimoniais e de consumo; promo·ção de
licitações e concursos pafã a realização de projetas; para realização de compras; para cOntratação
de firmas para prestação de serviços., fornecimentos de bens e locações e para realização de obras
de engenharia.
Parágrafo único. --A estrutura do órgão criado
neste artigo será estabelecida pela Comissão Diretora no prazo de trinta dias.
- Art. 39 Ao encarregado do Cerimonial da PreSídêridã -incumbe orientar, coordenar e exercer
as atividades de assessoramento superior do Cerimonial da Presidência, em articulação com a Secretaria de Divulgação e Relações Públicas.
Art. 49 São tr{lnsformados em cargos de proVimento em cOmissãO, dO-Grupo DAS, dO Quadro
de Pess.oal d~ Sepado, _com a_ denominação e
na forma Cbnsta'nfe- dos Anexos l e Il, três cargos
vagos de Inspetor de Segurança Legislativa do
Grupo- Atividades de Apolo Legislativo do mesmo Quadra:.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6c Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

(Da Comissão Diretora)
Extingue e transfonna cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá

outras providêndas.
O Senado Fedeiafresolve:
Art. 19 A partir da homologação do resultado
do processo seletivo lntemo para progressão e
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Propõe-se a transformação de três cargos de
fnspetor de Segúrança Legislativa em Cargos em
Comissão do Grupo- Direção e Assessoramento Superiores para atender à premente neces·
sidade da Administração desta Casa de prover
e[etivamente a ocupação de igual número de funções que vêm sendo, de fato, exercidas há tempos
com as características e prerrogativas inerentes
ao Grupo DAS.

Ess_a alteração é de suma importância para a
Casa, uma vez <;~ue, àe fato, encontra-se em pleno
fundohâmentó o Centro de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do Senado Federal, cujo diri:
gente vem desenvolvendo suas atividades normalmente, sem a necessária formalização de seu
cargo, considerado de alta relevância para o Senado Federal.
Oficializa-se, também, a figura do Chefe do Cerimonial da Presidência, função exercida de fato~
com dedicação, por servidor da Casa, há muitos
anos, sem a correspondente retribuição a que
faz jus, em decorrência do alto nível de responsabilidade_ exigido pelas atribuições cometidas ao
cargo, que incluem um assessoramento direto
à Presidência do Poder Legislativo em suas relações formais e protocolares, não apenas com autoridades públicas internàcionais, mas também
com as dos primeiro:: ~scalões da administraçélo
pública nacional.
Quanto à Subsec1 ct..tria de Administração de
Compras e Llcitaçõf~· (_ forçoso esclarecer que
a sua implementaçé.c P. inevitável do ponto de
vista da funcionalidaóc e eficácia administrativas,
atualmente prejudicadas pelo gigantismo da estrutura atual que abriga num só órgão atividades
que convém serem separadas, tanto pela necessidade de se estabelecer controles naturais para
o recebimento e guarda dos bens adquiridos como pela conveniência de sê adequar a estrutura
de compras da Casa à moderna dinâmica de mercadologia visando eliminar custos adicionais com
a morosidade dos procedimentos burocráticos
que a velha estrutura existente acarreta. Projeto
de Resolução de autoria da Comissão Diretora
propõe o desmembramento da algum~s competências da Subscretaria de Administração de Material e Patrimônio, tomando-a mais específica no
tocante às atividades de recebimento e guarda
dos bens adquiridos pela Casa.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de ] 988.
- Humberto Lucena - Lourival Baptista Jutaby Magalhães - Odacfr Soares - Dir-

ceu Carneiro - Francisco RoUernberg.

ANEXO I
Grupo

Cargo I Emprego

Código

Atividades de
Apoio Legislativo

fnspetor de Segurança
Legislativa

Sfalns~

16

3

ANEXOU

GRUPO- DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CÓDIGO - SF-DAS-1 00
Código
N9deCargos

Assessoramento Superior

SF-DAS-102
01

Encarregado do Cerimonial da
Presidência

SF-DAS-102.3
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Código

N~de

Cargos

Direção Superior
SF-DAS-101

01

Diretor-Executivo do CEDESEN

O!

Adrninis_tiação de Compra e
Licitações

SF-DAS-101.4

Diretor da Subseéretaria de

O SR. PRESIDENTE Uutahy Magalhães) Os piojetos lld6s vãO á publicação.

O Sr. Ruy Bacelar ordem, Sr. Presidente.

Peço a palavra pela

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. ROY BACElAR (PMDB - BA. Pela
ordem.)- Sr. Presidente, Srs._Seiladores, quero
dar ciência à Casa, ábs ·metis··erriii1enies Pares
que, na última sexta-feira, demos entrada na Secretaria da Mesa de um projeto de resolução, que
deveria ser, como normalmente é, lido na primeira
sessão do Senado, na Hora do EXpediente. E não
ouvi a leitura desse projeto. Gostaria de saber
de V. Ex", Sr. Piesidente, a razão por que não
foi lido o referido projeto sobre o qual, neste momento, peço esclarecimento à Mesa e à Casa.

O SR. PRESIDENTE lJutahy Magalhães) Ocupando eventualmente a Presidência, devo informar a V. EX• que recebi a comunicaÇão da
Assessoria da Mesa de que o Presidente _efetivo
do Senado, Senador Humberto Lucena, havia solicitado o projeto para examiná-lo. S. EX o deve
estar examinando e deve liberá-lo para a leitura
e posterior encaminhamento. Levarei a S. Ex~ a
questão de ordem de V. Ex", pã-ra solicitar sejam
tomadas as providências necessárias.

usa q__ palavra. Também o Presidente tem, pelo
Regimento, de acÕrdo com o art. 52, item 11,
o direito de impugnar as proposições que lhe
pareçam contrárias à Constituição e ao Regimento. MaS -creio o C[ue o Sr. Presidente deve estar
fazendo é, exatamente, examinando a questão para verificar se ela se inclui nesse item 11 do art.
52. Por isso lembro a _V~ EX" que, cabe, Se~ S.
Ex" impugnar, recurso. Mas como S. Ex" ainda
não tomou a decisão, ainda não cabe recurso
diante de uma decisão_ que !lão fo~ tomada.

O SR. RUY BACELAR Presidente:

''impugnar as proposições cjue lhe pareçam contrárias ... "
Acredito que este não seja o caso, se fosse
caberja ao Senador requerer, para ser considerado pelo Plenário do Senado. Mas como V. -Ex'
me concedeu a palavra, vou ler para os meus
em_inentes colegas do Senado o projeto de resolução que apresentei no último dia 1O do corrente,
e que infelizmente o Presidente não permitiu, por
enquanto, que fusse lido nesta sessão. O projeto
de resolução deverá ter um núm~ro._ A emenda
do projeto de resolução é a seguinte:
'"Suspende concurso público" e dá oufras
providências.''

O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, acre-

dito que cabe a mim e também aos Srs. Senadores, de conformidade com o ãrt. 259, item Jlr,
letra a, n" 3, na Hora do Expediente, a apresentação de projetas. Se V. Ex" me -permite, goStaria
de ler, já que o Sr. Presidente titular da Mesa,
Senador Humberto Lucena, achou por beln fazer
uma verificação, a priori, sobre o projeto em foco,
se o projeto está de acordo e de conformidade
com o Regimento ou Mo. No meu entender está
porque ess_e projeto não fere qualquer dispositivo
regimental. Tafvez seja outra razão do Sr. Presidente, daí, peço a V. Ex" me permita ler:

"Art. 259. A apresentaÇão de proposição será feita:

m- em plenário, nos seguintes casos:
a) na Hora do Expediente:
1 -emenda à matéria a ser votada nessa
fase da sessão;
2 - indi_caçã~:
3 -proJeto;...

Gostaria de ler o prOjeto parã cánhecimento
da Casa, porque, de fato,_deveria ser lido na presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jutally" Magalhães) -

V. Ex" pode lê-lo, pois é um direito que tem quando

Conheço o item

11 do art. 52 que fala sobre as atribuiÇões -do

~--o

Senado Federal reSOTVe-:
"Art. 1~ Fic_a suspensa. por prazo indeterminado; a execução do concuis_o _p6blico
destinado ao preenchimento de 35 vagas d9
Quãdro de Pessoal do Senado Federal, ol:?jeto do Edital n~ 1/8_8, publicado no Diário
Ofii:::ial _da União, de 29.11.88, ê do Edital
n" 2/88, pUbliCado no re"feridO órgão da Imprensa Nacional de 5 de dezembro de 1988.
Art. 2° No prazo de 6 anos, contados da
data da aprovação desta Resolução, o Senado Federal não admitirá servidor, salvo para
cargo em comissão ou emprego declarados
em lei de livre nomeação e exoneração.
- Art. 3o Esta ResÇ>1ução entra erO vigor na
data de sua aprovação.
_
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário.
-,-6alã das Se:$$ões, 1O de- dezembro de

19a8.
s-enador Ruy Bacelar"
Sr.Presidente, e meus caros e eminentes Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sr. Se-nador, há orador inscrito...

SF·DAS-101.4

O SR. ROY BACElAR -Apres~ntei o prOjeto

e me cabe ler as justificativas.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Se V. & Vãi JeTsOmente as jUstificativas, apenas
solicitaria ·a V. Ex' que não- fiZesse um pronunciamento sobre a questão e deixasse para o momento oportuno:
O SR. RUY BACELAR - A justificàÇão é
a seguinte:
"Acaba de ser publicado edital contendo instruções sobre concurso público para categorias funcionais de técnico em comunicação soda!, jornalista, 1Ovagas; bibliotecário, 1Ovagas; enfermeiro,
10 vagas, e tradutor, 5 vagas, todas pertencentes
aos Quadros desta Casa.
_O que me deixa perplexo é o fato de o Senado
já contar com um número tão elevado de servidores e, ainda assim, pretender realizar esse concurso público.
Se fLZermos levantamento rigoroso da situação
funcional da casa·, tenhà certeza de que chegaremos a um resultado capaz de nos mostrar o
__
_
seguinte:
f9- uma boa parte-- do nossO funcionalismo
não tem função determinada e, portanto, não produz o suficierite;
-29- uma graride parte dos seiVidores é subutiUzada, significando isto que um melhor aproveitamento ou o remanejamento desses recursos humanos permitiria atender às necessidades dos sefOres mais Carerites de pessoal;
3o -outra sigi1ificã.tiva parte dos funcionários
está deslocada de suas funções originais especificas, em desvio de função.
Portanto, chegaremos à conclusão de que nossos recursos humanos dispõem de habilitações,
aptidões e de capacitação, enfim, para neles investirmos, com vistas à plena utilização desse potencial oculto e Inerte.
-Se assim é, por que não tentarrnos essa realocação interna de pessoal para as áreas necessitadas, antes de realizarmos concurso público?
Por exemplo, se precisamos de_ tradutores, por
que não aproveitarmos servidores que falam inglês, francês ou outras línguas, e pagarmos um
_curso de especialização para sua posterior utilização nessa área? Acredito que sairá mais barato
em termos de investimento, e o retomo produtivo
será talvez melhor, considerando-se o incentivo
e a valorização que isso pode representar para
o servidor.
O mesmo podeóamos dizer dos técnicos em
comunicação social e jornalistas. Já os temos em
número expressivo, por que não os utilizamos
mais intensamente? Por que esse concurso que
se anuncia? Serão mais-dez. Ora, isSo-_é-inexplicável.
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No caso-das bibliotecáriaS, temos informações
de que há várias delas trabalhando, atualmente,
em outros órgãos da Casa, em desvio de função.
Se a Biblioteca do Senado precisa de mais dez

Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar; o
Sr. Jutahy Magalhães, 1~ Secretário, deixa a
cadeira dêi preSidência, que é ocupada pelo

sr.·- Humberto Lucena, Presidente~

servidores habilitados, o mais racional, o mals

econômico, o mais sensato teria sido deterininar
o retomo desses profissiOnais ao seu órgão de
origem, antes de s_e_ fazer um concurso público

até que as ne_cessidades se evidendassem.
No Serviço Médico a rriesma coisa. Se é preciso
se ter mais enfermeiros, vamos antes descobrir
aqueles que se encontram, como nos outros casos, fora do órgão.

Todos nós sabemos que houve um convênio
assinado entre essa Presidência e a Reitoria da
Universidade de Brasília, que houve um trabalho
prévio de formu1ação do concurso, que ja deve
ter havido despesas, que o início das inscrições
está marcado para hoje, dia 12, mas tudo isso
pode ser pelo menos adiado, até que se encontre
uma solução interna e rápida, se esta não (or
possível a curto prazo. Aí, sim, pensaríamos em
fazer o concurso.
·
Não me parece inviável devam, nesta antevéspera das incrições, negociar- coin a Universidade
o adiamento do concurso. As despesas que já
tiveram sido efetuadas poderão ser compensadas
de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, afinal
temos vários convênios com a Universidade de
Brasília em andamento. Na pior das hipóteses,
se houver prejuízo daquilo que tenha sido pago
por conta de despesas já consumadas, esse prejuízo será irrelevante, em face da economia a obter-se na folha de pagamento mensal.
Quanto à proibição de admissões no Senado,
pelo prazo de seis anos, estabelecida no art. 29
do projeto, cabe-nos esclarecer que se trata de
medida que se justifica em face do já elevado
contingente de servidores existentes na Casa, que
somente num prazo grande poderá ser enxugado.

Com relação aos seM; anos, a razão ê que representa o tempo que a maioria dos Srs. Senadores
.ainda tem de mandato.
Acreditamos que o Senado, aprovando o presente projeto, estará contribuindo de maneira decisiva para o controle das despesas do setor público e para uma profunda reformulação de politica
de pessoal, que estanque verdadeiramente o ingresso de novos servidores no setor público com
o aproveitamento dos já existentes."
Sr. Pregjdente, esta é a justificativa. Espero, já
que o eminente Senador Humberto Lucena encontra-se na Casa, e já que n5.o foi permitida a
leitura na Hora do Expediente, comO- dev~ria ter
sido, espero que o Presidente da Mesa do Senado,
eminente e Exm9 Sr. Sei1ador Humberto Lucena
dê como· lido, como se fosse, e como de fato
é, de acordo c:om -o art. 259, a presente-proposição
e que ela passe, de agora por diante, a obedecer
aos trâmites normais desta Casa: inclusive, se possfvel, em face da urgência da medida, que seja
de imediato colocada na Ordem do Dia, para ser
discutida em regime de urgência.
Sr. Presidente e eminentes Srs. Senadofes, essa
proposiçáo, em face do tempo, tem necessidade
urgente de ser examinada por esta egrégia Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Se~ dor Ruy Bacelar, V. EX? fez um pronunciamento. Realmente, o projeto que V. Ex.' leu
constará dos Anais do Senado Federal. Quanto
ao projeto, está em exame pela Mesa, de acordo
com o art. 52, item 11.
---o Sr. Odaclr Soares- Sr. Presidente, peço
a palavra para uina questão de ordem.
- O SR. P~IDENTE (Humberto Lucena) Tem V. Ex~ a palavra para uma questão de ordem.

O Sr. Ruy Bacelar- Sr. Presidente, gostaria
de saber se é sobre o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não, não é sobre o mesmo assunto.
O Sr. Ruy Bacelar -

Então, gostaria que V.

Ex" me respondesse.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Eu já decidi, nobre SenadOr.

O Sr. Ruy Bacelar~ Então, de acordo com
o art. 52, recorro da decisão de V. EJc!'
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} Mas eu ainda não impugnei o projeto de V. ~
Estou examinando.

O Sr. Ruy Bacelar- Espero que V. EX decida
o mais rápido possível.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Eu decidirei de- ãCofdO~ tão lOgo receba o parecer
do Consultor-Jurídico. Quando eu tiver o parecer
do Consultor-Jurídico, eu decidirei,

O Sr. Ruy Bacelar- Mas que essa decisão
não seja após o dia 15, Sr. Presidente, senão irei
pedir verificação de quorum em todas as votações do Senado.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Nobre Senador Ruy Bacelar, a Mesa tomará uma
decisão. V. Ex' não pode dialogar com a Presidência.

O Sr. Ruy Bacelar- Mas V. EX!' não pode
usar esse mandato que lhe outorgamos para abusar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Coricedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares, para uma questão de ordem.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. para
uma questão de ordem.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, nos termos do art. 444- do Regimento
Interno, formulo a V. E>f. a seguinte questão de
ordem:
Tendo em vista as conclusões contidas no Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito que
apura irregularidades na Administraçáo, faz-se necessário, nO momento, que esta Casa dê ao art
175 do Regimento Interno interpretação que se
harmonize COf!J a regra jurídica do § 3~, do art.
58 da Constituição Federal em vigor.
É que, Sr. Presidente, corre-se o perigo de, sob
a justificativa de que o texto constitucfonal confere
poderes, os mais amplos, às Comissões Parlamentares de Inquérito, este Plenário venha a ser
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atropelado pelas conclusões de um mero relatório
elaborado por órgão por ele mesino criado.
Quero dizer, que se deve dar ao supracitado
" arl.l75 interpretação que não permita que a criatura (CP!) se sobreponha ao criador (Plenário).
Pretendo ouvir de V. Ex', na qua1idade de Presidente da Mesa, como há de se proceder com
relação ao eventual encaminhamento ao Ministério Público das conclusões- da mencionada Comiss~o de lnquérito.
Resguardando a autonomia do Plenário do Senado Federal faz-se indispenSável que o Relatório
em questão seja encaminhado ao mesm-o para
que, apreciando a matéria, proponha as providências cabíveis, como expressamente determinam os arts. 175 e 177 da lei que rege os trabalhos
desta Casa.
Por cautela, rogo que a Mesa Diretora, sabiamente, extraia do dispositivo em debate os seus
reais -~feitos, evitando-se, assim, irremediável
-equívoco.
Trata-se de decisão de tal responsabilidade e
gravidade que não pode deixar de passar pelo
crivo do Plenário do Senado, que dará a palavra
final sobre o encaminhamento à autoridade competente de relatório descritivo dos fatos para a
promoção da responsabilidade criminal dos acusados.
Considerando, ainda, Sr. Presidente, que as atribuições das ComiSsões Parlamentares de Inquérito limitam-se às atividades investigatórias, na
busca da verdade dos fatos, seria de todo insensato conferir-lhe poderes decisórios em nome de
toda uma CaSa do Con9nissã NaCiorial.
Tratando-se de questão objetiva e de alta relevância parei-eSta instituição, solicito dessa hOnrada
Presidência a pronta decisão da presente questão
de ordem, consoante dispõe o art 446 do Regimento Interno:
É esta a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Nobre Senador Odacir Soares, V. Ext levanta
questão de ordem relacionada_ com os relatórios
das Comissões Parlamentares de Inquérito .
A Constitu~çáo Federal, no art 58, § 39, diz:
"As Colnissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas
Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados ~ pelo Senado Federal, em conjunto
ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apura- ção de fato determinado e por prazo certo.
send6o-Sua5- Conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores."
_
. ~ando a_ Constituição Federal, neSte dispoSitiVO, se refere ao requerimento de um terço,
fica claro que a Com5ssão Parlamentar de Inquérito é órgão do Senado Federal. Por sua vez, os
arts. 175 e 177, do Regimento Interno, estabelecem:

"Art. 175. A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que concluirá por projeto de
resolução, se o Senado for competente para
deliberar a respeito, Ou aSSinalará os funda-mentos pelos quais não o apresenta..,

............................... -...........,

_____
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"Art. 177. Se fOr determinada a respÕn~
sabilidade de alguém, por falta verificada, a
matéria, antes de ser submetida ao Pltmário,
irá à Comls~ão de Constituição e Justiça, q~Je
proporá, em projeto de resolução ou em
emenda ao já ofereddo pela Comissão de
Inquérito, as providências cabíveis."

Sr. Presidente, V. E:;.c!' comete- aí- permita-me,
respeitosamente -=- uma heresia, pois V. EX' já
-havia teitO-uma_ consulta à. Comissão de Constituição e Justiça.

Nestas condições,_ tendp _em ~. o que dfs..
põem a COnstituição e o Regimento, a Presidência
entende que qualquer relatório de _Comissão Par~
lamentar de Inquérito tem que ser submetido ao
Plenário do Senado Fedexai.

O SR. PRESIDENTE (Umberto Lucena) V. EX' não pode dialogar ·com a
Presidência. V. Ex' recorreu -da decisão de questão de ordem
da Presidência, de acordo com art.. 446:

É a decisão.
O Sr. Itamar Franco

-_lícito ao Presidente -SOlicitar a audiência da

Comissão- de Constituição e Justiça sobre
a matéria."

Permite~me,

~·A qUestão de ordem. s.erá" çiecidida pelo
Presidente, com recurso para o Plenário de
-oficio ou mediante requerimento, que só será
-aceito se formulado .ou apoiado por líder."

~

Peço a palavra_ pela
ordem, para uma questão de ordem Sr. Presi~
dente.

V. ~ recorreu com o apoio do Uder ChaQas
Rodrigues _e, em seguida. depois de receber o
recl,I(SO_ de V. EX' eu me prevaleci do art. 449,
que ê c:laro:
- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran~
co.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para questão
de ordem. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, recorro, primeiro, da decisão de V. ~ _ao
plenário.
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O SR. ITAMAR FRANCO - A questão de
Ordem que eu levanto...
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Fundamente no Regimento a sua questão de ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO- O fundamento
que eu levanto, nobre Presidente...

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)- ·
Qual é o _artigo, do Regimento, nobre Senador?

O SR. ITAMAR FRANCO Presidente. EiJ'CõiltinUO riéle.

Art. 444. Sr.

O SR. I'Rl'SIDENTE (Humberto Lucena) Leia. __
O SR. ITAMAR FRANCO- Está aqui:
"Art. 444 Constituifá questão de ordem,
- -suscitável em qualquer fase da sessão, pelo
prazo de 5 (cinco) minutos, qualquer dúvida
sObre interpretação ou aplicação deste Regiinento."

"''Havendo recurso para o plenário sobre
decisão da Mesa em questão de ordem, é
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) lícito ao Presidente SoliCítar a· audiéoda da
E o que tem isso a ver com a rrílnna· dedsão
Cciffiissão de Constituição e Justiça_ sobre . e com o recurso cle V. E$O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a matéria."
0 SR. ITAMAR FRANCO- Eu tenho dúviRecebo o recurso de V. Ex" e solidto audiência, .--N_ã? h~ d~~~a, eStâ deddida a questão.
das na interpretação que V. ~ deu à questão....
sobre o mesmo, da ComisSão de C,qn_stituíçcio
e Justiça.
O SR. ITAMAR FRANCO~ Há uma dúvida.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Mas por isso V. Ex' recorreu e -~u reçebi o seu
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Sr. PresiO SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) dente, a questão de ordem será decidida pelo
V. Ext vai levantar outra questão de orderri? QuaJ recurso.
Presidente com recurso para o plenário de oficio
é a questão de ordem?
O SR. ITAMAR FRANCO - Mas eu conti~
ou mediante requerimento, que s6 será aceito,
nua, Ex": agora na minha fala. V. Ex', p0r"Tavor,
O
SR.
rfAMAR
FRANCO
Vou
levantar
se formulado ou apoiado pelo líder.
me escUte.
outra questão de ordem, Sr, Pr_esidente.
EU tehho um líder aqui -ao- mêlfl~dó e- a-qui
Pediria
a
V.
EX'
que
tivesse
a
devida
calma,
O SR. PRESIDENTE (HumbertO LuCena) também .. :
para que eu possa ...
Qual é a nova questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) O SR. rf.AMAR FRANCO -Sobre os 5 miV. EX' já recorreu _e eu pedi a audiência da ComisV. EX' é que não está calffio, nobre senador.
nutos. V. Ex' conhece o Regimento tanto quanto
são de ConstituíÇão e Justiça.
eu ou até melhor. V. EX' _me dê_ os _5_ minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO - Em primeiro
O SR. ITAMAR FRANCO- Primeiro inciso,
Se eu nã:o concluir com uma _questão de ordem,
Sr. Presidente.
!ygar, Sr. Presidente, V. Ex" envia à Comissão de
V. EX' indefere. Tenho direito de dizer_ nesses 5
Constitu[ção e Justiça o que V. Ex• já havia solí~ _ minutos que me faltam.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -- citado.
V. Ex' há de convir que recorreu, mas o art. 449
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - 0 SR. PRESIDENTE (HumbertO LucenaJdiz:
Então, diga.
~Nobre Senador, V. Ex- vai Ou não-fazer nova qUês~

"Havendo recurso para o plenário, sobre

decisão da Mesa _ em questão de ordem,
é lícito ao Presidente solic:itar a audiência da

Corniss~o.. de Constitulç&o

eJustiÇa sQbre

a maténa.

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.) ~ tem o direito de recorrer.
O SR. ITAMAR FRANCO- Recorri.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) E eu recebi o recurso de V. ~

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, V. Ex' não
está atendendo ao recurso.

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Como nâO? Eu recebi o recurso e pedi a audiência
da CorriiSsão de Constituição e Justiça.
O SR. ITAMAR FRANCO que dii o art, 449:

tão de ordem? Então, a faça. V.~ es~_ querendo
discutir a decisão da Mesa e isso eu não permito.
.

o

SR.

ITAMAR FRAN:co- Eu tenho' 5 mi-

rlutos para encamínhar a minha questão de or-

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente,
primeiro invoquei o art446.
V.

~

V. Ex' veja o

"Havendo recurso para o plenário, sobre
decisão da Mesa em questão de ordem, é

dem. Esses cinco minutos V.~ tem de respeitar.
_O SR; PRESiDENTE (Humberto Lucena)_Coloque a nova questão de ordem; V.
pode falar sobre matéria vencida.

EJ('

não

QJIR- ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente.

se nesS_eS 5 minutos- eu não concluir com uma
questão de ordem, V. Ex!'--indefira.

O SR. PRESIDENTE-(Humberto Lucena) V. Ex" verse sObre matéria nova.
O SR.-ITAMAR FRANCO- Estou versarido
sobre matéria nova.
A decisão de V. Ex' contraria a própria decisão
que V. Ex• havia tomado anteriormente.
_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Qual é __ o dispositivo que V. EX? se prevalece do

Regimento para levantar a nova questão de ordem?

O SR. ITAMAR FRANcO.:.....Eu posso_diler?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Pode.
- - O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado.
Quero dizer que v. Ex" não poderia novamente
enviar para a Comissão de Constituição e Justiça
aquilo que V. EX' já havia solicitado. lsto é uma
questão mínima de entendimento; isto não é coisa
de Regimento, se V. Ex~ fez uma consulta à Comissão de Co~stituição e Justiça. Não sei se o Presi~
dente da Comissão de ConstitUiÇão e Justiça se
encontra presente. Se essa Comissão de Constituição e Justiça aínda não deu parecer sobre a
consul_t.?t de V. EX', foi _V. _Ex" que se_ adiantou ao
senador que só hoje recorre a V. Ex~ de _uma
decisão sobrestada na Comissão de Constituição
e Justiça, porque, pelo que sei, alguém Solicitou
vista. Então, como V. EX' atropela a Comissão
de CoristffulÇão e Justiça com outrã questão de
ordem aqui levantada e envia novamente a maté·
ria à Comissão de Constituição e Justiça? A. questão já está na Comissão de Cpnstituição e Jus~
tiça ...
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O SR. PRESIDEr!TE (Humberto Lucena) Qual é a questão de ordem?
O SR. ITAMAR FRANCO - A questão de
ordem é que V. EX' não pode fazer uma interpre~
tação duvidosa à Comissão de Constituição eJI,ls~

tiça, estando ela já examinado uma consulta de
V.Ex'
~
A Cómtssãó ae ConstifuíçãO e J_ustiç-ª poae definir o quê? A consulta de V. Exõ ·au-a- cjuestão
de ordem agora l~antada pelo nobre Senador?

I:: a questão

de ordem que envio a V. ~·. Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Vou responder, nobre Senador Itamar Fr.anco. Em
primeiro lugar, eu diria que não_ há questão de

ordem, porque V. ~ não se baseou em nehurn
dispositivo constitucional ou regimental.
O SR. ITAMAR FRANCO - M 444.

O SR. PRESIDEr!TE (Humberto Lucena) Não socorre a hipótese levantada por V. Ex"
Por outro lado, me:sm._o ad,mitindo que não há
fundamento na sua questão de ordem, a Presidência esdarece Q seguinte: o direito de CQnsultar
a Comissão de Constitu[ção e Justiça é tranqüílo
à Presidência da Casa. A_gora, isso não _impede,
como não impediu que um Senador, no caso
o Senador Odacir _Soares;--levante uma questão
de ordem, a mesma matéria, objeto da consulta.
Ora, nO momento em que ele fez a questão
de ordem, dei a minha decisão. E a minha decisão
é no sentido de que o relatório de quaJquer Comis-são de Inquérito, de acordo com a Constituição
e o Regimento do Senado, tem que ir a_o Plenário
do Senado, que_ é_ o órgão soberano para resolver
a respeito, até porque a Comissão de Inquérito
é requerida,automatfCamente, por um terço dos
Srs._Senadores, ou seja, mais de 20.- A rl}i_nnha
decisão é neste sentido, porque esta é a minha
opinião e eu consultei a Comissão-de <;oostitutçã~
e Justiça, porque outros Senac;lores tinham dúvidas
quanto à matéria. Na'hora porém-em que o Sena~
dor Odacir Soares léva.nta a questão de ordem~
eu decidi e V. Ex~recorreu. Recebi o seu recurso e
pedi, sobre_ eJe, audiência à Comissão de Constituição e Justiça, de acordo com o art. . O que
pode ocorrer é que o nobre Presidente da Comissão de Constituição e' Justiça, _Senador Alfredo
Campos, vá naturalmente_ apensar o recurso de
V. Ex' à consulta que já -~stâ na Comissão! e que
tem como Relator o nobre Senador Cid Sab6ia
de Carvalho.
Esta é a decisãQ final."

O SR. ITAMAR FRANCO --A decisão de
V. Ex" fiCa depedendo de uma interpretaçãO dã
Comissão de Constituição e Justiça?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Mas é daro!

O SR. ITAMAR FRANCO melhor juízo _desta Casa ...

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A questão está decidida: fica sob restada a decisão

Porque, salvo

O SR. PRESIDENTE (Humberto_Lucena)Nobre Senador, V. Ex' tem CLRegimento, sabe
que não pode discut[r com a 70'\esa. A questão
está decidida

O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou dlscutindo, V. Ex' é que está querendo passar por
cima da Comissão de Constituição e Justiça.

da Mesa até que a Comissão de Constituição e.
Justiça decida a respeito.
O SR. ITAMAR FRANCO - É lógico que
tem_ que estar sobrestada. V. Ex- não pode ser
o úoiço_ hom~m a interpretar a Constituição nesta
Casa.... "
O SR. PRESIDENTE (Humbeto Lucena) ~
Quem vai interpretar afinal e a C:õrnissão de Constituição_e Justiça, nobre Senador.
os~ iTAMAR ~co·...:..;:,:.~-e é para isso
que há a Comissão de Constituição e J_ustiça.

o sR. PRESIDENTE ftliinlber!:o Lucena) -~Peçàa V. ~ qüe encerre, nobre Senador, mesmo
p-Õrqüe_ V. Ex• não tem mais o que dizer. Já decidi
a questão de ordem· de V. Ex'- -
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OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Pronuncia o seguinte di,sCJ,li'SO~Sr. Presi~ente, Srs. s~--
nadares no dia 5 de ~orrente, o jornal O 9:Jobo,
no seu ~ditorial "A Hora de Coragem e Decisão",
em um trecho dizia o seguinte:
"A democracia brasileira não é mais uma
experiência, é um estágio de desenvolvimentb político do qual não haverá retomo."

Esta frase--é: ~uito irnJ,ortanie. Is~- se refletiu
perfeitamef1te no resultado d?S eleições, que foi
uma demonstração inequívoca de tal pensamento. Realmente~ o País está marchando numa democracia e dentro desta democracia não haverá
retomo, ém nosso entender.

Mas, se examinaririOs eSta- última eleição, fica:.
iemos um pouCo iritrigados e- pOderemos fazer
certas indagações, por exemplo: Quem perdeu
O SR. Jutahy Magalhães - Sr_. Presidente,
a eleição? Quem g8nhou a eleição? O resulta.do
peço-a paJaYra para Um qliestãO de ~r~em.
foi teórico ou de protesto? O resultado foi um
O SR. PRESIDEr!TE (Humbeto Lucena) - desejo de mudança? T ódas essas perguntas poConcedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Madem-ser feitas e examinadas daqui por diante.
. Q_alhães, para _uma questão _de ordem.
De uma coisa estou certo: a política da mentira,
do engodo, das promessas, da troca, está desapaOSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA
recendo, principalme11te como resultado da inPara uma i:jUeStãõ-de ordem. Sem revisão do orafluência fantástica de todos os meios de comunidor.) --A questão de ordem, Sr. Presidente~ é
cação que hoje vão alcançando, sobretudo com
- para uma indagação da decisão de V. Ex', ou
a televisão, mais de _80% do território nacional. ·
para uma explicação, ou, então, para uma reclaTemos que partir para a política de princípios.
maÇão do andamento dos trabalhos. Estou baOs métodos têm que ser adaptados às condições
- seado no Regimento.
brasileiras. Achamos que no caminho que estaDesejo fique bem claro que V. Ex~' solicitou à
mos trilhando, temos que partir para o que vamos
Comissão de Constituição e Justiça prestasse um
denominar e temos denominado de radicalização
esclarecimentO a respeitO- à e-coino deveriam ser
democrática. Achamos necessário que realmente,
encamínhaCios os relatórios das Comissões Parlade agora e_m diante, no curso em que_ a História
mentares de Inquérito. atravessa, definamos a posição brasileira em seu
O Senador Odacir Soares le\!'antou a questão
devido lugar. Não podemos ficar nesses métodos
de ordem. Levantada a questão de ordem, V. &
antigos, na maneira antiga de fazer polítíca, portomou uma: decisão ou uma posição que, no meu
que, então, não saberemos que caminho trilhar.
entendimento, se antecopa à decisão da ComisQuando dlzemos que é necessária a apliCação
são de CdfiSfifuição e Justiça, que havia solicitado
da radicalização democrática, queremos diz que,
para falar Por V. _Ex• mesmo. Torriada a decisão,
de um lado, precisamos colocar o capltalismo,
foi leiiãntado uni_recurso pelo Senador Itamar
a defesa da propriedade, a estrutwa da família,
Franca; agora V. ~ detenni"n_a_que vá no\rahlettte
a liberdade de consciência, a manifestação livre
· à Comissão de Constif:ufs;_ão e_Justlça.
do pensamento, a liberdade individual e coletiva,
Então, fica acertado e compreendido que estao combate à violência, o combate_ à greve ilegal,
mos dependendo da Comissão de Constituição
a melhoria social e gradativa, o combate à exploe JUStiça,· s_em sobrestar nada. Apenas a decisão
ração dos fracos pelos fortes e o respeito à ordem,
de V. Ex'.
-à disciplina e à hierarquia, além de outros princíw
0 SJt P.REsiDENTE (HumbertO Luêena) pios que naturalmente aí possam ser encravados.
Mas é claro, _nobre Senador_ Jutahy Mªgalhães
. De outro lado da fronteira colocaremos o soda- .
V. Ex" ouviu o que eu disse: o recurso, evidentelismo, o comunismo que é uma forma de sociamente, tem o poder de sob restar a minha dedsão.
lismo - , o anarquismO, a destruição dã proprieAgõrã, eu nãó poderia deixar de acolher a questão
dade, o vandalismo, a ocupação violenta_da prod_e ordem que foi levantada. Tomei a minha decipriedade, a desordem, o desrespeito; a âestruição
~ªo~ howe um .recurso._E eu-;- de acordo com
da familia, a exploração-da pobreza, a greve geral
o Regimento_lntemo do Senado, art 449, -encamie, sobretudo, a luta de dasses. Com essa radicalinhei à Comissão de Constituição e Justiça para
zação certamente poderemos chegar à próxima
falar sobre o mesmo.
eleição de Preside_!1te da República dlvidindo o
Cabe o Sr. Presidente da Comissão de COnstisetor das águas. O que não é possível é uma
tuição e Justiça processar ol'ecurso, a meu ver,
grande parte da popul::~:ção, sobretudo uma granfazendo juntá-lo ao processo da consulta anterior, - de parte daqueles que oriefltam _o eleitorado e
,--que já tem um Relator, que é o Senador Cid Sa,os partidos políticos, continuar em cima do muro
b6ia de Carv:alho; aliás, S. Ex• inc;l_u,sive emitiu
e na hora da eleição se bandear para um lado
o seu parecer- naqUele órgão técnico. (Pausa)
ou para o outro sem medir as conseqüências
e_ depois ficar a reclamar. Assim, essa radicaliO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) zação se toma muito mais importante quando
Há oradores inscritos.
nos estãmos _aproximando, no próxlmo ano, da
Concedo a palavra ao nobre Senador João Me.eleição para Presidente da República:
nezes.
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Temos que dividir as águas, Queremos saber
quem está de um lado ou ·quem está ·do outro.
Nã podemos continuar nessa política do cochi-

duro, é difícil aftrmar isto, mas os exemplos ficaM
ram marcantes na vida deste País.
Um partido como o meu, o partido da Frente

cho, nessa política do_arranjo, nessa política da
Uberal, tem como presidente o nosso Colega Sevantagem pessoal sem nenhuma orientação.
nador_M_ar_ç_p_Maciel, que anda por aí afora converEssa radicalizaçãO Cleili.OCrátic"ã stftorflã iffi-- -·sandocomgregosetroianos.-f;m~omedequem
prescindível para estabelecer, sobretudo a divisão S. Ex' está falando? Do partido? Não, não está
do voto, só assim sairemos democraticamente

falando. Procura todos:_ vai a São Paulo, fala com

na eleição para Presidente da República. Se não o Sr. Jânio Quadros, rafa Com o Sr. Silvio _Sarifus,
fizermos esta campanha, se não usarmos os fala com o Sr. António Ermlrio de Morais, fala
com _o Sr. Mário Amato e, quem_-sabe, si_o Lula
meios de comunicação, se não usarmos tudo
aquilo de que dispomos, não chegaremos a -um o convidasse -pa-ra fazera parte de _uma chapa S-.
resultado satisfatório na eleiçãó do próximo -ano Ex' não exar:ninarja o assunto? Isto não pode con~
para presidente. Isso porque os partidos poUtlcos tinuar mais. Os outros partidos são a mesma coinão têm mais consistência e passa aqui pór nós sa. Estou_dand9 exemplo do_ meu, para que outros
o eminente Senador Luiz Viãifa, que diz- que-se _não reclamem_ e digam que atacamos as_outras
abrir um curso S. Ex.' vai para lá. Ora, S. ~ não _siglas. A situação é gera1, é idêntica para todos
precisa de nenhum curso, pois é catedrático em os partidos.
todos estes assuntos .. O Senador Luiz Viana sabe
o Sr. Ronan Tito _ Permite-me v. ~ um
que, a esta altura dos acontecimentos; necessário aparte? --- - - se torna conhecer realmente quem é quem: Não
é possível ficarmos nesta _situação, e_m__que os
Ó SR. JOÃO MENEZES - Pois não. Ouço
partidos políticos, como o PMDB, o PFL, o PDS com muito prazera o aparte de V. Ex', emiilehte
e os demais partidos de esquerda, não têm consis- líder.
O Sr; -Roi13n Tito - Nobre Senador João
tência própria.
Vimos o resultado das eleições. Hoje, fala-se Menezes, V. Ex9 está-se referindo, sem dúvida ne-·
muito na de _São Paulo, onde venceu a Dr" Erun- nhuma, ao último encontro que o nobre Senador
dina. Pergunto: foi a Dr' Erundina que venceu MarcoMadel_teye_como"homemdobaú".Tenho
ou foi o Dr. Maluf que perdeu? Atê hoje não sei. a impressão, nobre Senad6f, de que for um enSe fiZermos um levantamento junto ao·· eleitorado _ cOntra ãmistoso, porque em nenhum momento
de São Paulo, o maiot do Pais, verificaremos que passaria pela cabeça do nobre Senador Marco
a Dr' Erundina se elegeu prefeita nessa capital, Madel querera colo_car, para candidato à Presialcançandoo a média de 23% a 25% desse eléito- ___ dênciada_República, o homem do "golpe do baú".
rado. Os restantes 73% foram divididos entrevoNo meu entendimento, aqui, nesta Casa fa1a-se
tosembrancoevotosdetodosaquelesquefalam, muito em comissão de inquérito, em como elas
brigam, discutem e não têm odentação.
deve_riam sera abertas creio que se deveria fazera
A política que propomos se toma cada vez mais
uma 'CPI sobre o baú, dito da felicidade, e que
necessária e imprescindível, porque, sem ela, não .está fazendo um império, neste Pais, às c_ustas
saberemos qual caminho trilhar. é: preciso cjue das lavãdeiras, às cuStas das empregadas doméso povo brasileiro se consclentize, Se quer ir para ticas. E Um sanguesSuga que está chupando, drenando recursos. De maneira que tenho a impresa esquerda, que vá para lá. Não é possível que
pessoas de responsabilidade, pertencendo a outra
são de que o nobre Senador Marco Maciel foi
ideologia com posições definidas, que, na hora
a São Paulo para tera uma conversa com o 'hoda eleição, por não gostarem da cor da gravata
mem do baú", mas não foi para tratar de candidatura à Presidência da República. O nobre Senade um candidato ou do sapato que ele usa, votem
no outro lado, mesmo que esse lado lhe pareça
dor Marco Maciel é um homem sério. S. Ex' iria
da esquerda ou da direita ou Cõritrâlio às- Suas
procurar um candidato à altura do partido e das
idéias; e depois ficam a reclamar.
tradições dos- polítiCos da Frente Uberal. De maEsta ê a verdade. Isto aconteceu em todo o
n-eira que ninguém aqui nesta Casa nem do Brasil
País. E a prova de que os partidos políticos não -vã.i- aCreditar que o n_obre Senador Marco Maciel
têm consistência_está no fato de que onde houve
vá atrás do ''homem do baú" para que este seja
candidato à Presidência da _República.
candidatos disputando eleição- em capitais, quem
ganhou não foi o partido; ganhou o candidato.
O SR. JOÃO MENEZES - Eminente SenaCito o exemplo de Pernambuco. Ganhou o PFL?
dor, realmente V. ~ dá um aparte levando o
Não, o PFL não ganhou em Pernambuco, como
assuntO -para ·outrO aspectO. O fatõ -é qUe o sr.
não ganhou em lugar nenhum. Ganhou o -candiSílvio S_antos ia ser candidato em São Paulo, na
dato Joaquim Francisco. Por quê? Pelo seu posieleição anterioi', e acabou _não sendo, pai-que o
cionamento, pela sua atitude ét:ca, pelo seu com·
Sr. Marco Maciel_ foi "cochichar" sozinho e o Parportamento político. Isso levou-o à grande vitória
tido ·disse não. E S. Ex' ficou no ar. t: esse fato
dentro de Recife, talvez a capital mais politizada
que quero discutir. A honorabilidade do Sr. Sílvio
para a esquerda que temos.
Santos. não a quero discutir, como também não
que queremos dizera com isso é que votaestou discutindo a honorabilidade do Sr. Marco
ção foi toda consensual. Foi uma votação origiMaciel. O _que estou discutindo ê Oestado político,
nada, sobretudo, do posicionamento dos candié a forma política. Essa posição política não pode
datos, e os partidos políticos foram destroçados,
continuar nem no meu Partido nem no Partido
os partidos pollticos quase nada representaram
de V. Ex', eminente Uder, por que V. Ex- também
nos resultados das ele~ões, tão desorganizados
vive em -àíficuidade. O Partido dé Y. Ex~ tinha um
estão,_Uniram-se aqui e aColá, e de vinte, trinta,
candidato, o nosso eminente CompanheirÔ e Dequarenta partidos que ar estão, o que se via era
putado .Uiysses _Çj_uimarães. Hoje.. é !..ima candia coligação de quatro ou cinco e, no fim, não
c:iatura que murchou, que sumiu, que está desapase sabia a que partido pertencia o candidato. É
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recendo. E qual é o cançlidato_ de V. Ext? Agora
se procura no- escuro outro candidato para o Partido de V. Ex!'? Qual é o outro candidato que _existe
aí? Afif Domingos? Como S. Ex.! _concorrerá à
eleição? Quafs são os outros candidatos? São
candidatos aqui e acolá sem nenhuma expressão,
sem nenhuma consistência política. _Então, para
examinarmos essa consistência política, só temos
ilin Cartiililio: _a radiCaiização democrática. Temos
que div!dir as águas. Temos que unir. Quem-está
de um lado, que fique desse lado; quem está
do outro, _que fique do outro. É esta a tese. que
defendemos e· que parece. ..
O Sr. Ronan Tito- É {1 famosa radicalização
de Centro, não@.--.- -- -0 :SR. JOÃO "MENEzEs ~ Nao se trata de
radicalização do Centro. Aqui não existe Centro.
Falou-se muito, quando_~a votação da COnstituinte, em Centrão. Nunca s.oube que tenha existido, falou-se nos jornais, criaram esse nome _e,
então, passou a existir sem nenhuma consistência. O que quero dizer é que, teoricamente, se
defma ql!em está de um Iado_e_quem está do
outro lado. Isso é precjso. Diante_ da_s duas candidaturas postas nas ruas, a do Engenheiro e ffieu
amigo Leonel Brizola, e a do Sr. Lula, quem está
até agora do outro lado? É um aglomerado de
candidatos procurando fazer acordo, na base do
cochicho. É contra isso que me oponho.
Precisamos, de fato e de direito, se é que queremos concorrer à eleição_com facilidade, com possibilidade de chegar a resu1tado positivo, que as
forças que estão de um lado se juntem para enfrentar as forças que pensam de outra maneira.
Quem ganhar, leva. A minha proposição ê uma
proposição democrática. Quero evitar a continuação desse sistema brasileiro, que está envergonhando a nossa política e está esfacelando a constituição dos partidos políticos, que perdem, caaa
vez mais, o seu posicionamento no espaço e, sobre tudo, a respeitabilidade pública.
OSr.CldSabóiadeCarvalho-Permite-me
V. Ex' um aparte?
-O SR. JOAO MENEZES- Corrt ri:Juita honra, nobre Senador.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - V. Ex',
no início do seu discurso, fez algumas indagações,
inclUsive SObe cl:ueril- ganhou as_ eleições. Ainda
me -reportando ao_ início da fala- de V. EX', creio
que a eleição foi vencida por uina tese: o pludpartidarismo, que é uma ocorrência salutar na democracia. O pluripartidarismo teve um exemplO de
fortificação neste úl~mo ple~o m~nicipal, sem
que, Senador João Menezes, tenhã sido a-antecipação do pleito presidencial. Os partidos que foram dados c.omo derrotados, como o PMDB, talvez não tenham perdido, porque, na_ verdade, o
grande número de prefeituras e de vereadores
alcançado pelo PMDB não pode deriotar uma derrota: em nenhuma hipótese. Mas também não poderíamos ter o PMDB como o grande vencedor,
porque, afinal, também perdeu as eleições em
centros de_grande_densidade populacional, de
grande importância econôffiica, -como· é- o caso
de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Belém etc. E nessa _variaç_ão onde o
PMDB foi dado como perdedor, é dado como
vencedOr __o.-PT. mas em outro local já é o PDT,
em outro, como Recife, jâ é o PFL. E~o, o pluri-
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partidarismo é que realmente alcançou uma fiXa-

ção neste momento. V. Ex.~ também faz referên~
cias às candidaturas à Presidência da República
e dá a candidatura de Ulysses Guimarães como
havendo fenecido. Não sei, acho que é muito cedo. Talvez ainda venha a ser o Presidente da Repú-

blica uma pessoa de quem não se falou até agora,
porque muita gente pensa que algumas vitórias
autorizaram, e muito, determinadas candidaturas.
Eu não poderia deixar de lembrar a V. Ex' que
o seu discurso é ouvido num plenário do qual
participam, também,- provâveis candidatos. Nós
não podemos descartar a possibilidade da canWdatura de Mário Covas, pelo PSDB e com possível
coligações, não podemos descartar a provável

candidatura do Senador Jã.rba-s r-assarinho, que

também ouve o discurso de V. Ex• Então, seu
discurso é pronunciado no coração da Federação
brasileira, daí a sua importâncta. E o que queremos é que o máximo de candidatos - o máximo
-possa surgir, para que o povo ténha realmente
condições de escolher do melhor modo possível
principalmente quando sabemos do primeiro e
do segundo turnos. Louvo V. fJcf pela inteligência
com que faz suas colocações, neste momento,
aqui, no Senado Federal.
OSR. JOÃO MENEZES- Fico muito grato.
eminente Senador Cid-Sab6ia de Carvalho, Pelo
aparte que dá pois realmente vem ao encontro
do nosso pronunciamento.
V.EX' fala que devemos ter o maior número
de cancüdatos. É af que está o erro._Aí, em noSSa
idéia, é que está o erro. Temos que condenar
as forças que vão disputar a eleição para a Presidência da República. Porque, se não fizermos isso,
concorrendo com 4, 5, 6 candidatos, o que acontece? Estará aí a Vlt6rla da esquerda, através do
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou através
do Sr. Leonel Brizola.
ESsa íflfeii9ériCiã- é que está faltando ao povo
brasileiro. Se ele quer isso, que vá, que eles ganhem a eleição, que nós todos a aceitemos e
vamos cumprir os ditames que venham. Mas se
querem disputar, temos que dividir as águas, temos que colocar uma pessoa de cada lado, para
haver realmente a disputa.
Vunos, por exemplo, a prefeita de São Paulo
declarando nos jornais que é necessária, realmente, a força pra chagar-se ao poder. E~s declarações saíram em todos os jornais do País, e foram
lidas em todo o País - é verdade que foram
até explicadas pelo emínente üder Senador Jarbas Passarinho. Acho que não, acho que ela disse
realmente que eles querem uma modificação pelei
força, porque a modificação pela força é o que
querem os anarquistas, que têm como base principal a grande figura de Kropotkin, que prega
justamente chegar ao perder pela destruição do
poder, chegar ao poder pela violência, porque
a pequena violência, dizem os anarquistas, se
compara aos pequenos roubos, aos pequenos
furtos. O que é prec!so é u"ma grande- vi_olência,
segundo a idéia de Kropotkin, o grande anarquista, junto com Bakunine: Estas são as- idéias
definidas pela Prefeita Erun-dina, de São Paulo,
e é um direito- que lhe cabe, é um direito que
lhe assiste defender, porque ela foi eleita pelo
povo-de São Paulo, que, por essa ou aquela circunstância, por esse ou aquele pieguismo, deu·
lhe uma vitória espetacu/ar, embora só tenha 2i%
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cracia estará mais forte, porque tudo o que viram
de_errado, até agora, eles, no poder, verão como
tudo é diferente. Então, dentro de mais 120 dias,
logo depois que esses prefeitos assumirem as
prefeituras, terão eles outros posicionamentos em
função daquilo que diziam anteriormente às eleições. Sobre o problema que V. Ex• neste momento cita, do Exm9 Sr. General Ministro do Exército como um dos prováveis candidatos, e que
dará segurança e tranqüilidade à sucessão presidencial, V. Ex• tem razão. E nós temos um exemplo: lembramo-nos do Presidente Eurico Outra,
que fez um governo de paz, tranqüilidade e de
união nacional. Nós nos lembramos que ele falava _
naquele livrinho, cumpria aquele liVrinho, que era
a nossa Constituição. Vieram as eleições. Tivemos
o Brigadeiro Eduardo Gorrtes. o General Teixeira
Lciti o General Juarez Távora comO candidatos
à Presidência da República. Isso tudo fez com
que o País recebesse essas candidaturas na maior
tranqüilidade e era mais uma garantia para que
as eleições fo_ssem feitas e o presidente que ganhasse assumiss~ o poder. Então, V. EX' está levantando uma tese muito importante neste sentido. Quanto ao problema de cancüdaturas, as candidaturas de Lula e de Brizola estão nas ruas em
O Sr. Ney Maranhão -- V.Ex• me permite
função, inclusive, da lua-de-mel desses candidauT-aparte?
tos com prefeitos que venceram eleições nas capitais. Daqui em diante, temos certeza de que, deO SR. -JOÃO MENEZES- Diz Haroldo Hopois desse "freio de arrum41.ção", como diz o adállaitdci O_ seguin"te, no seu artigo dO mês de nevemgio popular, que foi essa eleição, vai haver candi-- bro:
datos do PMDB e do PFL, em coligações, para
"No entanto, temPos atrás, o Senador João
enfrentar certas forças que hoje têm candidatos,
Menezes, do PFL, levantou a possibilidade
da candidatura do Ministro do Exército, Ge- · corno dizem, imbatíveis. Portanto, dentro dessas
forças, como V, Ex!' acaba de dfãf, temos, incluneral Leônidas Pires Gonçalves, à Presidência
sive, os Senaddres Cid Sab6ia de Carv.:ilh6, Jarbas
da Repúblíca. Numa disputa eleitoral uma
Passarinho, Mário Covas, o Deputado Ulysses Gui-ca~didatura militar, qualquer que ela seja,
marães, o Governador de Pernambuco Miguel Arnão tem a menor põ~sibilidade de figuras
raes, e tantos outros. Estou certo de que vamos
de responsabilidade ao meio politico há
ter bom senso. As forças do centro_ e da esquerda
quem comece a admitir que, se no inído
progressista e, vamos dizer, cons-Cientes, deverãp
do próximo anO crise atingir níveis desespeunir-se em torno de um desses candidatos, e
radores de convivência social, com inflação
quem sairá ganhando, no final, será a democracia,
insuportável e com o País paralisado por greque é o de que predsamos neste País. to regime
ves, pode-se configurar um quadro de incerque muitos acham ruim, mas, até agora, ninguém
tezas a favorecer a candidatura militar para
encontrou melhor. Parabéns a V. Ex.' por este ale r~
a Presidência da República."
ta que está fazendo da tribuna do Senado.
Quem diz ísto é um doS homens que rrlais
tratam de politica, que vive 24 horaS por dia na
O :SR. JOÃO MENEZES - Somos gratos
política, e que tem as suas idéiás abertas e demoa V. E.x1' pelo aparte, Senador Ney Maranhão, socráticas, como é o grande Jornalista Haroldo Hobretudo pela conclusão à que V. Ex<' chega, ou
llanda.
seja, de que há a necessidade primordial de as
forças do lado de cá terem um candidato para
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex"
enfrentar as forças do lado de Já. E quem vencer
um aparte, nobre Senador João Menezes?
leva. É esta a nossa teoria.
.
O SR. JOÃO MENEZES- Pois não.
A nossa preocupação é que aqueles que ganharam as eleições de novembro, por esta ou ·aquela
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador João
circunstância, pelo menos nomínalmente, contiMeneze_s, estamos ouvindo com muita atenção
nuem a fomentar a desordem e a anarquia.
o pronunciamento de V. Ex!', homem público que
As greves estão aí a todo momento: o País
tem uma grande experiência parlamentar e na
história política deste País. V. Ex~. como eu _e muiestá paralisado. Vimos no jomal, outro dia, a notítos csenadores aqui, já viu vários ftlmes concercia de que os professores iriam aprovar todos
os alunos aqui em Brasília, sem nenhuma comnentes à sucessão presidencial. No meu entender,
pensação das aulas, porque neste ano talvez nem
S_enª_ctgr Joã-º Menezes, _esta_ eleição fez com que
30% das aulas previstas foram dadas aos daqui,
todos os partidos, hoje, estejam no poder. E com
em- Brasília. São dessas anarquias que temos reisso o· PT e o PDT - este partido foi o que mais
ceio.
se sobressáiu nesta última campanha, em proporVerificamos que o sistema de telecomunicação
ção- estão em lua-de-mel para assumir o poder.
está receb_endo telegramas atrevidos de elemenEntre fazer oposição e assumir o poder há uma
tos agitadores,_ameaçando um'1 "operação tarta·
difei"ença muito grande. Na hora em que esses
ruga" para o dia 14, se não c+ns.eguir os seus
partidos assumirem o poder, a meu ver, a demodo eleitorado de São Paulo, assim mesmo camuflado.
Vêem, portanto, V. EX"' que o que defendemos
é _a necessidade que temos de fazer a congregação de forças. Foi por isso que alguns meses
atrás dissemos que talvez surgisse uma candi. datura gue fosse ca'paz de congregar toda as forçaS que estão com o capitalismo, que estão com
a direita, que querem a ordem, qUe querem a
hierarquia, que querenl o respeito à propriedade,
que querem a manutenção da família, contra a
exploração da pobreza, e essa candidatura seria
a do Generaf Leônidas Pires Gonçalves. Todo
mundo achou que não, que era um absurdo. Agora tenho ouvido governadores de estado falando
e- achando essa possibilidade. Tenho visto minis- tros de Estado achando real essa possibilidade.
Eüm dos jornalistas mais inteligentes, mais politizados e mais credenciados deste País, o Jornalista
Haroldo Hollanda, no Jornal de Brasília, falando
-de candidaturas, disse da dificuldade de uma candidatura militar, como Se ã candidatura que viesse
do General Leônidas Pires Gonçalves fosse uma
càndidatura militar~ nunca seria neste sentido,
ma_s sim uma candidatura para reunir as forças.

a
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objetivos, além de entrar em greve em todo o
Pafs.

-

-

É dessa anarquia, é dessa desordem que temos
de nos preservar, porque, se continuarmos nessas
condições, aonde vamos parar? Temos que encontrar uma forma de estabilizar a vida nacional,
a fim de que possamos realmente chegar às eleições do próximo ano para eleger o Presidente

da República. Este é um fato da maior importância
que nós, de maneira alguma, podemos refutar
ou podemos abandonar.

Vemos que o Governo do -Presidente JOsé Sar:.
ney faz um esforço sobre:humario para manter
esse equilíbrio social, para manter esse período
de transição e, talvez, só devido à sua capacidade,
à sua inteligência, à sua bondade e à sua maneira
de agir é que vamos_ -caminhar para as eleições
do ano que vem. Isto é muito importante. Vemos,
por exemplo, o esforço _extraordinário em tomo
disso que se está chamando Pacto Social. Vimos,
na semana passada, um Ministr_o de Estado ir
à televisão e dizer. ·~ora, o Pacto Social ganhou
da inflação". Meu Deus do Céu! Este não parece
ser um país de homens inteligentes, um pãíS de
gente capaz. Se o Pacto Social perdeu da inflação,
não vale nada, a inflação é que está ganhando.
Não podemos continuar na posição de d,esrespeito ao Pacto Social. Não acreditamos no resultado positivo de um Pacto Social que prevê um
aumento mensal de 25, 27 ou 30% no custo
de vida. Isso dentro do que está no papel. E o
que está na realidade? Pacto Social não pode
ser baseado, exclusivamente, em base de salários.
As dificuldades se amontoam cada vez mais
na classe média, que está desaparecendo. Essa
dificuldade é constatada sobretudo quando vamos ao mercado, quando vamos às compras,
quando vamos comprar as utilidades primárias
e necessárias. De semana pat-a semana,- de dia
para dia, o fato acontece, essas dificuldades aumentam.
Conosco, ontem, aconteceu, um fato. Fornos
comprar um remédio numa farmácia - famas
trazer até a caixinha e esquecemos. Tinha um
preço·pregado na caixinha do remédio e já tinham
posto outro por cirila, novecentos e não sei quantos cruzados. N. o vendedor foi ao livro, viu e,
na minha frente, apanhou outro pedacinho de
papel e colocou, na hora, por cima daquele, outro
preço. Quer dizer, como é que se vai obter um
Pacto Social quando aqueles que deviam coope~
rar, aqueles que estão interessados na manuten~
ção disto criam dificuldades diárias para o povo,
paq:t aqueles que precisam mais.

I:: verdade que vemos os aviões cheios para
.Miami, vemos os aviões cheios para o Rio de
Janeiro, para Belém do Pará, para Salvador; os
ônibus não têm lugar; dia de sábado e domingo,
os restaurantes estão superlotados. Mas é o pes~
soai que tem a sua poupança e também está
tendo dinheiro para fazer isso, porque aquele que
vive do seu ordenado, aquele que vive exclusiva~
mente daquilo que recebe como retribuição do
seu trabalho, esse está em situação cada vez pior.
O preÇo das utilidades cresce de maneira exorbitante, em detrimento dos interesses sociais deste
País.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. EX'
um aparte?

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

O SR. JOÃO MENEZES- Concedo o aparte a V. E.xt, nobre Senador Nelson Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro- Caso alguém che~
gasse há poucos minutos nesta Casa, no plenário
ou nas galerias, imaginaria que V. EX' é, aqui,
o Uder da Oposição, porque a critica que V. ~
acaba de fazer ao Pacto SociaJ é tão grave, importa
em aspectos tão sérios, que fico a perguntar e aqui traduzo o pensamento do visitante que
aqui estivesse - se V. Ex~- está. deferidendo ou
criticando o Governo; porque a crítica que V_. Bel'
_está fazendo ao Pacto Social- e há os que vivem
na esperança de esse Pacto Soda! atender às
esperanças nacionais -, a critica que V. ~ está
fazendo a essa faJta de fiscalização_ dos preços
traduz, na verdade, urna realidade. Ainda bem que
é wn Líder do Governo que a faz, porque aqui
estamos surpreendidos com essa atitude. Imagina
quem aqui chegasse e ouvisse V. Ex!', com essa
eloqüência, criticando o Pacto Social e os que
por ele estão respondendo, inclusive o Governo...
Eram estas as minhas dúvidas, nobre Senador.
Eu estava acompanhando o infdo do discurso
ele V. EX' Agora V. Ex" passou para aquela velha
posição antiga de crítico e não _de homem que
aplaude. V. Ex!', agora, voltou a ser o João Menezes
da Oposição, o João Menezes que ocupava a tribuna para criticar Governos anteriores - faço
nteriores e não o atual Governo do Presidente
José Samey. Veja V. EX' que não confundo a sua
posição hoje, que é explicável, em face da posição
anterior. Apenas V. EX' está citando_o fato do Pacto
Sociái e mostra a _inoperância de tudo quanto
se fez até hoje para que ele produza efeitos, resultados que todos .desejamos. Isto é o que, em nome
de todos que estão presentes ou ausentes, eu
queria situar no discurso de V. EX'
O SR. JOÃO MENEZES - Eminente Sena~
dor Nelson Carneiro, tenho grande admiração por
V. Ex", ffias, em COntrapartida, eu Perguntaria a
V. Ex": V. Ex•, se fosse Líder da Oposição, ou
se fOsse Uder do Governo, quando se- estivesse
discutindo um interesse nacional, qual seria a posição de V. ~a v. EX' defenderia o interesse nacional ou não, por ser Uder daqui ou Líder d'acolá?
Este é que é o póilto, IiObre Senador Nelson Carneiro. Estamos num País que está vivendO uma
hora crítica, uma hora de crise. Acho que todos
temos que dar a nossa cooperação e a nossa
ajuçla para que este País possa navegar, chegar,
éom segurança, às próximas eleições para Presf~
dente da República. Não podemos chegar às eleições do ano que vem.·-enfrentar o PDT, enfrentar
o PT, e mais cinco cindidatos do outro lado, de~
fendendo uma idéia. Isso é uma falta de inteligência, para não dizer que é outra coisa mais
feia. Ou, então, é feito deterrninadamente para
chegarmos a outro resultado. Ou tomamos uma
posição e vamos defender idéias e princípios de
um lado, contra Jdéjas e princípios de outro lado
ou, então, vamos chegar a um resultado que
a giande maioria não quer e depois se queixar
dele.
V. ~.-que- é Um grande Senador da República,
um dos luminares, do PMDB, não defendeu, na
última eleição realizada no Rio de Janeiro, o
PMDB, e sim o Partido que tem um nome grande,
e que chamam de 'Tucano". V. Ex' parou de
defenaero PMDB, por quê? Porque V. Ex' achou
que _e_{a-lnelhor do que defender o Governo do
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seu Partido, o PMDB no Rio de Janeiro. Vê, portan~
to, V. Exi' que precisamos é usar a nossa palavra,
os nossos microfones, de acordo com o que julgamos ser melhor para o povo, para os nossos Estados, para o País e para a Nação.
Quero repetir aqui, alto e bom som: a inSistência
em def~nder a democracia é necessária, ou, então, este País vai para outro rumo, e, depois, vão
chorar na cama, que- é rugar quente.
-O Sr. Nelson Carneiro- Pennite~rrie V. Ex'
um aparte?
O SR- JOÃO MENEZl;S aparte.

Tem V. Ex' o

O Sr. Nelson Carneiro - Acho que V. Ex'
esquece que estamos num regime pluripartidário,
que o me1hor seria que cada partido tivesse o
seu candidato e desfraldasse a_ .sua bandeira. p
que v: Ex' quef é: (rue s_e faça_exat:lme_nt_e o contrário. Então, voltaríamos somente a dois ou três
partidos. O Partido dos Trabalhadores__venceu
exatamente porque era um partido, e lutava, desde
a sua fundação, por um mesmo objetivo. O PDT
tem também o m~o pensamento~ a mesma
organização, o mesmo chefe carismático, por isso
mesmo ganhou as eleições em várias UrUdades.
AD contrário do que pensa V. Ex', é preciso que
cada partido_ compareça, ao menos no primeiro
turno, com sua característica própria, com o seu
programa, com os homens que os representam,
e não como quer V. Ex', que todos os pmtidos
_de centro ou centro-esquerda se~ em terno de um só candidato. Daqui a pouco voltalia-mos ao bipartidarismo, que foi tão prejudiclal ao
País. Se V. EX' me permite dizer, no caso do Rio
de Janeiro, eu, por motivos de ordem pessoal,
que preferi não declarar, não tive como apoiar
o candidato do meu partido. Não tive um homem
que chega aos _78 anos, que vai completar 60
em o direito de selecionar o seu voto para orientar
bem os que o acompanham. Por isso não pude.
acompanhar o candidato do meu Partido. Também não fui à tribuna para lhe fazer qualquer
crítica, nem pela imprensa. AD contrário, percorri
o interior, onde fui convocado, defendendo sem~
pre os candidatos do meu partido, o PMDB. Somente na capital não pude acompanhá~Io, por
motivos que todos os colegas sabem e por isso
mesmo julgam. lsto aconteceu também no Estado da Bahia, onde o Governador Walàlr Pires,
um~ das figuras exponenciais do PMDB, não p6de
apoiar o candidato à Prefeitura de Salvador. V.
EX' está pregando quase a volta ao bipartidarismo.
Serão três partidos: o do Lula, o do Brizola e
o do centro ou do centro~esquerda. É melhor
que cada partido compareça com seu candidato,
.com sua própria fisionomia e se submeta ao voto
do povo._

O SR- JOÃO MENEZES - Multo obrigado
a V. EX', que confirma, aliás, uma parte do nosso
modesto pronunciamento, quando declar(1 que
o seu voto foi também circunstancial. Como o
voto de V. Br', em todo o País o voto foi circunstancial. se eU estivesse em São Paulo o meu voto
seria circunstancial. Dr. José Errnírio de Morais,
que é um capitalista, que é um homem que defende a direita, que é Um homem que defende a
ordem, defende a hierarquia na fábrica dele,
aPoiou a Dona Erundina. Por quê? Voto circunstancial. Quantos percentuais de votos teve o PT?
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O PT quantOs votos teve em São Paulo? Vinte

e três por cento._ Ganho a eleição. É isso que se
quer. O que _queremos é evitar justamente isso.
De São Paulo é o próprio pluripartidarlsmo de
que tanto V. Ex" fala que elegeu o PT. Esse pluripartidarismo levou, com votos em branco, setenta

e tantos por cento de votos contra Dona Erundina.
Então, eles perderam.
É contra isso que temos de nos defender. Temos que nos conscieotizar de que ou vamos real-

mente radicalizar, vamos colocar de um lado
quem pensa de uma maneira, e do outro lado
quem pensa de outro modo, e vamos partir para
a eleiçáo. Ai tenho a certeza de que sairemos
para uma vitória segura, para uma vitória certa.
Um partido pode ter a melhor idéia, uin partido

jovem. Mas como um partido jovem pode disputar

a Presidência da República? Não_vai ganhar, não
vai ganhar. Há outros Partidos aí que não sabemos

nem o nome, se juntam em um e não vão ganhar.
Então, fica no_ final a esquerda, que é o PDT e
PT~ para disputar a eleição.
-- _
É isso, eminente Sénador Nelson Carneiro e
eminentes companheiros do Senado Federal, o
que queremos: é a radicalização democrática,
queremos as idéias, dividir os pensamentos, e
quem ganhar leva a eleição, e quem perder que
se conforme com as idéias e com os princípios
do vencedor. Este que tem que ser o nosso Posicionamento. O que não Poderi1oS é ficar em Cuna
do muro. Temos que acabar com esses polítiCos
em cima do muro e, sobretudo, com aqueles que
estão com os olhos arregalados, esperando sempre uma oportunidade para tirar vantagens, para
tirar qualquer coisa que lhes beneficie, Inclusive,
às vezes, até procurando um lugar de candidato
a vice-presidente da República em qualquer chapa. nem que o candidato a presidente seja completamente diferente daquilo que ele pensa.
Portanto, Sr. Presidente, Srs, S_enadores, aqui
fica a nossa modesta irléia e a nOssa defesa de
que ou nós radicalizámos democraticamente a
vida política do País,_ ou__não sei aonde chegaremos.
Ao final, quero pedir a V. EX~. Sr. Presidente,
a oportunidade de transmitir a todos os senadores
aqui presentes e à Mesa, os melhores votos de
um bom Natal, extensivos aos fuhcionários, e que
este ano próximo seja um ano de esperança, sobretudo um ano de tranqüilidade, um ano de paz,
um ano de coragem, um ano de _equilíbrio, para
que possamos representar aquilo que temos condições de representar na conjuntura nacional e
internacional. (Muito bem!)
Durante o discurso do Si. João Menezes,
o Sr. Humberto Lucena, Prfú;idenie, deixa a

cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Martins, Suplente de SecreMnO.
O SR. PRESIDE!'ITE (Wilson Martins)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n9 30, de 1988, de autoria
do Senador Leite_Chaves, que altera o Código
Brasileiro de Telecomunicações, tornando
obrigatório que as -erriíSSõfãs de televisão,

ao final das programações diárias, transmitam imagens de crianças desaparecidas ou
seqüestradas. (Dependendo de parecer.) A matéria foi iilduída na Ordem do Dia po"r
solicitação das Lideranças, nos tennos regimentais,
__fios _termos do art. 69 da Resolução n~ 1, de
198?', a Presidência designa o eminente Senador
Od Sabóia de Carvalho para proferir parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n" 30, de 1988.

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para pfoferir parecer.)....:.. Sf. Presidente, Srs. SenadOres, sem embargo da beleza
plástica das vinhetas de encerramento da maioria
dos programas diários de televisão, propõe o nobre Senador Leite Chaves melhor aproveitamento
desse tempo - que em muitos casos se estende
por um minuto -,-compasso de espera para o
desligameto dõs transmissol'es.
Quer ·o ilustre autor desse projeto de lei que
as emissoras de TV substituam as imagens de
en:certãmehtó da programação por fotografias,
com ldentificação e telefone para contato, de
crianças desaparecidas ou seqüestradas, por um
tempo não inferior a 30 (trinta) segundos.
De inegável valor como serviço público, a proposta não traz prejuízo económico para os cOncessionários de televisão. Pelo contrário, atrairá
audiência para os segundos finais da programação, e ca'rreará simpatia para a emissora.
Não vemos argumentos contra essa iniciativa
de lei, de inegável valor social. Nosso parecer é
pela aprovação do projeto.
I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) - O
parecer é favorável.
Passa-se à discuSsão do projeto, em primeiro
turno. (Pausa.)

O Sr. Leite Chaves a palavra para discutir.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)_ "CcJilC:edo a palavra ao nobre SenadOr Leite ChaVes, pal-a discutir o projeto.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB _:_ PR. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, congratulo-me com a Casa peta aprovação deste projeto e não posso discuti· lo sem antes rememorar
fatos do conhecimento parcial do Senado.
No dia 27 de abril de 198.8, eu dava conheci-~~ aç Senado do seqüestro de Bruna, no Paraná.__ J;ia_ fora raptada e vendida a um casal de
Israel.
A pedido da mãe e de Deputados do Paraná,
eu me propusera a fazer sua defesa no Tribunal
daquele país. Não esperava que o caso chegasse
àquel~ altíssima Corte de Justiça, na realidade,
chegou, e eu tive que cumprir com a minha palavra _e fui a [sra e!.
Antes eu vivia er!1 contato permanente com
O Dr. Shímon Shubber, advQg"à.do da televisão
iri.Qlesa 'que fora contratado para- a fase policial
do caso, mas, para que eu não gastasse tanto
tempo lá - eu fora por minha conta, Sr. Presidente, às minhas expensas-, tinhamos entendi~entOs constanteS potteiefone e através de nossa
Embaixada.
O seqUestro haveria de f.er tratado através de
':ll!!_a rogatória, mas rogatória haveria de permanecer por quatro anos sem cumprimento. Como
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o caso era incontroverso, resolvemos interpor um
habeas corpus, que foi aceito pela Corte de Is·
raeJ, ons;le o. Direito é consuetudinário. O Estado
lá não tem Constituição escrita: procede a exemplo da Inglaterra.
__ _ _
No dia 27 de _abril de 1988:-ao seguir para
Israel, eu fazia um discurso _aqui, no Senado, contando pormenores do caso. Eu dizia:
"Quero apenas que a menina Biuha Aparecida Vasconcelos, de três anos, saiba que
o Brasil está lutando pela sua recuperação.
Ela, tão nova, vivendo um drama tão dificil,
numa região em que duas etnias se_destroem
- - em razão de ódio milenar."
Terminei dizendo:
"Bruna, o Brasil está lutando por você!"
Jon1aiistã.s de Isrflf:_tlelefcúlaVãm para o Brasil,
dáVãfnoS a eles essas informações. As manchetes sobre o assunto lá eram constantes,_ inclusive anunciando a nossa presença. Os jornaiS do
Brasil não puderam acompanhar o caso, a não
ser âepofs de Seu desfecho, _e mesmo assim de
forma pouco clara.
_Sr. Preski_ente, ressalvo também a interferência
do ltamaraty, que foi de grande importância. O
ltamaraty chegou, uma vez, a retardar, por dois
dias, a mala diplomática, pata que traduzíssemos,
no Brasil, para o hebráico, o processo criminal
do seqüestro, e este chegasse em tempo em Israel, a fim de instruir o processo.
Hospedei-me na Embaixada do Brasil em Israel.
O Embaixador Asdrúbal Pinto de Ulysséa, muito
ligado ao Senado, deu-nos toda cobertura. Tada
a Embaixada esteve à minha disposição. Cheguei
no dia anterior e me apresentei ao Tribunal, que
aceitou a minha defesa e participação, invocando
eu a minha condição de_ Membro da Associação
[nteramericana de Advogados.

e

Faço esse retrospecto, ainda sob emoção de
ter atuado numa das Cortes mais cultas do mundo, olhando para o túmulo de Jesus no entarde·
cer, quando Jerusalém se apresenta dourada e
reluzente em toda extensão do horizonte. O prédio
é antigo, do século XVII, pertencente à União Soviética. É nele que funciona o Tribunal de Israel,
edifício bizantino, vetusto, onde os padres ortodoxos vinham adorar Jesus.
Sr. Presidente, eu tenho a sensação de que
conheci os homens mais cultos do Oriente, não
s6 em cult1:.1ra humanística, cultura geral, mas,
sobretudo, _cultura jurídica.
Naquela Suprema Corte três dos ministros que
a compunham, integraram a turma que julgou
o "Caso Bruna": lUll deles é_Menachem-Elon; outro, Moshe Beisky; e outro, Hanoch-Ariel.
Depois do julgamento dramático, tenso e muito
longo - mais de nove horas -, o advogado
dos pais adotivos, depois do convencimento da
paternida9e d~ ~runa, não tend9 ouiros argumentos, passou a uSar toda a jurispruàência do
mundo para convencer o Tribunal.
Aquela Corte- tem ciitérios personalíssiffios; ela
não dá ao advogado o tempo que o Reglmento
Interno poderia prever. Ela pergunta qual o tempo
de que carece o advogado para fazer a defesa.
Quando termina, prorroga-o, havendo pedido.
Mas ela interroga o advogado. E, como está aqui
nos jornais de Israel que retratam o julgamento,
dizem:
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"Mas como é que V. Ex" ousa dizer que
se trata de uma mulher solteira, quando não
existem provas nos autos?"

E foram momentos, Si--: Presidente, de grande
emocionalidade,

Encerrado o julgamento, mas ~ntes do acórdão, manifestei o desejo de conversar com os
três juizes. Os outros advogados me disseram

que isto não acontece em Israel, que eles não
permitem isto, que advogado não fa1a com o Ministro da Suprema Corte enquanto o julgamento
está se desenrolando ou antes do veredicto ser
apresentado. Invoquei minha condição de senador do Brasil e então, eles me receberam e _com
eles conversei durante 45 minutos, mostrando
o empenho do meu Pais ne_ste sentido, o protesto
diplomático que o Govemo bi-aSiléiro fizera, não
admitindo que houvesse uma solução de reconhecimento de paternidade sem a conseqüente
volta de Bruna ao Brasil.
Mostrei à Corte que ela fora raptada, que fora
falsamente adotada. Neste caso, houve, efetivamente, o roubo, o seqüestro. O julgamento favorável e sua divulgação tiveram grande vantagem,
porque, hoje, quase já eliminamos esse comércio
ignóbil, sinistro, que existia no Brasil. Eu convenci
a Corte da nossa credibilidade naquele depoimento, já que a prova genética estava estabelecida.
Jamais admitiríamos que Israel negass_e a volta
de Bruna ao Brasil. Inclusive, invoquei o caso de
Joseph Shoemaker, o caso de uma criança israe,lense, nascida em Israel, e que o avô, rico, não
concordando com a criação, raptou-a para os
Estados Unidos e lhe deu cidadania americana.
A corte decidiu pela volta. Como_o .Ooverrio arileilcano não a quisesse devolver, Israel chegaria à
guerra para cumprir a determinação da sua Suprema Corte.
Hoje, entendo como País tão pequeno pode
enfrentar soberanamente problemas tão complexos que o Ocidente não entende. Israel é governado com o bafejo da mais rigorosa Justiça interna, da melhor cultura e do saber univesal. I:: o
rigor, a qualificação daquela egrêgia Corte, erO
que tudo é simples, até as mesas são de pinhode-figa, em que os padres ortodoxos faziam refeições, mas são magistrados de grande cultura,
grande humanidade. Inclusive, visitei Bruna, fui
o primeiro brasileiro a fazê_-lo, como aqui estão
as fotografias, ela nos meus braços. Ninguém tinha visto ainda a criança, mas pedi à Corte que,
para garantia do julgamento, me assegurasse o
direito de visita. Então, os pais resolveram receber-me em outra casa, mas sem que houvesse
a presença da imprensa, como eles aqui dizem
nos jornais de Israel.
O Embaixador Ulysséa.acomp_anhou-me nessa
visita à Bruna. Abraçou~me como se fosse uma
identificação profunda com o seu País de origem.
Bruna bem nutrida, bem alimentada, encantado~
ra! E depois, Sr. Presidente, houve o julgamento,
a decisão, e Bruna voltou ao Brasil. Eu disse ao
casal que com toda a ternura a vinha criando,
que haveria de ajudá-los na adoção de outra criança: o casal estava de boa fé; recebera Bruna como
se fora efetivamente uma adoção _legítima - e
disse que faria tudo para que o casal recebesse,
em lugar da filha que perdera, uma outra criança.
Estamos lutando neste sentido. E prometi também que Bruna teria uma pensão desta Casa,

falei em nome do Governo do BrasjJ, e teria também uma casa para morar. E não fossem drcunstãtiCiâS aa mãe aqui, no Brasil, que não são agradáveis nem merecem ser conhecidas, e esse caso
já estaria resolvido.
Sr. Presidente, não era s6 Bruna que estava
sendo seqüestrada; -diversas crianças no País.
· Chegando, a primeira coisa que- fiz foi apresentar este projeto. Através dele, as televisões divulgarão o retrato das crianças seqüestradas, o
que facilitará_ a_ sua recuperação.
E nós, então, fecharemos essas veias vergonhosas que são os seqUestros de crianças nossas.
Indignei-me a receber um telefonema do Daily
Mln'or, de Londres. em que o jornalista pergun_tava se o Brasil esperava pagar sua dívida externa
com a venda de crianças brasileiras. Aqui estão
os jornais, moStrando que, por ano, duas mil
crianças eram levadas do Brasil. Não sei se é
exatamente esse número, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas coisa parecida ou em torno disso
gira ou girava o seqüestro de crianças brasileiras.
O _?!Jdvogado contrário à nossa defesa chegou a
informar, no discurso do Tribunal, que chegava
20-.U-oU a5 crianças SeqüeStradas por ano no
'Brasil e vendidas em todas as partes do mundo.
Pc;>r certo um exagero o número. . -Então, Sr. Presidênte, Sf$. Senadores, eu, ao
voltar, dei até uma declaração que um jornal reproduzia Jornal de Brasília "Com essa beca de
Israel, que usei no julgamento, estarei em qualquer parte do mundo onde haja um brasileiro
.carente de justiça". Brevemente estarei no México,
defendendo caso semelhante a esse, de criança,
mas n.ao pbr razão de seqüestro e sim de cidadania brasileira.
O caso da Bruna ficou mundialmente conhecido. Só não fcii bem difundido no Brasil, aqui
ele foi deturpado, conhecido apenas nos seus as~
pectos menores. Ignoraram-se, aqui, os seus as~
pectos humanos, a estratégia da defesa, as teses
jurídicas invocadãs no-Tribunal.
A aprovação deste projeto é um grande instante
para o _Senado Federal, em favor da justiça e da
liberdade, e, sobretudo, das crianças brasileiras.
Filhos de pais brasileiros, privados dos filhos, em
razão da violência alimentada pela vantagem torpe, sinfstra.
Este projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se
sintoniza bem com a nova Constituição, que se
inicia_ com um hino à liberdade e aos Direitos
Humanos, que defende_ melhor do que qualquer
outra do mund_o.- (Muito bem!)

ª'__

O Slt ~PRESIDENTE (Wilson Martins) Continua em discussão a matéria.

O Sr. Pompeu de Sousa -Sr. Presidente,
peço _a_E~Iavr~ para discutir.
O SR- PRESIDENTE (Wilson Martins) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
de Sousa, para discutir a matéria.
- ()SR.-POMPEU DE SOUSA (PSDB _:_DF.
Para discutir.)-Sr. Presidente, quero, Jnicialmente, louvar o- eSpírito público e a generosa emoção
do Senador Leite Chaves. Esses dols fatores espfrlto público e emoção pessoal -- condicionaram a apresentação do projeto de S. Ex' É
Um projeto generoso, é um projeto que, em substância, merecem_ a aprovação universal de todos
nós. Entretanto, faço uma restrição, não quanto
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ao mérito nem quanto ao conteúdo, nlàs quanto
à re_dação, Sr. Presidente, porque introduz no texto
de uma lei, e o que mais grave, de um código,
um item, que seria a letra I do arl 38; um item
_cujo texto estabelece, ao mesmo tempo, a medida
proposta e a justificação da medida.
Diz a proposição:

"As emissoras de televisão darão expressão à sua destinação social, transmitindo,
obrig'atoriamente, ao_ final de sua programação diária, por não menos que trinta segundos, fotografias com índentificação e número
telefônico para c:'_bntato de crianças desapaw
reciclas ou seqüestradas."
Cumpre, pois, suprimir a expressão "darão ex~
pressão à sua destinação social; "porque a desti~
naçao social das emissoras de rádio e de televisão
já está, essa destinação, amplamente registrada
no Có_digo Brasileiro de TelecomunLcações. sena
redundante, seria pleonástico mesmo e, assim,
seria portantp, um corpo estranho ao texto legal,
ainda mais de um código.
Faço um apelo ao nobre Senador Leite Chaves,
para que preservemos o espírito e o própósitó
de sua emenda, mas que a expurguemos dessa
_falha_ redacional. que resulta do seu generoso
espíritO de luta, que resulta de sua emoção, que
resulta do seu coração generoso e, sobretudo,
do clima com que S. Exl' veio possuído - e o
narrou agora-. o clima justamente do momento
em que S. Ex• chegou, depois de uma luta insana
defendendo essa causa e defendendo, inclusive,
' o bom nome do Brasil, das crianças e das mães
brasileiras.
Faço, portanto, um apelo a S. Ex~, para que
aceite essa emenda, para expurgar o texto legal
de um corpo estranho. .é: a única coisa que eu
queria dizer, Sr. Presidente, e estou convencido
que S. ~ concordará, já se encontrando aqui,
ao meu lado, concordando com gestos, e espero
que S. Ex-' concorde com as palavras.

O Sr. U,Jte Chaves-- Sr. PreSidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Wilson Martins)-Tem
a palavra o nobre Senador Leite Chaves, pela ordem.
O SR- LEriE CHAVES (PMDB - PR. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, acato a sugestão do
nobre Senador Pompeu de Sousa. R~almente, a
expressão "darão expressão à sua destinação social" seria redundante, porque o Código Brasileiro
de Telecomunicações já estabelece isso.
Desta forma, ã alínea instituída pelo meu projeto ficaria assim redigida:
""Art. 38. ___ _;__ ______ • _____
~·---·

11) ·············-··-----······"~·-·._~-·-········

i) as emissoras de televisão transmitirão,
obrigatoriamente, ao final de sua programação diária, por não menos que trinta segun~
dos, fotografiãs, com identificação e número
telefônico para cantata, de crianças desaparecidas _ou Seqüestradas."
O SR- PRESIDENTE (Wilson Martins) - A
Presidência solicita a V. Ex' formalize a emenda
junto à Secretaria da Mesa.

O Sr. Pompeu de Sousa peçó a palavra pela ordem.

Sr., Presidente,
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OSR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Tem

ANEXO AD PARECER

V. Ex" a palavra, pela ordem.

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF.

Pela ordem.) -

Sr. Presidente, recebo o acata-

30, de19B8.

mento de minha sugestão c_omo um aparte à
minha intervenção e só me resta louvar este ''Qui-

Altera o Código BrasUeiro de TelecoR

municações, tormando obrigatório que
as emissoras de televisão, ao Hnal das
programações dJárias, transmitam Imagens de crianças desaparecidas ou seqüestradas.

xote" das boas causas. que sabe, no momento
preciso, aparar a lama quixotesca que também
possuo, quando é preciso que a lei tenha, realmente, um texto condizente com a sua dignidade.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- So·
bre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 11'

Secretário.
É lida a seguinte
EMENDA N• I DE PLENÁRIO

v~nddQ

para o segundo
turno do Projeto de Lei do Senado n'
Redação do

O CongressO Nacional decreta:
Art. 1~ O art 38 do Código Brasileiro de 'Tele~
comunicações, institUído pela Lei n~ 4.117, de
21 de agosto de 1962, Passa a vigorar com a
seguinte redação, acrescentandoRse·lhe a alínea

·•r·,

.

"M38 .: ........

AO PLS N• 30188 .

,,,,,,-,

·------·-----_____

...... "-"'-'''"''-"'.,'-"""""-·

Retire-se no art 38, a. i, do prOJetO. ã expressão
"darão expressão à sua destinação social" permu-

a)

tando o verbo "transmitindo por ''transmitirão".

••••••••••-'••••00«••-.......,...«•«••--••••••.

Justificação
Dada na discussão em plenário -

Pompeu

de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (WHson Martins)- Em
discussão o projeto, e a emenda. (Pausa.)

Não havendo mais quem queira discuti-los, encerro a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Concedo a palavra ao nobre Senador Qd Sabóia
de Carvalho, para proferir parecer sobre a emenR
do.

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para emitir parecer.) - Sr. PresiR
dente, o parecer é favorável, uma vez que a emenR
da melhora, substancialmente, o texto da propoR
situra do nobre Senador Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Em
votação o-projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores. que o aprovam queiram perR
manecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada, contra o voto do Senador Jutahy
Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Em
votação a emenda.
O Srs. Senadores qú_e a aproVâfn queii-àin PerH
manecer sentados. (Pausa)
Aprovada com o voto contrário do Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) - Sobre a mesa redação final que será lida pelo Sr.
1? Secretário.

É lida a seguinte

Redação do vencido para o segundo
turno do Projeto de LeJ do Senado n9
30,de 1988.

O relator apresenta a

red~ção

do venc[do para

o segundo turno do Projeto de Lei do Senado
~

30, de 1988, de autoria do Senhor Senador
Leite Chaves, que altera o Código Brãsi!eiro de
Telecomunicações, tomando obrigatório que as
emissoras de televisão, ao final das programaçOes
diárias, transmitam imagens de crianças desapaR
reddas ou seqúestradas.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1988.
-Cid Sabóia de Carvalho,Relator.

,,_......_

···············-··········---..· · · - - - - - -

i) as emissoras de televisão transmitirão,
obrigatoriamente, ao final de sua programa~
ção diária, por não menos de 30 (binta) segundos, fotografias, com identificação e número para cantata, de crianças desaparecidas ou seqUestradas."
Art. 2"

O Poder Executivo regulamentará o

presente dispositivo, fazendo-o constar no regulaR
menta dos serviços de radiodifusão, em prazo
não supedor a _90 (noventa) dias.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em conR
trário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Em
dtscussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo Quem peça a palavra, encerro
a diSCuSSão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defi_nitiyamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESJOEI'ITE (Wilson Martins)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
VoltaRse à lista de oradores.
-Cóil<:eâo a palavra ao nobre Senador Frandsco
Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
{PMDB -_SE~ Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, neste momento, sou ·um orador imR
pertinente e retardatário. bnpertinente pelo avan~
çado da hora. Impertinente, porque depois que
oUVimos -o Seri"adoi- 'JOão Menezes e o Senador
Leite Chaves defender o seu projeto de le~ talvez,
nada mais coubesse neste instante e nesta hora,
aqui no plenárto do Senado Federal.
Retardatário porque a defesa que venho fazer,
agora, deveria ter feito na quintaRfeita à tarde,
quando o meu projeto de lei, que recebeu o n~
92, foi argUido por este augusto Plen_ário, e dúviR
daS ficaram sobre a sua constitucionalidade e a
sua Juridíciaaae.
De que falãYa-0 meu projeto? Ora, o meu projeto pretende, S-implesmente, alterar redação e
acrescentar parágrafos ao art. 84 da Lei n9 1. 711,
qUe é o Estatuto -dos Funcionários Públicos Civis
da União, que diz o seguinte:

Dezembro de 198.6
"Art. 84. §... O funcionário gozará, abri- gatoriamente_, 30 dias consecutivos de férias
por ano, de acordo com a escala organizada
pela chefia imediata."

Esta é uma das mínhas modificações, porque

o art. 84 do Estatuto dos Funcionários Públicos
diz-" ... Com .escala organizada pelo chefe da
repartição", o que, de certa forma, dificulta o enR
tendimento, o entrosamento entre o funcionário
e o chefe da repartição porque deve requerer suas
férias ao seu chefe imediato.
A segunda modificação causou o pedido de
adiamento, porque ela diz:

"É facultado ao funciOnário converter uin
terço do período de férias a que t_iver_ direito
em abOno Pecuntário, calcUlado sobi-e a resR
pectiva remuneraçãÇl, independente_mente
de oufras: Vãn~Qens:"
Ora, eu fiz isso porque a nbva Constituição diz,

_no seu art. 7~:
"São direitos dos trabalhadores urbanos
frisa - "que
visem à melhoria da sua função social ... "

e rurais, além de outros" -

E, no seu inciso XVII diz:

•·gozo de férias anuais remuneradas, com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal;"
Mas não revogou o art. 143 da CLT, que diz
o seguinte:

É facultado ao empregado converter um
terço do período de férias a que tiver diretto
em abono pecuniário, no valor da remunerãção a que Íhe seriam devidos os cüas corR
respondentes."
Ora, há um vazio que precisa ser preenchido,

e é. no sentido _e com a preocupação de preenchêRlo que ofereci o projeto.
.Apresentei um arrazoado com o propósito de
fazê-lo incluir na justificativa do projeto e, talvez
por ter sido muito conciso e pouco douto, nao
me flz entender pelos eminentes Srs. Senadores
desta Casa, como esperava.
Passo a ler o texto da referida justificativa.
"A Constituição Federal de 1988 instituiu,
através de seu art. 79, inciso XVII, combinado
com o art. 39, a remuneração de, pelo menos, um terço do salário, quando o se:rvidor
gozar férias.
Como não podia deixar de ser, a Lei Maior
não discerniu quanto à destinação do beneficio inserto no art. 1~. inciso XVII e, assim,
dirigiu a todos os trabalhadores, urbanos e.
rurais, _do País, a nova concess!o, que propt.
cia condições pecunWias de afastamento,
do Servidor e de sua família, realmente em
férias, e não em mero distanciamento do local de trabalho.
O objetivo da medida é a concessão de
meios para que os trabalhadores possam efetivamente fru[r lazer. Não é demais acrescentar que o lazer não se confun_de com o
ócio ou com a desocupação. Nos paises mais
desenvolvidos que o nosso, a "doubina do
lazer': defende que ~- e_!!tidad_es oçganizadas
désempenham -iffiportantes funções sociais
e devem, em face desse papel socia1, congre-
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gar o trabalhador e sua família em ambiente
de "renovaÇão de energias e de conhecimento reciproco", isto é, conceder-lhes Jazer co-.
mo forma de recondidonai o traõalhador para o trabalho.
Impende notar que a medida constitucional já tem sua apliCaç_ão e, por isso mesmo:

não_ é objeto de_ questionamento. Corno feL
dito anterformente, a concessão ·de-fériãs
anuais, remuneradas em pelo menos um terço, é dirigida, indistintamente, a todos os que
dedicam sua força de tr.al?~ho do Pais.
A postura constitucional, inscrita no caput

do art.

7~.

não eJidiu outros direitos dos traba-

lhadores; pelo contrário: de par com o .direito
às férias remuneradas em um terço do salá-

rio, a Constituição referiu-se a outros direitos
que visem à melhoria das condições sociais
dos trabalhadores.
A proposta contida no Projeto de Lei n?
92, de 1988, longe de conceder o já conceM
dido pela Lei Maior, está atenta para a lsonomta entre trabalhadores_ que, de maneira neM
nhuma, pode ser desobservada, até porque
isonomiã é principio collstítucional.
Na verdade, o Projeto de Lei n~ 92, de 1988,
submetido à inteligência dos ilustres senadores, tem por escopo igualar condições ente
trabalhadores. Esclareço: coexistem hoje, no
País, dois regimes jurídicos_. O regime jurídico
estatutário e o regime- celetista. Obviamente,
restringe-se ao âmbito do serviço público o
regime jurídico estatutário, pois só há serviM
dores estatutários na Administração Pública.
Todavia, há servidrires_celetistãs tanto nos
quadros públicos quanto na iniciativa privaM
da.
Pois bem, o benefído constitucional de férias remuneradas atinge a todos os servidores. Todos! Seja o serVídor estatutário; s_eja
o servidor celetista da Administração Pública,
ou de fora dela; seja urbano; seja rural; nada
dissQ importa: a Constituição Federal assegura a esse trabalhador o direito à pecepçã.o
de um terç_o_ do sa1ário quando se afasta em
férias.
No entanto- e aqui está a razão do projeto
de lei - , somente os servidores celetistas
têm o condão de converter em abono pecuniário um terço das férias a que tenham direito. Os servidores -estatutários não têm esse
direito. O mais das _vezes, trabalhando lado
a lado, no exercício das mesmas funções,
um tem direito; o ·outro não tem o direito.
Bem de ver também, eminentes Senadores, que a medida que se preconiza através
do Projeto de Lei no 9Z,-·de 1988, além de
não ferir preceito cOn-sfitUciorial, harmonizase com- a Lei Maior adequando a c_onduta
jurídico-administia:tiVa aC:IpririCíPfo da !sonomia e, note-se, sua introdução no ordenamento jurídico-administrativo é_ -imperativo,
pois em nada se corifunde com a concessã:o
a que nos temos referido, contida no art. 79
da Constituição Federal.
Igualmente de se ver, Srs. Senadores, que
a sobrevinda do regime único de pessoal em
nada interferirá com a norma que se pretenteconsubstanciada através deste projeto de lei.
É meridianamente cü:irO-que a unificaç2lo de
regimes jurídicos de. pessoal, estatuída cons-

. titu:Cioiialmente através do art 39, reporta-se,
mo-som~nt~. aos s~rVidores da adininistra- _ção pública direta, das autarquias e das fundaÇões públicas.
De conseqüência, _haverá um só regime
Jurfdko dé pessoal no serviço público, Mas
-é apenas essa a conseqüência, o que não
slgnifica que a Consolidação" das Leis do Trabalho deixará de existir. A CLT deixará de
ser aplicada, tal qual é, apenas no âmbito
da Administração Públtca e permanecerá em
vigência plena para os demais servidores,
não integrantes do funcionalismo. - Mas, Sr. Presidente,_ Srs. _Sertãdores, se_ a
igualdade pretendida entre tr~balhador~s
veio a consolidar-se atrayés da Constituição
Federal, cujo art. 7°, inciso XXXIV, proíbe distinguir-se até mesrrio entre o trabalh.,._dor
c6in vínCulo etnpregatício e o trabalhador
avulso, torna-se por isso mesmo intolerável
ádmitir-se a a diStinção e-ntre o seiVidor cele"tlsta, não funcionário público, e este, regido
por quaisquer dos regimes atuais e, no futuro,
até mesmo pelo regime jurídico único.
E os trabalhadores, eminentes senhores,
_congregam, hoje, agora, pacificamente, a
concessão de um terço do s_alário por férias
e, também, a possibilidade de conversão de
um terço das férias em abono pecuniário,
consoante o art. 143 da Cop.solidação _çl~
- Leis do Trabalho. Em outras palavras, sequer
se _cogitou de inconstitucionalidade _o art. 143
·-da CLT; é norma perfeitamente constitucional, isto é, a concessão constitucional de um
terço do salá.rio não s~ conflita com a possibilidade de conversão· de um terço do período
de férias. No primeiro Caso, a norma concede, incondicionalmente, o benefício. No segundo cas_o, há a faculdade, por interesse
recíproco de empregador e empregado, de
operar-se a -'-'nversão.
Veja-se mats: no primeiro caso, há o favor
constitucional. com vistas a propiciar lazer
remunerado ao trãbalhador. No segundo caso, não; não existe conotação de favor; o
que há no segundo caso é a possibilidade
de os celestiStas converterem um terço de
suas férias eJTI abono pecuniário. Mas por
que só celetistas?
-o Proje~ de Lei n" 92, de 1988, que sub~
metemo~_ à apreciação dos Srs. Senadoc_es,
tem o objetivo simples e claro de corrigir
essa impropriedade. Por que_só celetistas podem converter ur:n __ terço de suas férias em
abono pecuniário? Por que não_todos o_s s_ervidores o podem,já_que a todos os servidores
também é dirigido o favor _constitucional do
art. 79, combinado como art. 39, propiciando
meios de lazer aos trabalhadores_que se afastem em férias?
Não nos espanta nem nos surpreende a
acuidade do eminente Senador Nabor Júnior, afeitos-que estamos todos nesta Casa
ccim a inteligência e com a sabedoria de suas
colo-cações. Assim, consentâneo ·com esse
perfll parlamentar, o parecer de S. ~. na
condição de relator da matéria, em plenário,
apercebeu-se, de plano, da singeleza da proposta, embora profunda e necessária, pois
sem a· qual ressente-o o ordenamento jurícli-
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cc-administrativo de desigualdade, esta sim,
incompatível com a Constituição Federal.
Louvados naquele ilustre parecer, devemos acrescentar que o poder público instituiu, através da Consolidação das Leis do
Trabãlho, em seu art 143, a possíbilidade
de conversão de !..lm terço de férias em abono
pecuniário. Logo, a norma cogente dirige~se
e teni eficácia para, e contra, todos aqueles
tenham empregados celetistas. Inclusive a
União, de forma incidental, pois esta também
tem em seus quadros de pessoal servidores
regidos por esse regime jurídico.
-O -qUe -Se toma incóinpreensível é _que a
- União Federal dtstinga entre seus próprios
seMdores. Talvez o faça tão-somente porque
a Lei r}9 1.711, de 28 de outubro de 1952,
que se traduz no Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, esteja às vésperas
de completar quarenta anos, sem atualização
de institutos concebidos ainda_ na primeira
metade deste século. Pois,_ Srs. Senadores,
compete é)O CongreSso Nacional atualizar
tais -nonnas. .
Mãis incompreensível ainda, senhores, é
qlJe a União Federal prescreva conduta a ser
seguida pelos empregadores privados, como
é o caso do art. 143 da CLT, e ela própria
se.excepcione da prática dessa conduta, no
que tange a parte dos seus se_rvidores.

É claro que as disposições constitucionaili
são erga omnes; sendo assim contra todos,
a todos alcanç_o?~ndo, dispensa direcionamento e, por isso mesmo, não precisa distinguir
-como de fato não o fa!_- entre serviQores,
em atenção aos seus regimes jurídicos. Pelo
-contrário:· o que concede a uns, o faz a 6utros,
igualitariamente. É claro também que cada ·
regulamento- de pessoal, por sua vez, restrinja-se eXclusivamente à clientela a que se dirige.
Conseqü:efiteniehte, é imprescindível que
se inscreva na norma regulamentadora própria a condição, o dever e o direito. Não é
difídl concluir que a faculdade de conversão
de _um teiç6 "de férias em abçmo pecuniário,
_para ter valldade no campo juridico-admiritstrativo, rélattvamente aos servidores estatutários, preciSa esta inserida na Lei n9_1.711,
de 1952.
. ·
Por todo o exposto, eminente senadores,
é que entendemos oportuno _e urgente este
projeto de lei que, na verdade, apenas estende aos servidores estatutários a faculdade de
-conVersãO de um terço de férias em abono
pecuniário, há muito consagrada aos servidores celetistas.
Demais disso Srs. Senadores, não noS devemos ater apenas à hipótese de interesse
pelo servidor. ~á que se considerar a conveniência das partes --empregadOr e empregado - e, bem as_sim, as nada infreqüeJi.tes
necessidades dos empregadores de que alguns, senãO todos os seus empregados, dediquem algum tempo extra, tomado às próprias férias, à conclusão de um projeto, de
uma tarefa ou de uma obra com prazo certo,
ou cuja paralisação implique resultados antieconômicos.
Finalmente, reinteramoS que éi: extensão
do beneficio aos servidores estatutários não
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re~

As cifras são impressionantes. Só no Estado

gimes jurídicos de pessoal, a sobreviver em

do Río de Janeiro a Cru:t Vermelha Brasileira distri·

se incompatibilizará com a unificação de

breve à Administração Pública, simplesmen-

te porque o regime celetista permancerá existindo fora dessa mesma administração públi-

ca e, com esse regime, o art 143, a conceder
a possibilidade da convers_ão de um terço
das férias aos servidores regidos por aquela
norma.

Na esperança de ter esdareddo as ques~
tões levantadas sobre o presente projeto de
lei, agradecemos aos nobres colegas o oportuno questionamento que enseJou abordagem mais _detida sobre o assunto, e que é:vi-

dendou o excessO-de__condsão da respectiva
justificação.

-

Exatamente por isso, solicitamos a_ V. Ex',
Sr. Presidente, coriceda passem as palavras
aqui proferidas a integrar a justificação do
Projeto de Lei do _senado n~ 92, de 1988

e do respectivo avulso._
Saia das Sessões,.9~de dezembro de 1988."

Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Concedo a palavra ao nobre Senador NeiSon Carneiro.
-O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte disc;urso;) _;_-Sr. Presidente,
Srs. Senadores, cumptõ o grato dever de registrar
que transcorreu, no dia_ 5 de dezembro correnté,
o 125~ aniversário da Fundação da Cruz Vermelha
Internacional e o$()':' aniversário da Fundação da
Cruz. Vermelha Brasileira.
Desde o seu início a CrUz Vermelh-a Bras.~1eira
participou de duas guerras, de inúmeras calamidades e situações de emergência. Sua at!Jação
no setor .de enfermagem é confiecida, além de
ter sido a primeira escola profissionalizante de
enfermagem no Brasil, teve notável desempenho
durante_ a epidemia de gripe espanhola. Treinou
enfermeiras para nossas forças armadas. durante
duas guerras muri:diais e desde então, anualmente, sua escola naclonal e as estaduais e rnunJcipais
empenham-se no aprimoramentO dos recursos
humanos na área de saúde.
Em 1979 a Cruz Verme/hã Brasileira protegeu,
com seu slmbolo, e seus voluntários, o avião fretado pelo Ministério das Relações Exteriores que
foi a Nicarágua em pleno conflito_armado, buscar
6.5 mulheres e crianç~s brasileiras refugiadas em
nossa embaixada. Em 198.3, em colaboração
com o lt.amaraty, a Cruz Vermelha Brasileira consegue a libertação de três brasileiros aprisionados
por movimento de libertação africano, indo buscá-los e devolvendo-os ao selo de suas famílias.
A nível nacional, estadual e munfcipal, as 80
filiais estaduais e municipais da Cruz Vermelha
Brasileira, sob a coordenação _do órgão nac:fonal,
prestam enorme contribuição melhoria de vida,
atuando nos setores de educação, saúde e assis-tência social.
Em calamidades a atuação pronta e eficaz da
Cruz Vermelha Brasileira é marcante haja vista
a Operação Nordeste -_de 1984 a 1986 --que
salvou a vida de centenas de milhares de adultos
e crianças vítimas da seca, ou mais recentemente,
durante as enchentes que assolaram o Brasil no
Estado do Rio de Janeiro, Acre, no Pantanal e
no Nordeste e onde esteve presente.

a

buiu, e fiscalizou, I .300 toneladas de alimentos.
Todes os recursos da Cruz Vermelha Brasileira
provêm de doações. Sua imagem de seriedade

_e probidade comprovadas conquistou a confiança
da população. As doações das pessoas físicas
Juridicas e a renda de apenas uma loterfa esportiva por ano - são as únicas fontes de renda
-çfa Cruz Vermelha Brasileira.
Dezenas de milhares de jovens voluntários participam das atividades da instituição, doando seus
serviços.
·
Cursos de primeiros socorros, acuidade visual,
__d9a_ção de córneas, atendimento fonoaudiol6gi~
co, campanhas de vacinação - a Cruz Vermelha
inicia e participa de tudo que venha a beneficiar
JI.S comunidades carentes onde atua.
Agora, a nível nacional, deslanchou uma campanha de profissionalização do menor carente,
lx~seada em sua_ experiência bem~sucedida <:om
circa de I 0,000 crianças entre a idade de 1O
a 18 arios, visando agora dar uma profissão digna
a um milhão de pequenos brasileiros que hoje
vaga~ J?elas ruas das principais cidades.
-Há 12.5-anos--efá or.9anizada a Cruz Vermelha
internacional. Hoje a Cruz Vermelha Brasileira
completa 80 anos de serviços prestados à Comunidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo MeDo.
~

O SR. AGREO MELLO PROJYGJYCIA D!S-

aJRSO QGE, EJYTREG(JÉ À REVISÃO DO

ORADOR, SERÁ PUB/.ICADO POSTERJORMEIYTE.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma~
galhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discui'So.)- Sr. Presidente,
Srs~S_enadores,_a investigação das sucessivas de---nllilciás de casos de corrupÇão" na administração
pública brasileira é daquelas questões que, por
um imperativo moral, deveriam interessar a todos
os cidadãos do País.
Isso vale particularmente para os políticos profissionais, que vêem sua imagem cada vez mats
deteriorada ante a opinião pública nacional cujos iilteresses .eles deveriam, teoricamente, estar representando - . em virtude de sua conivência e de seu presumido envolvimento nos atas
sob suspeição.
Mas, diante de tal situação, como reagem os
políticos?
Os governistas, via de regra, enxergam na corrupção um mal menor, um problema inevitável
-gue deve ser combatido, um acidente de perc:urso
resultante da ação de algumas pessoas infiltradas
na máquina administrativa do Governo, mas que
não compromete a administração com um todo.
Já os que se encontram na oposição tendem,
de um modo geral, a ver na corrupção um mal
intr'lllSeco, característico do Governo em que é
praticado, uma estratégia, enfim, dos grupos no
poder, para garantir sua própria continuidade.
Quem tem razão?
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-- Independentemente das discussões entre os
grupos e correntes políticaS que representam a
s-ociedade e disputam sua condução nãO se pode
esquecer que os fatos que_ causaram as denúncias
de corrupção eStão ai, continuam a existir, suscet1veis de investigação e de análise.
Quem teme divulgá--lãs, investigá-los e analisá-los, para chegar à verdade? A quem interessa
minimizá-los, diminuir-lhes a importância? E,
mais importante, como reagem os principais responsáveis pelo Governo Federal, o grande envolvido em todas as denúncias, e que deveriam ter,
para demonstrar sua lisura, o maior interesse na
apuração das denúncias e na punição rigorosa
dos culpados?
Com relação à apuração das denúncias, a atabalhoada reaçáo do Poder Executivo Federal ao
trabalho da CPf instalada no Senatio Fede.r_al para
apurar casos de corrupção diz tudo.
Tentou-se de tudo para obstaculizar as investigações desde a alegação de que a CPI era incons-titucional, até a realização de ataques pessoais
descabidos aos senadores que a compunham,
O ponto máximo dessa reação de verdadeiro pâ~
nico foi a ameaç~ feita pelo Ministro das Comuni·
caÇões, tentando intimidar e desqualificar os senadores, de que divulgaria supostos dossiês em
seu poder, contendo provas de irregularidades
por eles cometidas.
Como era-de se esperar, embora fosse grande
o interesse da Nação e dos próprios senadores
em saber de que irregularidades se tratava, o ministro simplesmente recusava~se apresentá-las,
obrigando os parlamentares a procurar a Justiça
para acertar as contas com seudetrator. No último
instante dos trabalhos da CPI, o ministro fez. divulgar o dossiê contra o_ Senador Carlos ChiareUi,
um simples conjunto de mexericos, de falsidades
que facilmente foram rebatidas e desmentidas.
Já com relação às denúncias em si, que chegaram à CPI, infelizmente, por mais que se procure
atenuar ou descaracterizar os fatos de que se tem
notícia, não llá como negar que a ação do Governo Federal, em nosso País acabou por institucionalizar o favorecimento pessoal na ação administrativa.
Se não, como explicar as dificuldades criadas
para o funciõnamento normal, regular contínuo
de sua administração pública? Como explicar o
emperramento da máquina administrativa federal,
especialmente de seus_ canais de reladonamento
com as demats instâncias político-administrativas
que deformam a República? TudO isso parece
ter tido como único objetivo o estabelecimento
das condições ideais para a ação corruptora, de
caráter econôm!<:a ou político.
A desmedida centralização de recursos e a excessiva concentração de poderes nas instâncias
da União, que caracterizaram_ de forma marcante
o período autoritário, m-uito embora tenham sido
efetivadas sob o argumento da máxima racionalidade, foram fatores determinantes para que atin·
gíssemos o atuaf estágio de descalabro.
Entre tantas outras mazelas decorrentes dessa
situação, a má distribuição dos tributos arrecadados pelos cofres páblicos, empobrecendo os
municípios e penalizando sua admínistração, não
deixou aos prefeitos outra opção que não a de
recorrerem ao aUXIlio da União, na busca dos
recursos indispensáveis ao desempenho de suas
mínimas atnbuições.

e
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E aí o emperramento dos canais burocráticos

responsáveis pela liberação das verbas solicitadas
pelas prefeituras velo a calhar, viabilizando odes-

vio de parte das ve_rbas_ públicas para oportunoS

bolsos particulares.
Diversos prefeitos ouvidos pela CP! informa-

ram, em seus depoimentos, com a maior naturalidade, que, cansados de baterem inutilmente às
portas do Ex~Cutivo F~der'al, em busca de recursos, sem nenhum resultado, viam na- ação de
intermediários a salvação de suas admin{straÇQes!

Dessa forma, por intermédio de empresas criadas para essa exclusi~ª_finalidade de intermediação, as prefeituras passaram a receber imediatamente qua1quer verba solicitada. A_contrapartida
era o pagamento de uma comissão à empresa
intermediadora, pelos bons serviços prestados,
comissão essa que, em alguns casos, chegou a
mais de 30%- da verba liberada!
Esse entretanto, é apenas um dos modos cÕm9
viabilizou~se a ação co~ptora no Governo Fe~
dera!.
Mecanismo diverso desse na forriia, nlaS sêmelhante na essência, tem _sidQ.~c;Ionado na cànces_são de rádios e televisões a particulares.
Quem se inscreve nas çoncorrências para obter
uma concessão, por melhor qualificação que pOssua, só conseguirá lograr êxito se tiver o apoio
do Ministro das Comunicações ou d~ seu superior, o próprio Presidente da República.
Para comprovar~se esse favorecimento de or~
dem pessoal, sem nenhum critério técnico, basta
um exame do quadro das conce5$Ões d~ rádio
e televisão na Bahia, efetuadas pelo atual Governo.
· O Ministro das Comunicaç~s distribuiu as con~
cessões exclusivamente de acordo com seus inferesses pessoais, políticos e econômicos.
A um cabo eleitoral de Serrinha, deu 5 (cinco)
concessões de rádio. Ao filho de se_u sócio deu
3 (três). Contemplou, ainda, com concessões vários prefeitos e ex-prefeitos de-diversos muni ópiO~
baianos, todos fiéis aos seus ditames políticos.
Chefes políticos locais também receberam várias concessões de televisão.
O Ministro tem hoje sob seu controle uma extensa rede de emisSoras de rádio e televisão, atingindo todas as regiões do Estado. Para comple~
mentá-la, ele vem entregando diversas rádios em
Salvador a seus ex-secretários (da época em que
foi governador nomeado da Bahia).
Assim· tem agido o Governo Federal, graças
à excessiva concentraçã:o de poderes que o caracteriza
A nova Constituição deverá diminuir bastante
o poderio desse Executivo macrocéfalo, graças
às disposições que introduz. voltada-s para a des~
centralização, equilibrio dos poderes, fiscalização
etc. Particularmente, acredito que só exercendo
soberanamente e em sua plenitude suas prerrogativas de fiscalizar o Poder Executivo, o Con~
gresso Nacional conseguirá reverter esse quadro
aterrador.
Mas, mesmo num País como o nosso atual~
mente, de Executivo extremamente fortalecido,
é inadmissível que fatos como os que relatei, de
intermediação criminosa de verbê!.s e faVoreci~
menta abusjvo de amigos em concorrências públicas, continuem a ser aceitos como ações normais, mera decorrência do exercício do poder.
Não sei se por dnismo ou pela certeza da impunidade, nunca os caminhos da corrupção, no Bra-

sil, for~m tão- visíveis como hoje. Cabe a_ nós,
o povo _e_.se~representantes,Jutar para interrne-~
cliá~los. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENI'E(Wilson Martins)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR- L<XIRIVAL BAPTISTA (PFL -SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores. de passagem por Salvador, na
semaf!a passada, tomei conhecimento do falecimento do Padre Manoel Soares, aos 74 anos de
ldade, natural da cidade de Propriá, em Sergipe.
- ~portanto, com justificada tristeza que assumo
a bibuna para registrar nos limites desta sumária
comunicação, o desaparecimento desse Sacer~
dote_de vida exemplar que soube conquistar a
amizade e o _respetto dos seus inúmeros amigos
e admiradores, inclusive porque o Padre Manoel
sea·res fói, também, um exímio trabalhador que,
durante muitos anos, colnõ jornalista, escreveu
no jornal A Tarde, da Bahia, fazendo comen~
:tários, diariamente, na sua cÕiuna dedicada aos
problemas e assuntos vinculados à religião.
No decorrer de Sua fecunda trajetória,- o Padre
Man_o_el Soares foi Vigário em Japaratuba, Sergipe,
e Sec.tetáfio de D. José -r:hómaz, 1o Bispo de ~a
cajú e Capelão do Colégio São José, em Aracaju.
Posteriormente foi Secretrário de Dom Avelar,
Carçlial ArcebispO da Bahia desde 1.951.
-O desaparecimento do Padre Manoel Soares
entristeceu não somente os seus _companheiros
de sacerdócio e pes_soas de sua família, como
os muitos amigos que compareceram aos ~JJS
funerais, dentre o~ quais se destacavam o apóstolo da_~quid.io:cese, D. Thomaz Murphy, o díretor~redator chefe de A tarde, e muitãs aufuri~
dcides edesiásticas.
Esclareço que faço este registro a fim de evocar
uma figura humana de qualidades extraordinárias,
modesto e extremamente dedicado as responsabilidades do sacerdócio, cujo exercício soube
honrar durante toda sua vida, dedicada ao bem
e ao trabalhado, senlpre em defesa dos seus altos
valores da vida- Cristã:
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Concedo ,a palavra ao nobre Senador ltaffiar F ran~

co.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia
0: seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SeS: Senadores, gostaria de registrar nos Anais da Casa,
-o-disc.UJ'So do Ministro da Cultu_ra, José Aparecido
de Oliveíra, durante solenidade de homenagem
-do seuJundador, o Engenheiro Américo Renê~
giannetti, prestada pela nossa sociedade mineira
d~ engenheiros. . _ _
__
Como diz o Ministro José Apareddo, o ~x~P[e~ ·
feito de Belo Horizonte, o sempre Engenheiro
_Américo Giannettl, "permanece como exemplo
de trabalho e decência".
Eis a íntegra do discurso:

me

''AqUf
troUxe a convocação da sacie.- d~_de minei r~ de engenheiros, para juntos celebrarmos-a nieinória de seu associado- nú~
mero um e seu segundo presidente, o ines. qi..Iecível Américo Giannetti.
_ Quando seus_ admiradores ergueram um
momento em homenagem a EvaristO de Morais, pai de EvaristO de Morais Filho, que lhe
honra o nome e_ que foi meu defensor nos
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opacos tempos do A1~5. Inscreveram no
brOnze-iuiÍa legenda Sirlgera e pieM qUe dizia
"apertas advogado".
Também nós, para definir a vída, a história,
as lutas de Américo Gia"nnetti, talvez devêssemos dizer _somente:- "sempre engenheiro".
Pois, engenheiro é o que ele foi, inteiremente, a viela toda,- como construtor, criador
,_e ibventor de -no\1os-tempoS, já se disse que
Américo Gianl'letti, para glória sua e da bene~
- niérita sociedade mineira de engenheiros,
corn_eÇQ_u criando riquezas, ~ acabou ajudando a construir a mina-s- mOderna~ Moldou,
com suas mãos prodigiosas, outro futuro para noSsos filhos.
Coit'f José Costa, no "informador comercial" e no centro de estudos_eçonômicos da
Asso dação- Comercial, como nas. declsóe~
políticas daquela hora inaugural da nova_
consciência-infneifã, aõ lado de C~Jso f:g,_ey_e~
do e de outros mestres nos verdes anos de
trtlnhajuventude, deus e a mão do-destinO:
atraVés -do grande advogado José Cabral, colocaram-me junto do Doutor Giannetti. Pude
vei de perto a lucidez e a obstinação com
que ele se empenhou em abrir os caminhos
em nossa terra - caminhos cujas linhas e
encruzilhadas se confundem com a própria
história desta gloriosa sociedade.
Sabemos todos que _os_ capítulos mais fascinantes-de nossa_ form~ç_ão nasceram da
venerada casa de ensino de engenharia _a velha escola de Minas de Ouro Preto, criada
pelo Engenheiro Gorêeix. E fãló nela com
einbção; pois, lá pelos idos da revolução de
30, era seu diret.ar meu tio, Clodomiro de
Oliveira, nome e referênda da luta pioneira
de nosso nacionalismo, contra a Itabira Iron.
- Sua palavra de denúncia adquiriu ressonân~
cia de Primeiro clamor de defesa Qas nossas
riquezas rriineiras. E figura hOje, na crônica
das lutas do nosso· povo por sua emancipação econômidi,_ çomo passO decisivO- da
inteligência nadonal no sentido de fundar
- uma política soberana no processo de desen~
volvimento brasileiro.
A sociedade minelra de engenheiros, do
alto de sua idade egrégia de mais de meio
século de existê_ncl~. tr~. desde suas origens,
uma permanente fidelidade à vocação demoCrática .e à alma Jibertâr!a dos _ITlontanheses.
A própria paisagem coreográfica da mantl~
qu~ira reflete a paisagem_ moral e cultural
de nossa gente, com a geõrõetria e a exatldão
_de urna obra de engenharia.
Na família Gíannetti, hoje tão representativa da "gentry'' új)ica de noSsa terra, sabem
todos que desejo produzir aqui um testamen~
to da cabeça e do coração.
Como o risco das montanhas azuis, de
ferro e granito, saído das pranchetas do cria~
dor, foi também na régua e no compasso
do espírito público de nossos maiores, como
Clodomlro e Gtannetti, que se desenhou a
sabedoria de nossa história-política cultural.
A inteligência, o caráter, o fazer dos mineiros
são obras cívica pennanente no universo brasileiro.Américo Giannetti, vindo do Rio Grande
do Sul, aqui fincou raízes_ e ampliou, com
dona Honorina, a~ virtualidades da fami1ia-

e
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mineira. Seu perfil deixou marcas d~finitivas
na lembrança dos contemporâneos, como
um protótipo do protagonista dos tempos
modernos - cidadão honrado, tenaz e empreendedor.

Ainda agora, quando me lembro_ de sua
morte prematura - a 6 de setembro de
1954, vésp"era do dia da Pátria -La primeira

imagem que guardo daquele homem bom
e justo, sempre fazendo o gesto distraído de
puxar os punhos da camisa ou levar a rnão
ao olho vulnerado, é a de sua pureza e do
vigor de sua consciência patrióttca.

Pioneiro do~ avançoS de nosso processo
econõmico, quando o País apenas entrava
na experiência industrial~_Gi~OJleW introduziu,
em Rio acima_ avançados técnicas de exploração do ferro e tomou Jnlciativas como a
fábrica cruzeiro e a_ épk:a batalha do alumínio

em Saramenha.
Nesta hora nacional de perplexidade, pes
simismo e angústia inflacionária, é oportun-o
recordar um líder carismáti<!o, otimlstã e sonhador de pés no chão. Tinb_g._çpmo poucos,
a visão do hori,zonte,. porque já enxergava,
então há quase meio século, o amanhã da
Pátria.do ano 2.000 --potência do terceiro
milénio.
·
Minas foi seu projeto· maior, cciin o· plano
de recuperação econômica. d_q Governo Milton Campos, programa antecipador de aç:ão
planejada no Brasil. Doou ao estado, sem
qualquer interesse pessoa:!, o primeiro projeto regional do País, saído da ponta de seu
lápis, de seus estudos de) nossa rea!"idade e
de seu admiráve.J.:t.aienjo.. -·· _
Eleito Prefeito de B_elo.Horizonte, no tempo
de Juscelino Kubitschek no Palácio da Uberdade, conquistou soluções. para o progresso
urbano, e a cidade ainda hoje guarda a marca
de sua visão do futuro.
Mas não é só Minas que tem com ele dívidas irresgatáveis~ No inquérito do Banco do
Brasil, o famoso ''relatório_ Miguel Teixeira",
que, muito moço ainda, publiquei em livro,
a única referência destacada em elogios é

o aplaUso ao compOrtamento empresarial e
à heróica resistência de Américo Giannetti
às pressões de interesse internacionais.
Nesse breve relato, surge um homem à
frente de seu tempo, por isto o estamos celebrando nesta casa.
Nosso Tomás Antônio Gónzaga, iambém
ele herói.d.ª inconfidência, cujos dois séculos
nos preparamos para comemorar no pr6ximo·ano, ensinou à stia Marília:;.:_ "o ser herói
.. ~.não consiste em queimár os impérios. Côn~
_lils.te o ser herói em viver justo - e tanto
· pode ser herói o pobre - como o maior
Augusto-".
Américo GianriE:üi pe?manece como
- exem-plo de trabalho e de decência e seu
nome tem a legenda da.saudade na consciência, .na gratidão e no coração de Minas."
Era o ·que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (W~son Martins)- Nada mais havendo a tr~tar, vou encerrar a presente
scisãó,-designando para a sessão ordinária de
hoje, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 89, de 1988, de autoria da Comissão Dire~
tora, que dispõe sobre horário e freqüência no
Senado Federal, dá outras providências, tendo
~.PARECERES das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável ao
projeto e ao substitutivo; e
·· ···-da Comissão Dlretora, contrário ao substitutivo.
(Dependendo da votação do Requerimento n"
214, de 1988, de preferência para que o substitutiv:o seja apreciado antes do projeto.)

e

-2,-

Votação, em. turno único, -do Projeto de Resplu- _
ção n" 189, de 1988, que autoriza o Governõ da

União a oontratar operação de crédito extemo
no valor Q.e 300,QOO,OOO.OO _(tre:i!:e!ltos -mtlhões
de dólares norte-americanos), tendo
PARECER FAVORÁVEl.., proferido em Plenário.

-3Discussão, em turno ·único, do Pro}eto de Lei
da Câmara n"' 61,-ae 1988 (ri? 719/88, na Casa
de origem), que prorroga o prazo estabelecido
:no. art 19 da Lei n? 5.972, d~ 11 de dezembro
de 1973, que regula o Procediinento para o registro de propriedade de bens imóveis discriminados.
administrativamente ou possuídos pela União.
(Depend~ndo de parecer da Comrssão de Constituição e Justiça.)
~4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 62, de 1988 (n" 1.071/88, na Casa
de origem), que dispõe sobre a composição inicial
dos T nbunais Regionais Federais e sua instalação,
cria os respectivos quadros de pessoal e dá outras
providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)

-5Mensagem n~ 265, de 1988 (n9 515/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor US$ 300,000,000.00. (trezen~
tos milhõ_es de dólares norte--americanos). (Dependendo de-parecer.)
·
·

-6Mensagem n9 266, de 1988" (no 51 õ/â8, na ori~
gem), relativa à proposta para que Sejã ·autorizada
a Caixa Econômi<::ã federal a contratar operação
de crédito externo (lo valor deUS$ 80,000,000.00
(oitenta milhões de dólares norte~americanos).
(Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Está

encerrada a sessão.

(Levanta~se a sessãQ às 12 horas.e.J5 minutos)

Ata da 76~ Sessão, em 12 de dezembro de 1988
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
_.
Presidência dos Srs. Jutahy Magalhães, Dirce11 Carneiro e FranCisco RoUemberg
ÀS 14 HORAS E 30 Mll'IUSTOS. ACHAM..SE
PRESEI'ITES OS SRS. SEf'I!\DORES:
Mário Maia - Aluizo Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres -.Carlos D.e'Carli - Áureo
Mel!o - Odadr Soares - RonaJ.do ~Ara_gijo João Menezes -Jarbas Pa...ssarii"lllo_~João Castelo - A1exandre Costa - Edison Lobão- Chaw
gas Rodrigues -Alvaro Pacheco- Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho - José AgrijJino
- Lavoisier Maia - Humberto Lucena - Rai~

mundo Ura - Ney Maranhãô - Guilherme Palmeira ~RUbens Vilar- Ffancisco Rollemberg
- Lorival Baptista·- Luiz Maia- Jutahy Magalhães ___: Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira
-.Gerson Camata -João Calmon -Jamll Haddad- Nelson Carneiro.-ltam.ar Franco -Alfredo Campos - Ronan Ttto - Severo Gomes Mario Covas- Ir@ffi Sãraiva- Pompeu de Sousa
-Mauricio Corréa- Meira Filho- Louremberg
Nunes Rocha- Mendes Canal e - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves José Richa- Dirceu Carneiro- Carlos Chiaçelli.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
lista de presença acUsa o Comparedmento de
51 Srs. SenadorE;:s. H"avendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteç:ão de Deus, in!ciarnos..riossos trabalhos.
.0 .SR. PRESIDENTE (Dirceu can,-eifo)-:Há
ora:.dores inscritOs.
Concedo a palavra ao nobre ··senador Nabor
Júnior.
·
·
Ó SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o· 5:eguinte discurso.) - Sr. Presid~nte,_
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Srs. Senãdores, o Brasil vive, boje, uma de suas
páginas mais conturbadas e ameaçadoras, sob

E agora tenta recuperar esse prejuízo cortando
a carne magra dos trabalhadores e de suas famírisco, inclusive, de ver comprometida a luta para
lias.
restabelecer os postulados democráticos. É pacíÉ inconcebível, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
fico, afinal, que as épocas hiperinflacionárias semque_ c:omfda seja objeto de-especulação. Chega
pre deságuam em tumulto político e pertwbação a ser trágico que a carne se veja apregoada nos
institucional.
mercados como as ações dos b~ncos e _das em~
presas estatais, permitindo que pouquíssimos
Todes os brasileiros responsáveis estão atentos
à necessidade de solucionar, com urgência, os "iniciados" transformem a alimentação do povo
problemas da economia, mais precisamente em fichas do cassino financista.
aqueles fatores que influem na vida cotidiana de .
É urna que;tãO étic~, moral,- patriótica, social
cada cidadão e da Nação, como um todo.
e- humana que está a exigir atenção de todos,
particularmente de nós, legisladores e represen· A sociedade civil respondeu a esses anseios
e, pela primeira vez em nossa História, represen- tantes do poVo.
tantes de empresários e de trabalhadores prOc::u- Até
esse ponto seja definitivamente resolraram um denominador comum para os perigos
vido, entretanto, exige-se do Oovemo -que cumpra
que ameaçam os propósitos também comuns
seu mais elementar dever: o de coibir, na medida
de desenvolvimentos e bem~estar. O Governo
do Possível, os refl~os danosos dessa ciranda
acabou por atender aos reclamos sociais, toman~
milionária sobre a mesa dos cidadãos.
do o assento que lhe é .de direito- formando~se,
-É preciSo, ta~bém, pôr t~~o às exportaçt>es
assim, o anel completo chamado Pacto Social.
de carne, que acarretam·uma contradição dispenA proposta básica é modesta e objetiva, justa- diosa e insana: o Brasil passa meses a fio tentando
mente para não se perder nos devaneios da ma~
vender·carne para o exterior; de repente, surgem
croeconomia e das causas globais da inflação.
problemas graves no abastecimento interno O imP,ortante é encontrar solução de emergência
e sai-se comprando o produto nas praças munpara o problema, enquanto os laboratórios tecncr
diais,_numa sofreguidão que, muitas vezes, resulta
cráticos do Governo providenciam receitas mais
na aquisição de um produto velho, contaminado
duradouras e definitivas, (Muito bem!)
ou sem condições sanitárias mínimas.
Sou, por natureza, contrário a caçar bruxas ou
Suspender as exportações, repito, é um passo
apontar ''vilões':, bodes-expiatórios sobre cujos
urgente e fundame.ntal para a formação de novos
ombros se atiram as culpas por quaisquer frae eficazes estoques reguladores que, aí sim, percassos.
mitirão um controle de merc:ado sobre os preços
Mas, hoje, ainda uma vez, todo o esforço da
ao consumidor.
sociedade se vê ameaçado pela voracidade dos
Ao invés da ação atabalhoada, um planejamengrandes atravessadores e beneficiários da especuto sério e objetivo, vincuJado a prazos compatíveis
lação com os preços da carne bovina.
e racionais.
A arroba da carne deve fechar o ano na casa
Ninguém pode alegar desconhecimento dos
dos Cz$ 20 mil, mais de_ 1.500% de aumento
fatos, que estão suficientemente denunciados peem relação aos pr~os vig~ntes no_ dia 19 de janei- la imprensa e são analisados em todas as converrode 1gas, Apenas nos últimos 20_d.ias, Od€:Sc_onsas reservadas, dentro e tora do Governo e do
tro.Iede preços afetou em mais de 38% o mercãdo
Parlamento.
alllcadista.
O que se_espera, portanto, é a decisão de brecar
É o ponto de partida para a destruição do Pacto essa especulação.
Social, que prevê o controle de preços, salários
Os remédios jurídicos e policiais já existem e
e tarifas.
estão prontos para uso imediato.
Não usá~los significará uma atitude de inércia
Arrochar os ganhos dos trabalhadores e, ao
mesmo tempo, liberar a ganância dos _especula~
e de insenbilidade que todos os cidadãos certadores de alimentos é um filme que nós vimos
mente devem entender como de omisso desintee cujo drama até hoje causa sérios percalços à resse. E a cobrança, sem dúvida, será feita oportunamente, como acabamos de ver nas eleições
paz sócio-política do País.
Isso leva. inclusive, à atitude - quase de des- municipais do último dia 15.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
confiança, de descrença- com que grande parte
do povo. está acompanhando as rodadas de nego-burahte- o discurso do Sr. f.rabor J~ior
dações do Pacto.
o Sr. Dirceu Cameiro deixa a cadeira da PresiHá pouco menos de um ano e meio - no
dênda que é ocupada pelo Sr. Francisco Rodf,._ 11 de maio de 1987 - tive oportunidade
Uembetg.
de analisar, nesta mesma tribuna, o mesmo proO SÀ.. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
blema: a especulação no mercado atacadista e
no grande processo de comercializaçaõ do boi - Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo
Mello.
(Pausa.)
destinado ao corte.
S. áf desiste da palavra.
Pedia, 11aquela oportunidade, que. se poupasConcedo a palavra ao nobre Senador Jamil
sem os varejistas de perseguições, afirmando: "o
açougueiro da esquina é tão vítima quanto o con- Haddad.
sumidor, porque a especulação deslavada vem
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- R.J. Pronunda origem e da distribuição".
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
De lá para cá, as grandes jogadas das bolsas -sr: Presidente, Srs. Senadores, na sextawfeira
e dos mercados de gêneros alimentícios fiZeram pi'ôXfrna paSsada, após ter ciência, pelo DepUtado
grandes fortunas e causaram alguns prejuízos. Simão S~$.sim d~ que, num almoço no Ministério
Um único especulador chegou a perder, nwna do Planejamento, o Ministro João Batista de Abreu
·. havia ~ que iria conversar com S. Ex'i'
só tacada, cerca de US$ 6 milhões.

_que
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o Presidente da República, no sentido de remeter
a esta Casa uma Mensagem para a cidade do
Rio de Janeiro, que propiciaria o pagamento do
m~ ge dezeinbro aos funcionãrios e, talvez, parte
do 139 saláriO, entrei em contato com S. Ex'-- o
Sr: Ministro _do Planejarnento, que me d~larou
que havia acabado de falar cor:n o Presidente José
Samey, que lhe havia autorizado a preparar a Mensagem a ser remetida hoje para esta Casa.
Sr.· Presidente, pelo que estou sabendo pela
Secretaria da Mesa, até o presente momento essa
Mensagem não entrou no Senado da República.
Seria o montante de 4.100.000- OTN, qUe já havíamos aprovado no mês de junho, e que não havia
sido liberado, mas havia a necessidade de se fazer
uma troca, porque a aprovação tinha sido para
investimento, e agora o que se desejava é que
o numerário pudesse ser usado para o pagamento
dos funcionários, ou seja, seria necess_ário fosse
peiihitiâo para-custeio.
Sr. Presidente, espero que S. Ex!' o MiriistroJoão
Batista de Abreu cumpra a sua palavra, e possamos ter hoje, nesta Cci.sci, a referida Mensagem,
para, antes do dia 15 ainda, podermos propiciar
a:o funcionalismo· da cidade do Rio de Janeiro
um Natal um pouco melhor. Não o que eles pretendiam ter, pois, pelo que se_sabe, não re-ceberão
o aumento, e, dificilmente, receberão o 139 na
íntegra.
·
Eram estas as considerações, Sr. Presidente,
que queria fazer neste momento, esperando que
a comissão de funcionários da cidade do Rio de
Janeiro que se encontra, há alguns dias. aqui em
Brasília, possa hoje ter boa notíciã de que a referida Mensagem foi remetida ao Senado. Já falei
com o Presidente Humberto Lucena, e a matéria
será colocada na pauta, e, com a anuência de
todos os Srs. Senadores, que nunca negaram a
aprovação de matérias relacionadas com o Estado e com o Municlpio do Rio de Janeiro, poderemos dar essa esperança de um Natal melhor para
o funcionalismo do Rio.
Durante o discurso do Sr. JamU Hadd&J
o Sr. Francisco RoDemberg deixa a caclefrtl
da Pi'esidêhda que é ocupada pelo Sr. Jut4hy
Magalhães.
O sR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra á.o nobre Senador_ Frandsco
Rgllemberg.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG

(PMDB - SE.- Pronuncia o seguirite discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicia-se hoje
ã 11 Teleconferência Pan-Amerlcana sobre AIDS.
As transrnissôes via satélite, do Rio de Janeiro,
devem atingir cerca de cem mil pessoas em todos
os países das Américas, dez países europeus e
a maioria das repúbliCas da União Soviética, num
total de 132 países.
Seu objetivo é dar ênfase ao fato de que a
verdadeira batalha contra a AIDS é disputada em
lugares diferentes como hospitais, ambulatórios,
laboratórios de pesquisa e de diagnóstico, nas
escolas, coração e ffiente de_todos nós.
Segundo o Diretor da Organização Pan-Ameiicana da Saúde, organizadora e patrocinadora
da Conferência, ela é um Veiculo para transmitir
ao vivo, via satélite, as últimas descobertas relacionadas com a infecção pelo HIV, bem como as
discussões rnais atuais sobre as questões sociais
gue enfrentamos em relação a sua propagaçáo.
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Pouco se sabe sobre as origens do vfrus da
AIDS e, menos ainda, sobre a forma pela qual

Db CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Hoje, a doença está presente em pelo menos
127 dos- 159 países do mundo. A maioria dos
os primeiros portadores do vírus, inconscienteM
portadores do vírus da AJDS vive no Terceiro Munmente, o disseminaram dentro e entre pafses. O
do, muitos deles com idades_ entre os vinte e os
que se sabe, de fato, é que os primeiros casos
qoarenta anos, exatamente a população economisurgiram, próximos uils dos outros, na Africa, no
camente ativa, com grande proporção de profiSHaiti e nos Estados Unidos, por-volta de 1980.
sionais qualificados. O impacto no desenvolvimento dos países pobres será muito grande e
O primeiro indício de que a1guma coisa estava
persistirá por to@ wna geração.
errada foi re<:onhecida pelas autoridades sanitáA epidemia de AIDS é como um iceberg: algurias americanas no infclo de 1981, quando comemas centenas de casos comprovados indicam
çaram a acumular-se em Nova Iorque e na Calique milhares de peSSOé!S já são portadoras do
fórnia, casos- anteriormente raros- de cânceVíruS, Na Europa e na América do Norte, o número
res e infecções fatais emhomosexuais, com comde casos tem dobrado a cada nove meses.
prometimento do ststema ~munológico. A síndrome recebeu então este nome.
Até agora, o HIV parece seguir padrões epider:_n_iológicos b~staote diferentes: no primeiro, que
No verão daquele an_o, cem casos haviam sido
d~q_~~ ~_prop<Y;Jaç:ão d<:t doença na Europa e
notificados nos Estados Unidos entre homossexuais masculinos. A doença passou a ser conh.e~ __ nas Américas, _o vírus é encontrado primeiram_ente
em homoffiicos, pacientes que sofreram _transfucida como a peste gay e, como não se sabia
sões de san_gue, homossexuais masculinoS _e vicomo era transmitida, prevaleceu o medo, o preciad~s em drogas endovenosas; no segundo1 o
conceito e o banimento dos doentes.
Ao fmal do ano de 1981 já havia 250 casoS -vírus é encontrado, predominantemente, em adultõs_ Sexualmente ã:tiVõs, homens e mulheres, conaquele país.
mo-acOnteceu e continua acontecendo na África
No ano de 1982, começaram a apá'reter casos
Central
e Orferltal.
fora da comunidade gay, entre hemofilicos, usuáEm todo o mundo cresce a preocupação de
rios de drogas endovenosas e imigrantes haitianos, consolidando a_ teoria da transmissão S<Plgüí- ·'que a transição do padrão I para o padrão U, já
nea, abrindo frentes de pesquisas para busca e -verificada no Haiti, esteja também ocorrendo na
Aii1éríCa do Norte e na Europa. Os dados epideidentificação do agente no sangue, surgindo o
miológicos estão a indicar que o HN está atualpânico ante o risco de contamlnaç_ão dos bancos
mente cruzando as fronteiras da comunidade hode sangue.
mossexual para a população como um todo, e
séil maiór canal de transmissão são as comuniInfeliimente, Srs. Senadores, apesar do avanço
dades de viciados ein drogas endovenosas.
no conhecimento da doença, continuaram as vioEm nosso País, os primeiros casos ocorrerain
lações de direitos civis contra homossexuais, heem 1982. ~;:, çie lá para ci, a epidemia tomoU
moffiicos e haitianos nos Estados Unidos.
Em 1983, a transmissão heterossexual foi, pela um-caráter ascendente. Hoje, já são mais de4.700
primeira vez, admitida como uma ameaça real os casos notificados no País e 2.457 brasileiros
pelo Centro de Coritrole de Doenças do GoVerno - já morreram em razão desta doença. Nosso País
Americano. Ainda neste ano, os pesquisadores apresenta o quarto maior número de casos de
e autoridades sanitárias concluíram que a infec- AIDS do mundo. Estfma-s_e a existência de 200
a 400 mil portadores sadios, com significado epição - sem doença manifesta - estava muito
demiológico a ser considerado.
mais disseminada do que se pensava até então.
No 1~Dia Mundial contra a AIOS, comemorado
São dessa época, nos Estados UnidOs, as priem 1o de dezembro passado, o Ministro da Saúde,
meiras iniciativas para disseminação de informaem sua passagem, dizia que a AIDS tem nos desação sobre a doença, e de educação do público
fiado a reformular nossa postura profissional, a
visando a combater sua propagação, Data, tamreorganizar nosso sistema de saúde, a administrar
bém, de 1983, o iníciO
pesquisas virológicas,
melhor os recursos disponíveis para que sejam
realizadas pelo National fnstitute on Cancer e pelo
lnstituto Pasteur, que levarárn ao conhecimento adequadamente atendidos, a melhor entender e
aplicar o conceito de saúde e a lutar contra a
e ao isolamento do agente, um ano c:lepois.
Mas, 19~3 nâo foi marcado apenas pelas pro- discriminação e a falta de solidariedade humana.
Esta liTeleconferência tem como tema "as famissoras notícias do desvendamento do mistério.
A discriminação contra doentes e pessoas dos _ ces da AIOS". Se muito, pudemos conhecer a
ãj)render sobre o HIV e_~_Qoença; se_muitos têm
grupos de dsco aumentou. Em resposta a_ isto,
sidO-OS -avanÇOs e as contribuiçõ_es da imunologia
surgiram os primeiros grupos de apoio.
e da virologia, que riOs permitiram, erri pouco
Em abril de 1984, cinco mil americanos tinham
AIOS e dois mil outros já tinham morrido da doen- tempo, identificar o agente, explicar os mecanismos da doença e conhecer a forma de transmisça. Em setembro de 1985,já havia, naquele pafs,
são, permitindo meios de evitá-la, muito pouco
treze mil casos e seis mil óbitos.
sabemos sobre como manejar os problemas psiCom o desenvolvimento_do teste, que identifica
cológicos, socíais e éticos, colocados como desaos infectados, em 1984, números bem mais terrífio. São estas as novas faces da AIOS que precisaveis apareceram, dando conta da extensão da epimos enfrentar.
demia.
Entretanto, de todos os desafios, o mais urgente
o fato é que qualquer cantata sexual, nos últie relevante é a necessidade de enfatizar a promomos anos, representa uma possível fonte de infecção de programas educativos. Informação e edução e contribui para a sensação generalizada de
. c~ção sa-o nossas únicas armas para limitar a
vulnerabilidade e de medo.
Em abril de 1985, na realização da r~ Confe- propagação da infecção e salvar vidas.
-_Nas palavras de bOas-vindas aos participarites
rência Internacional sobre AIOS, confirmava-se
da-C:o!lferênci~ ? _'?~'- C3rlyle O_uerfa _de Macedo,
que a doença já atingira os seis continentes.
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o brasileiro Diretor da Organização Pan-americana da Saúde._ registrou-se que, mais do que
uma infecção virótica, a AIDS é um fenômeno
que se nutre de nossos próprios temores e preconceitos.
Registro, Sr. Presidente, a realização dessa Conferência, esperando que os seus resultados sejam
mais um passo a caminho do controle da terrível
praga do nosso tempo, e que, não apenas nestes
três dias, mas sempre, permaneçamos unidos,
americanos de todas as latitudes, contra esta grave ameaça_ à saúde das ger~ções de hoje e do
futuro.Era o que tiriha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) COncedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.
O SR. AFONS_O Sl\l'!C::HO JPOS- CE. Pronuncia o seguinte çiiscurso.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desejo, com muita satisfação, registrar uma efeméride que para todos os cearenses ~ !l'JO~o de orgulho. _Refiro-me ao nosso querido Monsenhor Amarílio de SouzaRodrigUEis que
completou suas bodas sacerdotais, Como também 75 anos de bons serviços prestados ao trabalho espiritual de seus paroquianos.
Monsenhor Amarílio na~ceu em (tapipoca no
dia 1~ de setembro de 1913, começou os seus
estudos no Seminário çla Prainha em Fortaleza,
ordenou-se em 1938. De 194 7 a 1963 foi capelão
do Colégio das Dorotéias passando então a ser
vig~rio da Paróquia da Paz onde continua até hoje.
É filho de Seb.a_stião RodrigUes de PauJa e Maria
Guilhermin~ Rodrigues. Os últimos 25 a[Jos de
Monsenhor Amarílio têm sido dedicados à assistência aos favelados moradores da área da paróquia que dirige, Mesmo com a transferência de
boa paf!.e deste pessoal para outros locais da periferia da cidade, o trabalho do Monsenhor Amarilio
não parou, inclusive sua luta continua mais intensa no intuito de proteger estas famílias maiS necessitadas. Suas atividades não se restringem à
Igreja da Paz, elas se estendem a várias outras
comunidades, como o Centro Comunftário de
Nova Esperança, CamPo do América, com cerca
de 1.000 familias, no trilho, na-·favela Verdes Mares, que inclusive este centro comunitário tem
seu nome.
Atende ainda às famílias da Rua Oscar Romero,
Morro do Futuro, onde estão instaladas creches,
_cursos proftSsionalizantes, pré-escolas e cursos
para adultos além da catequese que é o principal
no trabalho de um bom pastor. O trabalho de
promoção soda! desenvolvido pelo Monsenhor
Amarílio é reconhecido _desde a Aldeota até os
morros da Praia do Futuro. Lá existem, em meio
às moradias, núcleos de operários em função do
trabalho de conscientização desenvolvido pela Paróquia da Paz.
Na. promoção e valorização do ser humano os
grupos de jovens criados na Paróquia da Paz integram-se na sociedade tornando-se úteis através
dos cursos de profissionalização e de palestras,
evitando assim que estes jovens se deixem marginalizar. As obras assistenciais do Padre Amarilio
-são financiadas através de doações dos paroquianos. O dízimo é uma das_ principais fontes de
receita para. a paré<iuia~
insUficiente para cobrir as despesas de tão grande tra,balho, das esc:o-
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las, cre_ches e serviços de assistência médica e

odontológica às classes mais necessitadas.
Assim sendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
faço este registro provinciano com o desejo de

deixar, nos Anais desta Casa, o trabalho, o esforço,

a dedicação e amor à comunidade dirigida por
este Santo Padre Amarmo de Souza Rodrigues,
que é pároco da Igreja da Paz em Forta1eza. (Muito
bem!)
Durante o díscurso do Sr. Afonso__Sancho

o Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira da
Presidência que é ocupada pelo Sr. Francisco
Ro/lemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- A Presidência recebeu, da Deputada Federal
Márcia Kubitschek, anteprojeto de lei que "trans-

forma em reserva ecológica do Distrito Federal,
a atual chácara Onoyama, em TagUatinga; estabelece normas para o seu funcionamento, e dá outras providências".
Nos termos do parágrafo único do art. 2° da
Resolução rr' 157, de 1988, a matéria será despachada à Comissão do Distrito FederaL
- É -o seguinte o anteprojeto

ANTEPROJETO DE LEI
DO DIS1RITO FEDERAL
N•
, DE 1988
Transforma em Reserva Ecológia do
Disbito Federal, a atual Chácara Onoyama, em Taguatlnga estabelece nonnas
para o seu funcionamento e dá outras
providências.
(À Comissão do Distrito Federal)
O Senado Federal, nO Uso das atribuições que
lhe confere a Resolução n9 157 de 1988, da Casa,
nos termos do que dispõe o § 1o do art. 1_6 do
AJ:.o das Disposições Constitucionais Transitórias,
decreta:
Art 19 Fica transforrriada em ReServa"-ECológica do Distrito Federal, a área de terra atualmente
ocupada pela Chácara Onoyama, na Odade Satélite de Taguatinga.
Art. 2° A Reserva Ecológica de que trata o
artigo anterior, destina-se à conserv:asão e preservação da flora e fauna ali existentes, bem como
ao estudo e aproveitamento de mutações genéticas, cruzamento, produção de variedades resistentes a doenças, nanificação de espécimes vegetais e outras experiências destinadas a melhorar
o sistema ecológico do Distrito Federal e do seu
Entorno.
Art. 3o É expressamente vedada a utilização
da Reserva Ecológica em queStão, para fins outros
que não os especificados nesta lei ou que tenham
relação com o ambiente ecológico da área.
Art. 49 A área ora transformada em' Reserva
Ecológica, coritlnua, para todos os efeitos, induída entre os bens do Distri~o ~ederal_. _. ___ _
Art 5<> A administração da Reserva Ecológica
ficará a cargo de Fundação particular a ser criada
para esse fim, não cabendo ao Governo do Distrito
Federal qualquer despesa para manutenção da
área ou dos equipamentos ali utilizados em pesquisas genéticas.
Art 6 9 Poderá, no entanto, o Governe do Distrito Federal, através de_convênlos, ou diretamen~
te, pela Secretaria Especial ae Meio Ambiente,
desenvolver estudos e projetas na área, visando
o melhoramento ecológico das matas do cerrado.

Art. 79 O Gov_emo do Distrito Federal provi~
denciará. nos termos do que dispõe o § 1o do
art. 59 do Decreto n_9 10.893/87, a renovação da
concessão de uso da área objeto desta lei, por
mais_ 15 (quinze) anos, aos atuais conc_essiqná~
rios, 9-e modo a garantir so!ução de continuidade
nos estudos e experiências que alií vêm sendo
realizadas.
Art & Ficam s_em efeito_ a partir da vigência
desta lei, qualquer estudo ou projeto, ffiesffio
aprovado mas não implantado, que dê à _área
objeto do art._ 19, des~inação diversa daquelas es-pecificadas no artigo 2~ da presente lei.
Art. 9' O Poder EXecutivo do Distrito Federal
providenciará, no prazo de 120 dias, dec'reto nor~
matizando e regulamentando o disposto na presente lei.
Art. 1O. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas_ as disposições em
contrário.
J~tificação

PGr que jogar por terra, sob as rodas de "Ska~
tes" ou travas de chuteiras, 30 anos de lutas, dEidicaçáo e experiências que transformaram a Chácara Onoyama, em Taguatinga, em SantuádO
Ecológico do Distrito Federal?
Do alto daquelas palmeiras, das copas daquelas
mangt!~iras, 30 anos de sabedoria oriental nos
contemplam, atónitos, ante a ameaça da transfor~
mação daquela Chácara em Parque público, que
poderá matar a natureza, religiosamente Preservada, ao gosto e cheiro de churrasquinhos e pipocas queimadas, enquanto pontas de canivetes ir~
responsáveis ferem o corpo e a alma das árvores,
desenhando corações e juras de amor eterno de
indiferentes casais de namorados.
Não é esse, positivamente, o melhor caminho
para se_servir a uma comunidade.
Não é se destruindo o património de uma cida~
de que se dará aQ povo dessa cidade melhores
condições de vida e lazer.
Como representante_ de Brasília no Congresso
Nacional e fdha de Juscelino Kubitschek, tenho
compromisso, não s6 com a cidade que ele construiu, como com o povo e a cidade de T aguatinga,
pois foi em 1958, ainda durante a construção
de Brasília, que Juscelino preocupado com o
abastecimento da futura capital e a renovação
das espécies genéticas do cerrado, convidou pesso_almente o engenheiro agrônomo, biólogo, botânico e agricultor, Saburo Onoyama para ajudar
a formar o cinturão verde da nova capital.
Recentemente falecido, o biólogo, durante 30
anos, cõm uma paciência e dedicação só encontradas nos orientais, introduziu novas variedades
de mudas frutíferas e plantas ornamentais, desenvolvendo pesquisas e melhoramentos genéticos
em várias espécies.
~ Chácar~ Onoyarna, que abastece b98 parte
da população do Plano Piloto e demais cidades
satélites, com mudas já adaptadas à região e mais
produtivas, representa 30 anos de pesquisas genéticas e Constitui um santuário ecológico do País.
Há poucos meses, técnicos da Nasa alertaram
o_mundo para os efeitos destrutivas que as queimadas na Amazônia estavam causando à_ camada
de ozónio que protege a teiTa.
Mais recentemente,_ c;ientistas da Academia de
Ciências de Moscou, alarmados com a destruição
sistemática das florestas mundiais, vaticinaram
que_daqui a 30 anos, não será preciso uma guerra
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nuclear para acabar com as condições de vida
na terra, pois até lá, o próprio homem j~ o terá
feito, com a sua insensatez e irresponsabilidade
ante o problema ecológico.
Cac:l~ á[Vore que se derruba é um_ pouco de
oxigênio a menos na atmosfera_ da terra.
O mundo precisa e quer respirar mais, e em
cada canto da terra todo o esforço é válido para
se evitar que o homem_ destrua em JT1inutos, aquilo que a natureza levou anos e anos para construir.
E inacreditável, Senhores Senadores, que justamente Brasilia, Capital da Esperança e do III Milênio, Património Cultural da Humanidade, venha
a destruir, ou permita que s_e_destrua, uma reserva
florestal de 30 an9s, que também é parte, embora
pequena, do Património Ecológico da Humani~
dade.
Brasília-DF, 12 de dezembro de 1988. -Deputada Federal Marcia Kubltschek.
O SR. PRESIDEN1E (FranciSco Rollemberg)
-A Presidência convoca sessão conjunta a realizar~se amanhã, às 9 hOras e 30 minutos, no plená~
rio da Câmara dos Deputados, destinada à apre~
clação das medidas Provisórias de n9S 21 a 24,
de 1988,-discussáo do Projeto de Decreto LegislatiVo no 2, de ] 988 CN; e à apreciação de mensagens presidenciais referentes a decretog..Jeis.

O SR. P~~pENlE (Francisco Rollernberg)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido..
pelo Sr. primeiro seCretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 224, DE 1988
Nos termos do art. 198, alínea ,-,d", do r{egimento Interno, requeiro inversão da Ordem do
Dia, a fim de que a matéria do item n? 1 seja
submetida ao Plenário em últimoa lug~.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1988.

-MárloMaia.

·

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em votação O ·requerimento.
-

Os Srs. Senadores que o aprovam permane-

çam Sentados. (Pausa)
Aprovado.
OSR.JQTAHYMAGALHÃES-Peçoverificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Vai ser feita a verificação solicitada.
Sendo evidente_a falta de quorum, vamos suspender a sessão por 10 (dez) minutos, fazendo
soar as campainhas.
Suspensa às 15 horas e 26 minutos, a sessão
é reaberta às 15 ~oras e 34 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Está reaberta a sessão.
- Continua evidente a falta de quorum.
As matérias constantes dos itens I e 2, em
fase de votação, ficam adiadas.
São os seguintes os itens cuja votação fica
adiada:
1

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolu~ão n9 89, de 1988, de aUtoria da Co~
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o registro de propriedade dos bens imóveis discrtminados administrativamente ou possuídos pela
Gnrâ.o careCe ainda do procedimento nela estabelecido, sob pena de frustrarem-se Os eSforços já
despendidos no preparo da documentação pertinente.
ao projeto e ao substitufi!'9; ··e
Nessas cOndições, pelas razões expostas, e em
-da Comissão Dlretora. contrário ao
f<ice também de proposta do Ministério do Exérsubstitutivo.
.
.
cito, a qUe se-refere ã exposição de motivos do
(Dependendo da vota_ç.'!!o do Requerimento n9 214, de 1988,-de preferência para que Excelentfssimo Senhor Ministro da Fazenda, no
Sentido de j:>rõceder-se a nova prorrogação do
o substitutivo seja apreciado ante~ do proprazo de vigência da Lei n~ 5.972, de 11 de dezemjeto.)
bro de 1973, e tendo em vista a relevante função
social que vem Cumprindo o procedimento para
Votação, em turno únicq; do Projeto de
o .registro dos bens imóveis da União consagrado
Resolução n9 189, de _19-88, que autoriza_o
pela referida lei.
Governo da União a contratar operaç_ão de
Ressalte-se que a proposição, encaminhada ao
crédito externo_ no valor de US $
Có!igressd a 1~ de junho do corrente ano, está
300,000,000.00 (trezentos· milhões de dé>l~ fundamentada no art. 51 da Constituição anterior.
res norte-Q!llerican~)_._ tendo
_
_ O_referido dispositivo autoriza o Presidente daRePARECER FAVORAVEL, proferido em Pie· pública a solicitar urgência na tramitação da maténário.
ria. Verificado o caráter de urgência, no caso, é
de considerar-se a aplicação do disposto no art.
61, c:aput. combinado com o § 1~ do art. 64,
O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg)
da Constituição de 198&
_
.
-ltem3:
Ante o exposto, opinamos favoravelmente à
DiscussãO~ em turno único, do Projeto de
prorrogação por mais 1O (dez) anos do prazo
Leí da Câmara n• 61, de 1988 (n• 719/88, estabelecido no art. 1o da Lei rt' 5.972, .de: _11
na Casa de origem), qUe -ptorroga o prazo
de dezembro de 1973, que regula _o procedimento
estabelecido no art. 1o da Lei no 5.972, de para o registro de propriedade de bens imóveis
11 de dezembro de 1973, que-regula o proce- discriminados administrativamente ou po):isuídos
dimento para o registro de propriedade de pela União.
bens imóveis discriminados administrativaEste o parecer, Sr. Presidente.
mente ou possuídos pela Uniã-o. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
--0 parecer é favorável.
e Justiça.)
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
_
Nos termos do art. 6° da Resolução n" l, de
' Nâo havendo quem peça a palavra, encerro
1987, designo o eminente SenadOr Melrã-Filho
a discuSsão.
para proferir parecer sobr~ a matérí~. __
-!\-votação- fica adiada por falta de «)uoO SR. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para
rum
proferir parecer,) -Sr. _.Presidente, Srs. SenadoO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
res, consoante mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de -ltem4:
Exposição de Motivos do Ministro "de Estado da
Discussão, em turno único, do Projeto de
Fazenda, encaminha o Poder Executivo ao ConLei da Câmara n• 62, de 1988 (n• 1.071188,
gresso Nacipn~_,_ nos termos do art. 51 da Constina Cãsa_de origem), que dispõe sobre a cointúção Federal, de 1967 e sua Emenda n"' 1/69,
posição inicial dos Tribunais Regionais Fedeprojeto de lei_ que prorroga. o prazo estabeleddo
rais e sua instalação, cria os respectivos qua9
no art 1 da Lei n"' 5.97~ de 11 de dezembro
dros de pessoal e dá outras providências.
de 1973, que regula o procedimento para o regis(Dependendo de parecer da Comissão de
tro de propriedade de bens imóveis discriminados
Const.J.1uição e Justiça)
administrativamente ou possuídos pela União.
Nos
termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de
Conferiu a citada Lei n"' 5:972, de 11 de dezem~987, a PreSidência designa o eminente Senador
bro de 1973, um maior dinamismo ao -prd"tedimento relativo ao registro da propriedade de bens Aureo Mello para emitir parecer sobre a matéria,
em nome desse Órgão Técnico.
im6veis discriminados administrativamente ou
possuídos pela União, toma_ndo-Q mais simples
O SR. AUREO ME!LO (PMDB- N'.. Para
Proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadoe desburocr~do, e coadunado assim à forma
de funcionamento dos R_égistros Pl:l]?licos no Bra- res,já aprova dó pela Câmara dos Deputados, chega à apreciação desta Casa o projeto ein exame
sil.
EntretantO, conforme res_salta o MinistrQ_ de Es- que, em atendimento ao disposto nos §§ 6" e
tado da Fazenda em sua Exposição de Motivos, 7? do art 27 das Disposições Transitórias da
a regularização da propriedade imobiliária da Constituição Federal, dlspõe sobre a composição
União requer a realização de pesquisas e levanta- inicial dos Tribunais Re9ionais Federais e cria os
respectivos quadros de pessoal.
mentos topográficos d!€ medtção_e demarcação,
de modo a obter-se o ~to_ conhecimento da
Os referidos preceitos determinam que, no prasituação dos imóveis e__ a sua perfeita caracte- zo de seis meses, a contar da promulgação da
riZação, procedimento_ esse bastante trabalhoso
ConstituiÇão sejam -instãlados, com jurisdição e
e demorado. Embora tenha sidO prorrogado por sede que lhes ftxar Q Tribunal Federal-de Recurduas vezes o prazo de vigência da referida lei, sos, cinco novos Tribunais, competirldo-lhe, ainmissão Diretora, que dispõe sobre horário
e freqüência do Senado Federal, e dá outras
providências, tendo
PARECERES das COmlss~s:
-de Constituição e Justiça, favorável

::r----

da, promover a indicação dos cadidatos aos cargos que forem criados.
É o que faz o presente projeto, elaborado, iniCialmente, por aquelã Eg-regia Córte e Planejamento justificados nos tetrnos de- ampl~ exposição subscrita por seu ilustre Presidente, Ministro
Evandro Queiras Leite.
Desse documento, se extrai que a propOSição;
ao fixéU' a sede e jurisdição, bem como a composição dos novos- Til'bunais, at~ve-se ao número
ao processo e à localização geográfica, distribuindo-se, assim, proporcionalmente, o número de
juízes de acordo com as necessidades de cada
região. De outra parte, as dern;;~:ls medid,as propos~
tas guardam coilSQl)ância com os subsidias colhidos_ na-Prática adffiinistrativa dos órgãos do Poder
Judiciário.
No que tange aos aspectos relacion_ados com
os recursos b11tnanos, a proposiç~o dá um dirpensionamento adequado à criação de cargos, tendo
em vista, Principalmente, o previsível acréscimo
na demanda da prestaçãciTurisdiclonal, decorrente, não só, dª descentralização da Justiça, como
- o que é sobretudo importante- da ampliação
dos direitos e garantias fundamentais preconizados pela nova Carta.
.
Nessas cOndiçõeS_e ressal~do ~_urgência da
medida em face ao prazo expressamente ftxado
pela Constituição, de seis meses para sua vigênM
cia, opinamos pela aprovaÇão do presente projeto.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)

-O parecer é favorável.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria fica adiada, devido à falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)'

-ItemS:
Mensagem n• 265, de 1988 (n• 515/ll8
na origem), relativa à proposta para que sej~
autorizado o Governo da União a contratar
opéaçãó de crédito externo no VàlOr de US$
300,000,000_.00 (trezentos milhões de dólares norte-anlericanos). (Dependendo de parecer.)
A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
do dia 7 do corrente, tendo sido a discussão adiada, a requerimento do Senador l.OOpoldo Peres,
por cinco dias.
Nos termos do art. 6"', da Resolução n9 l, de
1987, designo o nobre· Senador João Menezes
para proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução. _
O SR. JOAÕ MEI'!EZES (PFL - PA Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n"' 265, de 1988, o Senhor
PreSidente da F-epúbllcã. submete A deliberação
do_ Senado Fedeial a autorização para que o_ Ga:vemo da União possa contratar operação de crédito externo no valor de US$ 300,000,000.00 (treZentos milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional de Reconstrução e D~_
seiivolV:imento (Banco Mundfal), destinado a financiar parcialmente o IV Programa de Crédito
pãrã o -SetOr Agroindustlial.
'
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A proposição presidencial está fundamentada
em dispositiVo coilstitucionat (art 52-V da Constituição Federal) que exige- prévia autorização do
Senado Federal para qualquer contratação financeira externa.

No mérito, o p)eito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância soei~! do projeto.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná-

logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N~ 194, DE 198 a
Aotoriza o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor

de US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos).
0 Senado Federal resolve:
Art. 11 t:_o Governo da União, nos termos
do art. 52-V da Constituição_ Federal, autorizado
a contratar operação de crédito externo no valor
de US$ 300,000,000.00 (trezento-s milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Internadona] de Reconstrução -e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinado a financiar parcialmente
o IV Programa de Crédito para 6- Setor AgroindustriaL de conformidade com a Mensagem n9
515, de 5-12-88, da Prestdênda da República:
Art. 21 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, sr. Presícle!rite. o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembe!.rg)
- Em discussão o projeto em turno ónico. (Pau-

PROJETO DE RESOU.IçAO
N' 195, DE 1988

Autoriza o Governo da Onlão a contratar operação de crédito extemo no valor
deUS$ 80,000,000.00 (oitenta mlihõe•
·de_ dólares nOrte-americanos)
O Senado -federal resolve:
Art. 1" É o_ Governo da União, nos termos
do art. 52-V_da Constituição Federal, autorizado
a contratar operação de Crédito externo no valor
deUS$ 80,000,000.00 (oitentaffiilhões de dólares
:o9rte~ªmericanos) jUnto ao Banco Internacional
de Reconstruç2ío e Desenvolvimento (Banco
Mundial)destinadoafinandarparcialmenteoProjeto Pró-Sanear, de conformidade com a Mensagem no 516, de 05-12-88, da Presidência da República.
Art. 29 Esta resoluçãO entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
....;;Em discussão_b projeto, em turno único. (Pausa:)
. Não_ havendo quem peça a palavra, encerro
a discús$ão.
A votação do projeto fica adiada, por falta de

quorum.

sa.)
O SR. PRESID~ (Francisco Rollemberg)
Não havendo quem peça a palavra, encerro ~ Está esgotada a matéria constante da Ordem
a discussão.
- ---do Dia.
A votação do projeto fica adiada, por falta: de
- -Há oradoreSIOscritos.
quorum.
CotiCédo a palavra ao nobre Senador PomPeu
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolletnbêig)
de Sousa.
-Item 6:
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -DF.
Mensagem n9 266, de I98CfTn? 516/88, Pronunciaoseguintediscurso.)-Sr.Presidente,
na origem), relativa à proposta para que seja Srs. Senadores,_ não me surpreende que esteja
autorizada a Caixa ECoriôrriica -Federa1 a ci:onpassando em branco, hoje, neste País, neste nostratar operação de crédito externo no v~lor so tão amado Brasil, a data em que se comemora
de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões· de 40 anos da promulgação da Carta Universal .dos
dólares norte-aruericanos). (Dependendo de
Direitos Humanos.
parecer.)
__ _tlão me surpreende, Sr. Presidente e Srs. Sena:
A matéria c_onstou da Ordem do Dia da Sessão dores, porque direitos humanos, neste País, é algo
Ordinária do dia 7 do corrente; tendO a su"a disf=u-s- que tem sido, ao longo desses 40 anos, objeto
são adiada, a requerimento do nobre Senâdor do mais absoluto descaso. Não apt_:!nas por ação,
Leopoldo Peres, por 5 dias.
.'
não. apenas por desrespeito aos direitos civis do
Nos termos do art. 6" da Resolução n9 L de _çid_adão, mas também, e sobretudo, por omissão
1987,designoonobreSenadorNaborJúniorpara de nem se tomar conhecimento daquilo que
proferir parecer sobre a mensagem;- oferecendo constitui .os dlteitos da condi_ção huffiana; isto
é, os direitos de que cada ser humano tenha cono respectivo projeto de resolução.
_
0 SR. NABOR JCINIOR (PMDB ~ AC Para dfções de vida humanas, e não condições subuM
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Si's. Senado- manas devida. E esta, Sr. Presidente,!§: a condição
res, com a Mensagem n~ 266, de 1988, o_SerihOr -em_ que vivem, pelo menos, 60% da população
Presidente da República submete à deliberaçao neste Pais; este País, costumo dizer, por culpa
do Senado Federal a autorização para que·o Go- nossa, por culpa de todos nós, os que pertenverno da União possa contratar ópéra~ão de cré- 5;~os_ às camadas dirigentes e como_ tal me indito externo no valor de US$ 80,000,000'.00 (oi- dUO e me atribuo a minha dose de culpa porque,
tenta milhões de dólares norte-americanos) junto embora venha lutando desde osJ4 anos de idade,
ao Banco Internacional de Reconstrução _e Desen- esta~ do aos 72 anos hoje, r1ão conseguimos quavolvimento (Banco Mundial) destinado a financiar ~!'! __nenhum progresso hesse terteiio; este PaíS
parcialmente o Projeto Pró-Sanear.
-repito - se não é o mais injusto- ójm o _seu
A proposição presidencial está fundamentada próprio_ povo, se não é o que- rriais atenta contra
emdispositivoconstitucional(art.52-Vc:!a_ConSti-- a __ condição humana da sua própria população,
tuição Federal) que exige prévia autorização do o_cupa;segurarnente, o segundo ou terceiro lugar
Senado Federal para qualquer contração finan- nesse terreno. Costumo repetir sempre - para
ceira externa.
-que tenhamos consciência disso, e para que te-
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nhamos consdência disso nitidamente, para que,
diariamente, pensemos na nossa culpa por isso
- que neste País os ricos são mais ricos do que
os ricos dos países ricos, pelo menos proporcio;.
nalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, enquanto que os pobres são mais pobres do que
os põbres_dos países pobres; e, aí, não mais propOttionalmerite, maS em termos absolutos.
Sr. Presidente. esta constitui, realmente, uma
causa pela qual todos os brasileiros que sejam
verdadeiramente possuídos do espírito da dignidade nacional têm o dever de lutar para a elevação
do seu povo às condições mínimas de dignjdade.
_Espero; sr. PreSidente e Srs. Senadores, não
eSpero vive( tanto, mas espero, Sr. Presidente,
qtie, quando se comemorarem mais -outros 40
anos, pelo menos,- da Declaração Universal dos
Dii-eltos Humanos, este País possa realmente co~
memorá-los, porque não tenha mais, então, o sentimento de_ vergonha e o seqtimento_ de culpa
que hoje o aflige.
o sr. Chagas Rodrigues__:: Permi~ v. EX"
um parte?
O SR. POMPEU DE SOOSA- Com muito
prazer, nobre Senador Chagas Rodiigues.

O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Pompeu de Sousa, é altamente louvável a iniciativa
de V. Ex': um democrata: de profundas convicções
_e que a vida toda lutou pelos ideais democcáJicos,
enlre· os qUais figura a aflimaçl1o da dignidade
do homem e, conseqüentemente, a defesa intransigente dos DireitOs Humanos. De modo que quero felicitar V. Ex~ pela oportuna iniciativa. Ontem,
em diferentes cidades do nosso País, inclusive
em São Paulo, era celebrada a data. Quero congratular-me com V. Exn~mbém, pOrque, náo obstante a fase triste- poi- que passou-o Pais nos últimos tempos, graças a Deus, ao povo e a homens
públicos como V. Ex~ temos hoje uma Constituição que, sem nenhum favor, figura entre as
mais ·adiai1tadãs, no que tange à defesa dos Direitos do homem. Receba V. Ex", pol_lanto, as_ nossas
Congratulações. E deveffios contirluar vig!lantes
para que esses preceitos constitucionais sejam
devidamente respeitados e assegurados.
OSR. POMPEU DE SOUSA- Nobre Senador ChaQas Rodrig1,_1es, o aparte de V. Ex'-só enriquece o meu discurso e lhe dá um apoio, q_~:~e,
estou certo, é de toda esta Casa.

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos fazer desta luta um verdadeiro apostolado; precisamos levar essa luta à consdência,
sobretudo, do povo oprimido, do povo sacrificado,
do povo eXplorado, do povo banido da condição
humana; porque este povo é que precisa, ele próprio, adquirir a consciência desse escândalo, porque ele é maioria, e, sendo maioria, ele é a própria
Nação.

O Sr. Itamar Franco -

V. Ex' me perinite

um aparte?
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Ouço V.

EX" com muito prazer.
O S~. Itaniar Franco- Nobre Senador Poffipeu de SoUsa, ·já d"estacou _o Senador Chagas
Rodrigues a importância da fala de V. Ex', lembrando os 40 anos da _Declaração dos Direitos
da Pessoa Humana. Temos_ certeza, Senador
Pompeu de Sousa, de que as tradições huma-
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nitárias do povo brasileiro e a consciência de que
atas contra a pessoa humana devem m21recer

a nossa repulsa, veja V. Ex!' que, recentemente,
o Brasil subscreveu a ConverlçáO Interamericana
para Prevenir e Punir a Tortura. Esse tratado, jã
aprovado pela Câmara dos Deputados, está hoje
sendo anaUsado pelo Senado-da República. A importância da fala de V. Ex' ê fundamentãl, neste
momento, pois ainda há poucos dias, nesta Casa,
o Senador' Jamil Haddad trazia um fàto lameiltável
e triste, que _foi o assassinato de um jovem depu-

tado do Pará, mostrando que é preciso, realmente,
que a Dedaração dos DireitoS Humanos, de que
ora, dia 1O de dezembro, estamOs a: comemorar
os seus 40 anos, que' o povo brasileiro tenha
cons.dência
que é preCiso colocar na prática
aquilo qu~ f9_i ~Crito há 2!._9 ~9s_, _Meus parabéns
a V. Ex', e -certeza de que, cada vez mais, o
nosso País há de compreender que essa DecJaração não pode ficar na letra morta dos tratados.

dea

a

O SR. POMPEU DE SOUSA- Nobre Sena·
dor Itamar Franco,- o aparte de V. Ex" dignifica
o meu discurso, de vez que - eu já disse_ até
- V. Ex9 aqui, neste Senado, constitui a linha
do Mame do Senado federal É o on ne passe
pas das coisas que não deYem passar pelo Senado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a insistir
que, na verdade, este assunto não pode ser tratado
na base do paternalismo, porque o pateinaJismo
é o caminho mais curtO Para a trãi<;ão ao povo.
O paternalismo foi o que_ criOU a doutrin-a política
do populismo, que é a forma mais reprovável,
mais indigna de trair o povo, _porque consiste em
trair o povo fazendo-se arrii9o do povo, fingindo-se amigo do povo: o poder assumindo a condição de onipotência e reduzindo o povo à condição
de pedinte, para que o povo reivindique direitos
seus como se fossem favores, e o poder concedendo migalhas, migalhas de direitos. de direitos
indiscutíveis do povo, como se favores fossem,
e ainda recebendo a gratidão do_ povo, porque
o povo foi, sistematic.:iin1mte, Colonizado neste
l'aís sob a forma do paternalismo traidor do próprio povo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cada vez que
falo sobre este assunto, realmente, fico possuído
de indignação, e pe-ço até desculpas aos companheiros por este tom um tanto furibundo com
que estou tratando do assunto.
Costumo dizer, Sr. Presidente, _Srs. Senadores,
que a condição de vida em que viver a maioria
-se não a maioria absoluta, uma mataria conSi·
derável da população brasileira - é um escândalo; e _esta Nação, este País, o Estado brasileiro
preciSa adquirir a capaddade de escandalizar-se
com o escândalo, com o escândalo evidente que
está aos olhos de todos, e que não o vemos,
porque nos cegaram os olhos através de um proce5SO insjdioso de transformação da realidade em
idealidade. Este Pais é um país que· vive muito
mais de faz-de-conta do que de realidades.
Na verdade, Sr; Presidente, Srs. S.enaàcires, -tenho feito ao longo da minha vida, quase que uma
campanha, quase que uma observação em que
repito sempre que este País precisa adquirir duas
novas capaddades nacionais: a capacidade de
escandalizar-se do que deve escandalizar, e a capacidade de indignar-se diante da indignidade.
Costumo usar dois verbos juntos: escandaliZemo·
nos e indignemo-nos. Escandalizemo-nos e indig-
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nemo-nos. -·s-r. ·vreSidenre, Cõm o silêndo cúm- Sr. Presidente e Srs, Senãdores, que essa ressuplice, com o silêncio culpado com que vemos
reiçã-o seja realmente urna ressureição e não apepasSar (Juacenta ail.oS da Declaração UrUversal dos nas um princípiO tímido de convalescença da
Direitos Humanos.
morte - vá Já a expressão meio dísparatada _Felizmente, Sr. Presidente. Srs. SenadoreS, há, em que estivemos sepultados durante tantos anos
por um ·poder único, um poder "Unipotente" e
porém, pequenas compensações que nos falam
à alma, e que, de certa forma, ainda dão_ aos quase oOipotente neste País, que é o poder arbiqU_e pensam _desta maneira certa çapacidade de trário que por 21 anos nos infelicitou.
contín~r a~ acrediiar e lutar; e, de minh,;i parte,
Sr. Presidente e Srs, Senadores, neste momenhá tantOs anos eu luto, Sr. Piesidente, e acredito
to, através da Consb1uição a que tão bem se refena luta que acho que, no dia em que deixar de
riu o meu nobre companheiro, não só de Senado
acreditar e de lutar, de[)(a:rei de viver também.
como de bancada, do Partido da Social Demo_ Reftro-ine, por uma curiosa coincidência; a um
Ciacia Brasilelrzi, Senador Chagas Rodrigues, faac:ontec;imento do qUal pa~cipei, no próprio dia
çamos, aqui, o nosso juramento de solidariedade
1O, sábado, que foi a cerimônia de posse e confracom a Naçào- e, para isto, precisarnos_partir
temlzaçào pela posse da nova Diretoria da Assodo juramento da nossa solidariedade coilosco
dação dos Magistrados do Distrito Federal. Essa
mesmos, isto é, com o Poder Legislativo, com
inStituição, fundada em 1965, que reúne os mao Poder_ que se deve afirmar corno poder gistrados federa·is e os magistrados locais, acima
porque, se ele não se afirma corno Poder, as rema·
de tudo os magistrados federais, foi fundada e
nescências do poder "unipotente" e onipotente
tem existido, tendo sempre como bandeira a defese restauram e fazem letra morta àqueles poderes
sa dos interesses do Poder Judiciário. Os interes- que não exercermos, os poderes que reconquisses do Poder Judiciário para que o Poder Juditamos e até aqueles novos que conquistamos,
ciáfío" se atarme na sua própria dignidade, cOmo - poderes qUe fazem desta Constituição, ao lado
o Poder arbitral das instituições democráticas nesdos direitos sociaiS e individuais do cidadão, aquite País. E, na verdade, tem lutado, sobretudo, pela
lo que o Senador Chagas Rodrigues d_isse a resagilização da Justiça em proveito dos humilhados
peito da Constituição que elaboramos, fazem des~~e ofendidos neste País.
ta Constituição uma causa pela qual todos nós
Na cerimônia de posse e confraternização de
nas devemos bater; porque, se não a fizermos
sábado de que participei- e não sou magistrado,
cumprir, se não exigimos com o nosso exemplo
nem advogado, mas como ·convidado -senti-me
o cumprimento desta Constituição, ela será viorealmente reconfortado pela condição de holentada pelos poderes ilegítimos, porque:, quando
mem. Foi éffipôssada um nevá" diretoria, sob a
os poderes não são legitimamente exercidos por
presidência do jovem Juiz Pedro Aurélio Rosa de
urn.P:ode_r legítimo, acabam sendo ilegitim~mente
Farias, cUjos comi)ariheirõs de diretoiia são: Viceexercidos por poderes ilegítimos. E, assim, Sr.
Presidente, Lécio Rezende da Silva; SecretárioPresidente, tais violações ào Poder I,.._~islativo
Geral, Selma Fernandes Moreira: Tesoureiro, Esconstituem violações do poder democrático, que
têvclo Umá Mãia; Diretor Social, Waldir Meuren;
não podemos admitir, porque cada admissão, ca_Diretor CultUral. Edson Alfredo Smaniotto; Oiretor
da violentação, cada estupro desta Constituição,
de Relações Públicas, Waloir Leôncio Júnior; Direfará dela._um farrapo de papel! (Muito bem!)
tor de Convêilios, Paulo Evandro; e o Diretor de
O SR. PRESIDENTE (Franclsco Rollemberg)
Esportes, Otávio Augusto Barbosa. Essa dir€-toria,
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
que stibado se empossou, fê-lo com o discurso
Carneiro.do Presidente PedrO Aurélio Rosa de Farias, discurso ·que_ constitui uma peça exemplar da posiçáo da magistratura brasileira, neste momento,
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J.
urna peça d~ afirmação, não só da independência
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
do Poder Judiciário, como poder de Estado, mas,
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no illtisobretudo, da consciência de que é preciso que
mo sábado transcorreu o 40? aniversário da Dea magistratura exerça o seu papel no sentido de
cJaração dos Direitos Humanos. Quarenta anos
conthbuir para implantar neste País uma verdadepois, o Brasil homenageou Austregésilo de
deira demoCracia. E quando eu falo em demo- _Athayde; qu_e foi um dos principais redatores descrádã; Sr.PfeSiaente, ·eu-iião me canso-de repetir.
se documento.
não compreendo uma democracia que não seja
Há 1O anos, quando do 309 aniversárlo dessa
ao mesmo tempo política, social, econômica e
efeméride, ocupei- a tribuna para incorporar aos
cultural, porque, sem os quatro adjetivos, ela não
Anais a carta com que o Presidente Jarrlmi Carter
é substantiva.
recordava o trabalho eficiente de Austregésilo de
Athayde na elaboração deste documento que
Na verdade, Sr. Presidente, eu felicitei esse jovem, felfcitei~o em-ocionado, levantei-me para
continua sendo uma cartilha para todos os demoabraçá_·lo, porque eu, então, lhe dizia: "Vejo que
cratas do mundo.
Neste momento, _Sr. Presidente, quero registrar
os magistrados brasileiros adquirem, e a tem muito nitida, a luta, pela necessidade de se _tral'!sforessa efeinéride _e assoClo-me às homenagens
rrlaf-effi poaer de -EStado''. Ê,. neste rnorriEmto
que, afinal, são prestadas ao ilustre brasileiro, que
-momento em que começamos o conquistar,
é Austregésilo de Athayde, no Rio de Janeiro, e
que certamente se multiplicarão por todo o País.
ainda timidamente, uma democracia política, mas
ainda precisamos completá-la com os três adJetiSão estas, Sr. Presídente, as palavras que queria
proferir, neste instante em que tanto se fala em
vos de que falei- neste momento. Sr. Presidente,
é muito irilportante CJLie essa magistratura tenha
direitos hUmanos e se esquecem de que um dos
a C9nsdênc[a nítida de que, hoje, o Poder Judiraros, um dos últimos sobreviventes do Encontro
ciár_io é, ao lado do Poder _Legislativo, um Poder
de Filadélfia foi exatamente o ilustre escritor braque c'cimeçá ·a resSusCitar neste Pais. É preciso, _ sileiro.
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O Sr. Aureo Mello- V.

Ex~

me permite um

aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador Aureo Mello.

Poís não,

O Sr. Aureo Mello - Sr. Senador Nelson
Carneiro, eu gOstaria de me _associar a esse elogio
que V. Ex• faz a Austre!Jésilo de Athayde, sem
dúvida uma das expressões de _vitalidade, de pujança intelectual e de força que o Brasil dispõe.
Um homem de uma lucidez extraordinária, Austregésilo de Ath~yçle representa não somente a
bravura intelectual do literato, do jornalista propriamente dito, como, ·ao mesmo tempo, uma
força da própria brasilidade cívica no que ela tem
de mais puro, de mais alcandorado, de mais expressivo. V. Ex!' f6i realmente multo felíz ao citar
o nome dessa ilustre personalidade brasileira, na
hora em que se comemora o 40" aniversário dos
Direitos Humanos.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. Ex"
O Sr. Pompeu de Sousa um aparte?

Permite V. Ex'

res religiosos e pensadores de toda casta, moderte, poderá informar-lhe quando S_erá Ilda. O Presi~
nos ou fiéis a antigaS cOncepções, depois que
dente HumDerto Lucena;--em oDedíência ao art.
.o presidente Jimmy Carter, com visão genial, to- n9 52, § 11, vai dar seguimento, e posteriormente
nibu o documento como formulação básica da a Mesa informará a V. Ex' do andamento do propolítica externa do seu grande país. Igualdade en- jeto.
tre o~ homem~. ponto de absoluta preeminência
O SR. RUY BACELAR - Eminente Senador
da derr:tocracia modema, é o principal cardeal
Francisco Rollemberg, presidindo a sessão desta
para um convívio justo e pacífico, e o sentido
tarde, neste momento,_ p~ço a V. Ex9 levar a Sua
mais prOfundo da Carta _dimana desse conceito
Ex" o Senador Humberto Lucena a inquietação
fundamêntal.
do humilde Senador Ruy Bacelar, que deseja, no
OS organismos criadoS, nestes últimos quarenmais breve tempo possível, ver o seu projeto de
ta anos, para a defesa dos direitos que não só
resolução tramitando nesta Casa. ContinuO
ãâõrnam mas constituem a natureza do homem,
aguardando, aguardarei para a próxima sessão,
múltiplos e variados, com inspiração diversa em
que me parece setá às 18 horas e 30 minutos,
suas jtiStific"ições -ídeõfó9icas, apOntam aS violauma soluçã9 do eminente Presidente Humberto
ções por pi ie de estados, partidos, agrupamen~
Lucena ou de V. Pc" se por acaso estiver presitos, religiões e seitás, de preferência a_ fiXar as
dindo esta sessão. Muito obrigado a V. EX"
cOnqUistas realizáâãs e de qüe antes nem seria
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
licito sonhar. É de_sse conflito que se -consOlida - -V. Ex.' será atendido.
_ 0-.-documento com o seu caráter impositivo. Não
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
pretendemos voltar ao irrealismo do paraíso, an- Na presente sessão terminou o prazo para
tes_ dq_ pecado origin;~l!!, segundo a ficção bíblica,
apreseritãçãO .dé~Emendas ao Projeto de Resolu~
mas reduzir ao mínimo, na lavragem dos sécUlos,
ção n<? 180,_-de 1988~ de autoria da Comissão
a-s conseqUências_ daquele pecado.
Diretora, que dá nova redação aos arts. 39 e 62,
A parte que o BraSil desempenhou teve o cunho
do Regimento Interno do Senado Federal.
de honrosa '1iderança vital", o que respeito semAo projeto foi oferecida uma emenda, que será
pre, reivindicando para nosso· País uma contrilida pelo Sr. 1o Secretário.
buição inigualável universalmente conhedda.
Não se contará a sua história memorável, sem
É lida a seguinte
a menção -aesse tributo, per omni secula secu-

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não,
nobre Senador Pompeu de Sousa.
O Sr. Pompeu de Sousa - Felicito V. _Ex~.
logo após o meu discurso sobre os Di_r~ltos !:lumanos, sobre a Declaração Universal dos Direitos
lorum." Humanos, por citar a figura de Austregésilo de _
Athayde. A minha indignaç_ão Contra Q faz-de-conO Sr. Ruy Bacelar - Sr. Presidente, peço
ta que são os direitos huri'lanOs no Brasil foi tão a palavra para uma questao de ordem.
grande que cheguei a esquecer de fazer essa men- ___ O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
ção que ê da maior justiça. E ela-rile é profunda- - Concedo a paJavra, para urria questão- de ormente cara, porque ela dá a devida condecoração dem, ao nobre Senador Ruy 6acelar.
a um velho e querido colega, jornalista de mais
· O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA Pela
anos de vida e mais anos de jomalismP do que
eu, a quem todos nós rendemos o nosso tributo ordem.)~ Sr. Presidente, Srs. Senàdores, no último -díã"- dez dei entrada, na Secretaria Qa Mesa,
e a nossa homenagem.8 -um p""i"ojeto de resoluç&.o, Neste projeto solicitáO SR. NELSON CARNEIRO -Muito obri·
vamos_~ _sustação do concurso, proposto pela
gado a V. Ex'
Mesa, baseado nos Editais n?s 1/88 e 2/88, publi~
Acredito que esta seja a manifestação de todo cados, respectivamente, no Diário Oficial, seso Senado Federal.
_
- são__ de 29 de novembro e de 5 de dezembro
Sr. Presidente, devo incluir, em homenagem
de 1988. Hoje; pela marlhã, na sessão anterior
à Austregésilo de Athayde, _o comentário que hoje a esta, o_Sr. Presidente da Mesa, o eminente Senapublicou o_ Correio Braz1lie_ll$e: _~:ecord.ando,
dor Hurriberto LUcena, baseado no art 52, das
com excessos de modéstia, a participação do Bra~
Atribuições dQ Sr. Presidente:
sil naquele importante encontro que resultou na
"Ao Presidente compete ...
Declaração dos Direitos Humanos.
O 1) impugnar aS proposições que lhe paEra o que tinha a~dizer, Sr. Presidente. (Muito
-reçam contrárias à Constituição ou a este
bem! Palmas,)
Regimento, ressalvado ao autor recurso para
DOCOMENTO A Q(JE SE REFERE OSR.
o Plenário, que decidirá após audiência da
NELSON CARNEIRO EM SEa D!SCC!RSO,
- CoinfsSão de ConStituição -e.Justiça;"
"TRIBUTO PARA OS SÉCULOS

AustregésUo de Athayde
Nestes dias fartamente comemorativos do quadragésimo pniversário da promulgação da Carta
Universal dos Direitos Humanos, há uma curiosidade geral do; meios de comunicação sobre se,
eu, o único sobrevivente dos que, com maior responsabilidade, elaboraram o grande documento, '
estou satisfeito com o que, nestas quatrO décadas,
testemunha a presença de uma lei natural inconfundível, como garantia e s.:ilvaguarda da pessoa
humana A minha resposta é afirmativa. A carta
passou a ser não apenas um ponto de referência
nos debates universais, e sim a estrutura política
de maior preocupação dos juristas, filósofos, líde~
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EMENDA N• 1 DE PLENÁRIO
AO PrOjeto de Resolução

N• 186, de 1988
Dê-se_a seguinte redação ao art. 62, referido
no art 1" do projeto:
"Art. 62. _Os membros da Mesa serão
eleitos para mandato de 2 (dois) anos, vedada _o recondução para o mesmo çargo na
-eleição imediatamente subseqüente_. __
_
Parágrafo únic.o, Não se considera rec_ondução a eleição para o mesmo cargo em
leglslaturas diferentes, ainda que sucessivas."

Justificação

-b--§ 4~> do art. 57 aá'CõnStltúiÇ~ó-~édã a "reCon- -

- ESte ptOjeto de fesotução deveria ser lido na
sessão anterior; não o foi. O eminente Presidente
Humberto Lucena declarou aqui que tinha encaminhado ao Setor Jurídico da Casa e não à Comissão de Constituição e Justiça.
Daí, pergunto a V. Ex' se já nos pode responder
se esse projeto de resolução - já que eu não
estava aqui na hora da leitura do Expediente foi Jido...:Ou <Júando será lido? V. ~ jã tem Uma
solução por parte do eminente Senador Hum·
berto Lucena?

du_ç:ão para _o mesmç cargo na eleição if1?ediataw
mei1t.e subseqüente;•apenas na hipótese.tratada
_':la Parté:Jruaa! do parágrafo: <Jua!_~~ja na eJeiÇâo
realizada ''no primeirO ano de legislatura". Esta
interpretação da vedação constitucional de ~reelei
ção-, já era aceita mesmo no regime anterior,
quando ocorreu a reeleição do Presidente Ulysses
Guimarães na Câmara dos Deputados.
É importante dotar o Senado de mecanismo
que permita alguma dose det estabilidade e conti~
nuidade sem, no entanto, se admitir que a mani~
pulação dos poderes administrativos_ transforme
essa continuidade em _continulsmo e impeça a
renovação e a rotatividade de lideranças. A manute·nção do impedimento de reeleição
nos estritos limiteS fJXados na Carta Magna atende
aos dois requisitos; Solução idêntica já foi adotada
no Projeto de Regimento da Câmara dos Deputados.
__ _
,- --Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1988. Senador Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Quero informar ao Se.midor Ruy Bacelar que
o projeto não foi 6do, nem este Presidente, que
exerce_ eventualmente a Presidênda, neste insta.n-

O SR. PRESIDENÍE (Francisco Rollernberg)
-De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria será despachada à Comissão de
ConstitúiÇ:ão e JustiÇa_; para exame do projeto e
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emenda, e à Comissão Ditetora, para exame da

ORDEM DO DIA

emenda.

-1-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão, designando para a sessão extraordinária de_ hoje, às 18 troras e "30 ·minutos,

Discussão, erl]_ primeiro turno, do Projeto de

Lei do_ Senado n~ 32, de 1988_, de autoria do Sena- dor Nelson Carneiro, que dispõe sobre a emissão

a seguínte.

de selo comemorativo à Semana do Deficiente

Físico, a cargo da ECf, e dá outras providências
(depe_n?endo d~ p_~recer).
O SR. PRESIDENTE (FranCisco Ro\lemberg)
-Está encerrada a sessão.
(Levani{J-se a sessão às 16 horas e 15 miritj_(O~.)

Ata da 77'!- Sessão, em 12 de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidênçía do Sr. Jutahy Magalhães
ÀS 18 HORAS E 30 MINCJTOS, !tCHAM-SE
PRESENTES OSSRS SEN/IDORE:S:
Mário Maia -

Aluízio Bezerra ---:- Nabor Júnior

-

Leopoldo Perez - Carlos Oe'Carli - Aureo
Mello - Odacir SOares - Rooaldo Aragão -

João Mene~es -:--Ja,r:bas Pa_ssarinbo~:..;..;.. João Caste1o- Alexandre Costa - Edfson _Lobão- Chagas Rodrigues -Álvaro_ Pacheco~ Afonso Sancho ___; Cid Sabóia de Carvalho ~José Agripino
- Lavoisier Maia - Humberto Lucena - Raimundo Lira -

Ney Maranhão -

Guilherme Pai-_

meira - Rubens VIlar - Fn.Jo_çisco Rollemberg
-Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy Maga-

lhães - Ruy Bacelar - José lgnácio Ferre ira
-Gerson Camata -Jo.ão Calmon -Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Alfredo Campos-- Ronan Tito :...... Severo Gomes-Mário Covas -Iram Saraiva- Pompeu de Sousa
-Maurício Corrêa- Meira Filho- Louremberg
Nunes Rocha- M.fmde~ Canale- Rachid Salda-

nha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves José Richa- Dirceu Cameirõ ~Carlos ChiareUi.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A lista de presença acusa o comparecimento de
51 Srs. Senadores. Havendo__ número regimental,
declaro aberta a sessão. -..Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. )9 Secretário procederá à leitura do Expediente.

t

lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGENS
Do Sr. Governador do Distrito Federal

MENSAGEM

N• 13, de 1988- DF
MENSAGEM N' 11/87 - GAG
Brasília, 9 de dezembro de 1988
Excelentíssimo Senhor Presidente âo Senado
FederaL
Nos termos do § ]9 do artigo 16 do Ato das
Disposições Constitucionãis Transitórias e tendo
em vista o disposto na Resolução n9 157/88, tenho
.a honra de submeter à apreciação de Vossa Exce~

lênci~_ o projeto de lei anexo, que institui, no Dis- _ de Transporte Interestadual e lntermunicipal de
Cor:nünicaç_ão (ICMS) - com base no art. 155,
trito Federal, o [mposto sobre Operações Relativas
I, b, da Constitu.ição _d_a República FederatiVa do
à Cir_culaç_ã_o_de Mercadorias e sobre Serviços de
Brasil.
-Tro?~nsporte Interestadual e lntermunicipal e de CoArt:. 2<> O ICMS irtsíde- sopre as :oPeraÇões re~
municação (ICJ~S), e dá Outras Providências.
lativas à circ_ula)ãO de mercadorias e as. presta_ A nOva Carta Magna estabelece, em seu artigo
-çOes de seMços de transporte Íntei-estaduãi e in155, I, b, a competência do Distrito federal para
instituir o referido tributo, que substitui, no sistema -t~n:nuf!ic_ipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
tributário por ela instituído, o atual JCM.
§ J9 O imposto incide também sobre:
Assim, é de s_uma importância que Yossa Exc_e~
I- a entrada de mercadoria importada do extelênda dê prioridade ao exame neste projeto, de
rior; ainda quando se tratar de bem ·deStinado
forma a perm!tir a imediata cobrança do novo
a· consumO _ou -ativo frxo do estabeledinerito; asICMS, uma vez que, Com a suhstancial ampliação
slij1-Com 9 s~rviço prestado no exteiioi;de sua hipótese de incidência, esse tributo vai
11_-o_fo~ecif!lento de merc_ad<?ria cóm prestapermitir ao Distrito Federal a obtenção -de receitas
ção de serviços:
imprescindíveis para o equilíbrio financeiro desta
. _.a). n~~ c_orrípr":endi~os_na __Ç'?!'!?P.etênda tribuüilidade da Federação ..
tária dos municípios;
O projeto incorpora todos os requisitos essenb) compreendidos na competência tributária
daís do principio de reserva legal contido na
dos município"s e COi"nlndicação expressa, nesta
Constituição, tais cOmo a hipótese de incidência
lei, de incidência deste _imposto. e a defmição dos fatos geradores, das bases de
III- c forneCimento de alimentação, bebidas
cálq.dó, aas alíquotas e dos contríbuintes.
e outras mercadorias por qualquer _estabeleciPor outro lado, o projeto mantém, em linhas
mento, inclusive de serviços preStados. gerais e __c_om as adaptações que se fizeram neces§ 2~ Inclui-se nas operações relativãs à circusárias, a__ estrutura do atual !CM. razão pela qual
lação _de mercadorias a transmissão de proprieoilo considerei relevantes esdarecimentos fiais
dade de_ mercadoria, quando esta não transitar
detalhados a respeito de um tributo que já existe
pelo estabelecimento do transmitente.
há mais de vinte _anos.
§ 3 9 Equipara-se· à entrada a transmissão de
São estas as justificativas desta proposição, que
entendo _de alto interesse, por tratar-se de tributo
propri~dade ou a transferência de mercadoria,
que-set:onstitui na maior fonte de receita do Dis- _ quando esta não transitar pelo estabelecimento
do _contribuii}te.
. _ __ __
trito Federal.
Art:. 3° OcOrre o fato gerador do imposto:
Confiante na atenção que Vossa Excelência daI - na entrada e mercadoria ou bem, imporrá a esta mensagem, aproveito o ensejo para extados de exterior;
pressar~lhe meus protestos de elevada considel i - na saída de ouro na operação em que este
ração.;.;...; Joaquim Domingos Roriz- Gover-n-ador do Distrito -Federal.
deixar de ser ativo financeiro ou instrumento cambial;
PROJETO DE LEI DO DISlRJTO FEDERAL
III- na aquisição, em licitação, promovida pelo
N'9, DE 1988.
Poder Público, de mercadoria importada do exte~Institui, no Distrito Federal, o Imposto
rior e apreendida;
sobre Operações Relativas à Circulação
IV- na saída de mercadoria, a qualquer título,
--de Mercadorias e sobre Prestação de
de estab~ledmento de contribuinte, ainda que paServiços de Transporte Interestadual e
ra outro estabelecimento do mesmo titular;
lntermunlclpal e de Comunicação e dá
V- na saída de mercadoria do estabelecimenoutras providências.
to extrator, produtor ou gerador, indu.s:ive de enerOSenãdo Federal decreta:
gia, para qualquer outro estabelecimento, de idênAr_t.- _19 Fica instituído, no Distrito Federal,_o
tica tltulariaade Qu não, localizado na mesma área
Imposto sobre Operações Relativas à OrCuJação
ou em área Contínua ou diversa, destihada a conde Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
sumo ou a utilização em processo de-tratamento
o
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ou de industrialização, ainda que as atividades
sejam integradas;
VI- no fornecimento de alimentação, bebidas
e outras mercadorias_ por qualquer estabelecimento, incluídos os serviços prestados;
VII- no fornecimento de mercadoria com
prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos municípios;
b) compreendidos na competência tributária

dos municípios e com indicação expressa de incidência deste imposto, como definida em lei complementar;
VIII- na execução de serviços de transporte

interestadual e intermunlcipal;
IX- na geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção

de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens,

sons ou informações de qualquer natureza por
fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer
outro processo eletromagnético de comunicação,
ainda que iniciada ou prestada no exterior.
§ 1'~' Para efeito desta lei, equipara-se à saída:
I - a transmissão de propriedade de mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente;
n-o consumo ou a integração no ativo_ fixo
de mercadoria adquirida para industrialização ou
comercialização.
§ 2'1' - Na hipótese do inciso IX, quando o serviço for prestado mediante ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador no
fornecimento desses insbumentos ao usuário.
§ J9 O imposto poderá ser exigido antecipadamente, com a fJXação, se for -o caso, do- valor
da operação ou da prestação subseqüente.
§ 4'~' A diferença do imposto que resultar da
aplicação da alíquota interestadual e da aliquota
interna, em relação aos fatos geradores ocorridos
noutra unidade da Federação, decorrentes de
operações de saída e prestação que destinem
bens, e seEViços a consumidor fina] contribuinte
do imposto aqui estabelecido, pertence ao Distrito
Federal.
Art 49 o imposto não incide sobre operação:
I - que destine ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados, assim considerados nos termos dos parágrafos 1'~' e 2~>;
II- que destine _a outro estado petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e energia elétrica;
rn- com outro, quando definido em lei como
ativo financeiro ou instrumento cambial;
IV- com livros, jornais e periódicos, inclusive
o papel destinado a sua impressáo.
§ ]9 Para efeito do inciso I, semi-elaborado
é:
I - o produto de qualquer origem que, subme-tido a industrialização, se possa cOnstituir em insumo agropecuário ou industria] ou dependa, para
consurQo, de·· complemento de industrialização,
acabamento, beneficiamento, transformação e
aperfeiçoamento;
II- o produto resultante dos seguintes processos, ainda que submetidos a qualquer forma de
acondicionamento ou emba1agem:
a) abate de animais, salga e secagem de produtos de origem anima];
b) abate de árvores e desbastamento, descascamento, esquadriamento, desdobramento, serragem de toras e carvoejamento;
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c) desfibramento, de_scaroçamento, descascal - Imposto sobre Produtos lndus_tdalizados,
quando a operação, realizada entre contribuinte
mento, lavagem, secagem, desidratação. esterização, prensagem, polimento ou qualquer outro
e relativa a produto destinado a industrialização
ou a comerc!aijzação, configure fato gerador de
processo de beneficiamento de produtos extrativos e agropecuários;
ambos os impostos;
d) fragmentação, pulverização, lapidaç~o,
II- Imposto s_obre Vendas a Varejo _de ComclasSificação; concentração (inclusive por separa- bustíveis liquidas e Gasosos.
ção magnética e Jlotaçãa), homogeneização, deArt. _99 Na falta do valor a que se refere o
inciso N do artigo 5°, ressalvado o disposto no
saguamento (inclusive secagem, desidratação e
filtragem), levigação, aglomeração realizada por artigo 9', a base _de cálculo do imposto ê:
1- o preço corrente da mercadoria, ou de sua
briqueta-gern, modulação, sinterização, calCinação, pelotização e serragem para desdobramento
sirllflar, no mercado atacadista do local da operade blocos, de substâncias minerais, -bem corria - çã6, se o remetente for produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;
_demais processos, ainda que exijam adição de
11- _o preço FOB estabelecimento industriai à
outras substânciaS;
vista, Se o remetente for industria];
e) resfriamento e congelamento.
m-o preço FOB estabelecin1ento comercial
§ 2~ Exduern-se das disposições do parágrafo 19; iriciso 1; as peças, partes e componéntes, à vista:, nas vendas, a outros comerciantes ou inassim entendidos os produtos que não dependam dustriais,se o remetente for comerciante.
§ 1o Para aplicação dos incisos II e UI, adotarde qualquer forma de industrialização, a1ém da
se-á o preço efetiVamente cobrado pelo estabelerTlontagem, para fazer parte de novo produto.
cimento remetente na operação mais recente.
Art 5~ A base de cálculo do imposto é:
§ 29 Na hipótese do inciso m, se o estabele-I - na saída de mercadoria, o valor da ope- dmento remetente_ não efetuar vendas a outros
ração;
comerciantes oU industriaiS, a base de cálculo
--U-na hipótese do inciso I do artigo 39, o valor
será equivalente a 75% (setenta e cinco por cento}
constante do çiocumento de importação acresdo preço de venda no varejo, obs_ervado o dispas.
cido do valor dos Impostos _de Importação, sobre
to no parágrafo anterior.
Produtos Industrializados e sobre Operações de
§ -3.9 Nas hipóteses deste artigo, se o estabeleCâmbio e das despesas aduaneiras;
cimento remetente não efetuar operações de venDI- no caso do inciso mdo artigo 3?, o valor
da da mercadoria objeto da operação, aplicar-se-A
da aquisição e das despesas cobradas do adquia regra contida no artigo 1O.
rente;
§ -49 -- Aplica-se o disposto no inciso I às operaIV- na saída de mercadoria prevista no inciso
ções previstas no inciso V do artigo 3'~'
IV do artigo 39, o valor da operação;
Art. 10. Na saída de mercadoria para estabeV- no fornecimento de que trata o inciso VI
lecimento localizado em outro estlldo, pertencendo artigo 39, o valor total da operação, compreente ao mesmo titular, a base de cákulo de imposto
c:lendo o fornecimento da mercadoria e a presta~
écc:- .
ção do serviço;
I - o valor corcespondente à entrada mais reVI- na saída de que trata o inciso Vil do artigo
cente da mercadoria;

39:

- a) o valor total da operação, na hipótese da
~_í_ne_a

"a";

b) o valor da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da aJínea "b";
Vl!- na prestação de serviços de transporte
interestadua1 e intermunicipal e de comunicação,
o preço do serviço.

Art. _69 _ Nas hipóteses do § 49 do artigo 39,
a base de cái_culo do impos~o é o valor da operação ou ptesta.Ç.9.0 sObre a qual foi cobrado o imposto no estado de origem.
Parágrafo único. Quando a mercadoria entrar
no estabelecimento para fins de industrializaçãO
ou comercializaçãO, sendo após, destinada para
toliSUiTiÕ-0\.1 ativo fixo do estabelecimento acrescerttar-se-á, na base de cálculo, o valor de !PI
cobrado na operação de que decorreu a entrada.
Art. 7o Integra a base de cálculo do imposto
o va1or correspondente:
I - é! seguros, demais importâncias recebtcfas
ou debitadas, bem como bonificações e descontos concedidos sob condição;
II- ao frete, quando o transporte for efetuado
pelo próprio remetente;
nr- às despesas fmanceiras de qualquer orJ~
gem, para concessáo de crédito nas operações
de venda a prazo, ainda que cobradas em sepa~
rado.
Art 8 9 N&o integra a base do cálculo do im~
posto o mootante do:

II- o custo_ da mercadoria produzida, assim
entendido a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondldonamento.
Art. 11. Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes
diferentes, quando houver reajuste do va1or depois
-da remessa ou da prestaçao, _a diferença ficará
sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.
Art. 12. Na saída de mercadoria para o exterior, a base de cálculo do imposto é o valor da
operação, nela incluído o valor dos tributos, das
contribuições e das demais importâncias cobra- :1
das ou debitadas ao adquirente e realizadas até
-0 ·enibarque, inclusive.
ArL __13. Nas prestações sem valor determinado, a base de cálculo do imposto é o va1or
Corrente dó ·seiviço nci Distrito FederaL
Art. 14. Quando o vaiar declarado pelo contribuinte para a operação for inferior ao real, ou
dela não_ constar, este poderá ser determinado
pela autoridade administrativa, conforme dispuser
o regulamento, obedecidos os seguintes critérios:
I- apuração de preços médios no mercado
atacadista o_u varejista do Distrito Federal;
II- frxação de percentuais de lucro, em razão
da mercadoria ou da aividade exercida pelo contribuinte;
III- apuração do valor corrente das prestações
de serviço no Distrito Federal.
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Art. 15. O ·rrlontante -do iiTiposto· integra sua
própria base do cálculo, constituindo o respectivo
destaque mera indicação para fins de controle.
Art. 16. Na hipótese do § 39 do artigo 39, a
base de cálculo do imposto é o valor da mercadoria ou da prestação, acrescido ode percentual
de margem de lucro, apl!cando~se a íegra do artigo 17.

Art. 17. Quando o frete FOr cábni.do por esta~
belecimento pertencente ao mesmo titular da
mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, na hipótese de.o valor do frete exceder os níveis normais de preços em vigor, no
mercado local, para seiViço semelhante, constantes de tabelas elabQradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte
do preço da mercadoria.
.
Parágrafo úntco. Considerar-s~ão interdepen·
dentes duas empreso?~s quando:
[-uma delas, por si, seus s6cios ou acionistas,
e respectivos cônjuges e filhoS· menpres, for titular
de mais de 50.% {cinqüenta por cento) do capital
da outra, ou uma delas locar ou transferir à outra.
a qualquer título,. veículo destinado ao transporte
de mercadorias;
U- uma mesma pessoa fizer parte de ambas,
na qualidade de diretor, ou sócio com funções
de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação.
Art. 18. Na hipótese do Inciso II do artigo 25,
a base de cálculo do imposto é o preço máximo,
ou único, de venda do contribuinte substituído,
fixado pelo fabriCante ou pela autoridade competente, ou, na falta desse preço, o valor da operação
praticado pelo substituto, incluídos os valores correspondentes a fretes e carretas, seguros, impostos e outros encargos transferíveis ao varejista,
acrescido dos seguintes percentuais de lucro:

1- cerveja e refrigerante ou qualquer
embalagem superior a 600 mi.
40%
II- "post-ni.ix", "pre-mix". ·
100%
UI-chope
100%
IV- cerveja e refrigerantes coildicionados em qualquer eml>alagem até 600 mi 70%
V- cimento de qualquer tipo20%
VI -açúcar, de acordo com os tipos:
a) refinado
~10%
b) cristal
15%
c) outros
20%
~~ 30%
Vll-latic:ínios
VIII- carne bovina, suína, caprina e produtos comestívejs resultante do al>ate, em
estado natural, resfriado ou·-congelado
15%
IX- café torrado ou moído
15%
X- farinha de trigo
150%
Xl-bebida alcoólica (exceto cerveja e
chope)
70%
Xl.l- telha de amianto
40%
XIII- charutos, cigarros, cigimilha, fumo e -artigos correlates
30%
X1V- medicamentos para medicina
humana ou vetertnária
40%
XN- tintas e vernizes
40%
XVI- pneus e câmaras de ar
40%
XVII- revestimentos para pisos e paredes
40%
XVTII- cosméticos e artigos de perfumaria
50%
XIX- armarinhos e bijoutéifa_s_ 50%
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XX...:.-vestuário; artigos ae cama·, mesa
e banho, tecidos
50%
XXI -_.s-alçados, bolsas e artigos de couro

50%

XXII- eletrodomésticos e móveis em
geral
40%
XXIJI- embalagens, sacos, copos plásw
ticos,canudos
35%
XXIV:..__ feáagens e ferramentas
40%
"XX.Y- vidros e cristais
40%
XXVI- impresSos em geral
35%
XXVII- jóias, relógios, óculos e artigos
50%
sinu1ares
·--.xxvm- gêneros alimentícios não compreendidos nos itens anteriores
20%
·XXIX- sorvetes e similares
50%
XXX- outras mercadonas não especificadas
25%
. Art 19. O montante do imposto devidO ·pelo
·contribuinte, em determinado período, poderá ser
calculado por estimativa, observado o disposto
no § 2o do artigo 31, conforme dispuser o regulamento.
Art. 20. A base de cálculo do imposto deyido
pelas empresas distribuidoras de energia elétJica
e de petróleo, combustiveis e lubrificantes dele
derivados, responsáveis pelo pagamento do imposto relativamente às operações anteriores e
Posteriores na condição de contribuintes substitutos-;-·eo valor da operação da qual decorra a
entrega áo produto ao consumidor.
Art. 21. "SemPre que o valor da operação ou
da prestação estiver exp_resso em moeda estrangeira, far-Se-á a sUa conversão em moeda nacipnal ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador.
Art. 22. Contribuinte do ím.pOsto é qualquer
Pessoa, fisica ou· furidka, que realize circulação
de mercadoria ou prestação de seiViços descritas
corno fato gerador.
.··_
Parágrafo único. Incluem-se entre os contribuintes:
1- o importador, o arrematante ou o adquirente, o produtor, o extrator, o industrial e o cqmerciante; ·
_J[- o prestador de seiYiços de transporte intereStadual e intermunicipal e de comunicação;
lii- a cooperativa;
IV- a inStituição fmanceira e a seguradora;
V- a sociedade· civil de fim económico;
VI- a sociedade civil de firri Oão económico
que explore estabelecimento de extração de subs~
tâil.cia mineral ou fóssil, de produção agropecuária, industrial ou que comercialize mercadorias
que para esse fim adquTra ou produza;
-· VIl- os 6rgãos da administração pública, as
entidades da administração indireta e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
VIU- a concessionária ou perrn!ssionária de
serviço público de transpOrte, de comunicação
e de energia elétric8;
IX- o prestador de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios,
e -que el:wolvam fornecimento de mercadorias;
X- o prestador de serviços conipreendidos na_
competê"itdil tributária dos mun!cfpios, e que envolvam fornecimento de mercadorias ressalvadas
em lei complementar;
xr:.:_ o fornecedor d~ alimentação, bebidas e
outras mercadortas ein qual.qtier estabelecimento;
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xn- qualquer pessoa indicada nos incisos an~
teriores que, mi condiÇ3o de _consumidor final,
adquira bens ou serviços em operações interestaduais.
Art. 23. Considera--se -autOnoino- cada estabelecimento Produtor. eXtrator, gerador, inclusive
de energia, industrial, comercia1 e importador ou
prestador i:le serviÇoS de transportes e de comunicação~do mesmo contribuinte, ainda que as atividãdes sejam integradas e desenvolvidas no me_s-

m6locãl. ---

-

Parágrafo único. Equipara-se a estabeleciriient.o autónomo o veículo utilizado no comércio
_a_n:b_u~ante

e_ na_ c~p~ura de_pescado.

- Art 24. Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais
devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para ·o
nao cumprimento da obrigação tributária:
I - aO leiloeiro, em relação ao imposto devido
sobre <;lS saídas de mercadorias decorrentes de
arrematação em leilões, excetuado o referente a
mercadoria importada e apreendida;
II- ao síndico, comissário, inventariante ou liquidante, em relação ao imposto devido sobre
as saídas de mercadorias decorrentes de sua alienação, conCordátãs; inventários ou dissoluções
de sociedades, respectivamente;
III- ao industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte quanto ao imposto devido
na operação ou operações anteriores promovidas
com a mercadoria ou seus insumos;
IV- ao produtor, industrial ou comerciante
atacadista, quarito ao imposto devido pelo comerciante verejista;
V- ao produtor ou industrial, quanto ao imposto devido pelo comerciante atacadista e pelo
comerciante verejista;
VI- aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda.ou comerctalização
de merca<;lorias:
1) nas saídas .de mercadorias depositadas por
contribuintes de qualquer estado;
2) nas. transmissões de propriedade de mercadorias depositadas por contribuintes de qualquer
estado;
3) nos recebimeiltOS para dePóSitOS"o"u ·nas saídas de mercadorias sem documentação fiscal ou
com documentação fiscal inidônea;
4) proveniente de qualquer estado para entrega a destinatário designado no território do Distrito Federal;
5) que forem negociadas no território do Distrito Federal, durante o transporte; · ,
6) que aceitarem para despacho ou transportarem sem documentação fiscal, ou acompanhadas de documento fiscal inidôneo;
7) que entregarem a destinatário oU em local
diverso do indicado na documentação_ fiscal.

Art. 25. Nos serviços de transportes e de co~
muncaÇão;·quando a prestação for efetuada por
mais de uma empresa, a responsabilidade pelo
pagameõto do ii-nPO.Sto poderá -ser ãtribuída, por
convêniO celebrado entre o Distrito Federal e outras unidades de Federação, àquela que promover
a cobrança integral do respectivo valor diretamente do usuário do serviço.
.
_
-··
Pará_grafo únic_o ... O convênio a que se· refere
este artigO estabelecerá. a forma de parUc:ipação
na respectiva arrecadação.

Dezembro de 1988

DIÃRio-l:X:JCONGRESSO NACIONAL (Seção IT)

Art. 26. Fica atribuída a condição d_e substituto tributário a: .
I- industrial, come[ciante_ ou outra categoria
de contribuinte, pelo pagamento do imposto_ devido na operação ou operaçõ.es anteriores;
II- produtor, exj:rator,. gerad_or, .inclusive de
energia, industrial, di_stribuidor, comer.ci.ante _ou
transportador, pelo pagamento do imposto devido nas operações subseqüentes;
m- depositário, a qualquer título, em relação
a mercadoria depositada por contribuinte;

IV- contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicaçãq.
Parágrafo único. Se_ o contribuinte substituido
e o responsável estiverem situados em unidades
da Federação diversa_s, a substitiução dependerá
de acordo entre estas.
Art. 27. A responsabilidade pelo imposto de-_
vida nas operações entre o associado e a cooperativa de produtores de que faça parte, situada
no Distrito Federal, fica transferida para a destinatária.
§ 1~ O disposto neste artigo é aplicáVel às
mercadorias remetidas pelo estabelecimento de
cooperativa de produtores para estabeledn1ento,
no Distrito Federal, da própria cooPerãtiva, de
cooperativa central ou de federação de cooPerativas de que a cooperativa remetente faça parte.
§ 2° O imposto devido pelas saídas mencionadas neste artigo será reconhecido pela destinatária quando da saída subseqüente, esteja esta
sujeita ou não ao pagamento: do Imposto.
Art. 28. As empresas distribuidoras de energia elétrica e de combustive!s líquidos e gasosos
e de lubrificantes derivados de petróleo, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários,
são as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, pelo pagamento
do imposto incidente desde a distribuição até a
última operação.
Art. 29. O local da operação ou da prestação,
para os efeitos de cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:
1- tratando-se de mercadoria: __
a) o do estabelecimento onde se encontre, no
momento da ocorrência do fato gerador;
b) o do estabelecimento em_que se realize _cada atividade de produção, extração, industrialização ou comercialização, na hipótese de atividades integradas;
c) onde se encontre, quando em situação fiscal irregular, como dispuser" o Regulamento;
d) o do estabelecimento destinatário, quando
importada do exterior, airida que se trate de bens
destinados a consumo ou a ativo ftxo do estabelecimento;
e) aquele onde seja realizada a licitação, no
caso de arrematação de mercadoria importada
do exterior e apreendida;
II- tratando-se de prestação de serviço de
transporte, onde tenha inído a prestaçãO;
lll- tratando-se de prestação de serviço de comunicação:
a) o da prestação do serviço de radiodifusão
sonora _e de televisão, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção;
b) o do estabelecimento da concessionária ou
permissionária que forneça ficha, cartão ou assemelhados necessários à prestação do serviço;

c) onde seja cobrado o serviço, nos demais
casOs;
-IV- tratando-se de_ serviços prestados ou iniciados no exterior, o do- estabelecimento encomertdante.
§ 1o Estabelecimento é o local, privado ou
público, edificado ou não, onde pessoas físicas
ou jurídicas exerçam suas atividades em car~ter
temporário ou permanente, bem como onde se
encõiifi'ãrri. armaZenadas mercadorias, ainda que
o local pertença a terceiros.
§ 2~ Na impossibilidade de determinação do
estabelecimento, nos termos do parágrafo ante-riOr, consideiar-se--if Como tal, para os efeitos des. ta lei, o local em que tenha sido efetuada a opera. ção ou prestação ou encontrada a mercadoria.
§_ 3~- Considera-se como estabelecimento au_tônomo; em relação ao estabelecimento beneficiador, industrial, cornefcial oU cooperativo, ainda
que_ do mesmo titular, cada local de produção
agropecuária ou extrativa vegetal ou mineral,_ de
geração, inclusive de energia, de captura pesquei_ra, situado na mesma área ou em áreas diversas
do referido estabelecimento remetente.
§ 4Q Quando a mercadoria 'remetida para armazém-geral ou para depósito fechado do próprio
contribuinte, no Distrito Federal, a posterior saída
cbnsiderar-se-á ocorrida no estabelecimento do
depositante, salvo se para retomar ao estabele-Cimento (ilegivel).
§ 5~ Considera-se, também, local da operação o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o titulo que a repre_sente, de mercadoria
-qUe por ele ·não tenha transítado e que se aChe
_em pod~r de terceiros, se nada irrele_vante o local
onde s_e encontre.
§ 6~_- O disposto no parágrafo anterior não se
aplica às mercadorias recebidas de contribuintes
de outra Unidade da Federação, mantidas em
regime de depósito no Distrito Federal.
·
Art. _30. O imposto será não-cumulativo,
compensando-se o que for devido em cada operação -relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipa! e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores por esta ou por outra
unidade da Federação.
ArÇ 3-1. O moiltãnte do imposto resultará da
diferença a maior entre o devido nas operações
tributadas com mercadorias ou serviços e o c.obr.ado, relativamente às operações e prestações
anteriores, na forma que dispuser o regulamento,
e .será apurado:
I- por período;
ll- por mercadoria ou serviço, dentro de determinado período;
DI- por mercadoria ou serviço à vista de cada
apuração ou prestação.
§ 1o O Distrito Federal poderá, mediante convênio com outras unidades_da Federação, facultar
a opção pelo abatimento de percentagem fixa
_-a título de montante do imposto cobrado nas operações de prestações anteriores.
§ 2"- __ Na hipótese do artigo 19, fica assegurado ao Distrito Federal e ao contnbuinte: _.
I - complementação ou a restituição em moeda ou sob a forma de utilização_ como cr~çlito
fiscal, em relação às quantias pagas COm insufiCiência ou ern_ excesso.
§ 3~ Q Sàldo do iffiposto- verificado a favor
do contribuinte, apurado com base em qlmlquer
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dos critérios estabelec::idos nos incisos- deste artigo, transfere-se para o periodõ ou- -perfodos seguintes, segundo a resp~ctivaJorma ~a apuração.
Art. 32. Q. direito ao crédito, para efeito de
compensação com o débito do imposto reconhecido a_o estabelecimento que tenha re_cebido as
mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, ·está condfcionado à idoneidade
da documentação- e, se for o caso, à escrituração,
nos prazos e condições estabelecidos no regulamento.
Art. 33. Não implicará crédito para compensação com o montante do iinposto- devido nas
operações ou prestações seguintes:
1- a Operação ou a prestação beneficiada por
isenção ou não-incidência, salvo determinação
em contrário da legislação:
11- a entrada de bens destinados a consumo
ou à integração no ativo fixo do estabelecimento;
III - a entrada de mercadorias ou produtos
que, utilizados no pro-cesso industrial, não sejam
nele consumidoS ou não integrem o produto final
na condição de elemento Indispensável à sua·
composição;
[\1- o serviço de transporte e de comunicação,
salvo se utilizado pelo estabelecimento ao" qual
tenha sido prestado na execução de serviços da
mesma natureza, na comercializaçáo de mercadorias ou em processo de produção, extração,
industrialização ou geração, inclusive de energia.
Art. _34. Salvo determinação em contrário da
legislação, acarretará a anulação do_ crédito:
I - a operação ou prestação subseqüente,
quando beneficiada por isenção ou não-incidência;
II- a operação ou prestação subseqüente com
redução da base de cálculo, hipótese em que
o estamo será proporcional à redução;
III - a inexistência, por qualquer motivo, de
operação posterior.
Art. 35. Não se exigirá a anulação do crédito
relativo às entradas que correspondem às operações de que trata o inciso li do artigo 4o
Art 36. Não se exigirá a anulação dos créditos por ocasiãO das saídas para o exterior dos
produtos industrialiZados relativamente a:
I- mercadorias entradas para utilização como
matéria-prima oU .inaterial secundário na sua fabricação e elnba!agem: - - -----II- serviços de transportes e de comuniCação
utilizados no resPeCtivo processo de" fndustrialização.
--- -

Art. 37. As aiíquotas do imposto são:
I - nas operaçãos e prestações de exportação,
treze por cento;
TI_- n_.;~_.s operações e prestações internas, dezessete por cento;
III- nas operações e prestações interestaduais,
qú_aildo O deStinatário for contribuinte do imposto, doze por cento.
Parágrafo" -único. A aliquOta interna será apliCada:
1- quando o remetente, transmitente ou transf_er~nte da mer~a_doria ou prestador de serviço
estiverem situados no Distrito Feder~;
11- na entrada de mercadoria ou b~m importado do exterior;
1!1- quando o serviço de comunicação tenha
sidõ prestado no exterior, ou cuja prestação lá
se tenha iniciado.
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Art. 38. A aliquota interestadual será aplicada

públicos, desde que satisfaçam às exigências de
controle fiXadas no regulamento.
Art. 5.0. A fi_scalização do Imposto compete
tra Unidade da Federação.
a,o órgão próprio da Secretaria de Finanças e farArt. 39; A alíciuõta: de exportaÇão será aplicase-á na forma do regulamento, obedecidas as
da nas operações e-prestações que destinem mernormas ftxadas nesta lei.
cadorias, bens e serviços ao exterior.
Art. 51..~- .São obrigados a exibir documentos,
Art. 40. Em relaçãá às operações e prestaprestar informações solicitadas pelo Fisco e facições que destinem bens e serViços a consumidor
litar a ação dos funcionários fiscais:
final, localizado em outra u-nidade da Federação,
1- os contribUinteS e todos os que di reta ou
adotar-se-á:
indire!<3-mente tomarem parte nas operações su1- a a1íquota interestadual, quando o destinajeitas ao imposto;
tário for contribuinte do imposto;
n-os serventuários_ de justiça;
. n- a alíquota interna, quando o destinatário
m-as empresas de transporte e os transporJ não for contribuinte do fmt)osto.
fadares singulares;
Parágrafo-- únko:- - Cãberá- ao Distrito Federal
_IV- iodas as d~mai$ pessoas físicas ou jurídio imposto correspondente à diferença entre a ali- cas, cujas atividades envolvam negócios ligados
quota interna e a interestadual, nas operaçõ_es aojmposto.
e prestações provenientes de outras _unidades da
Parágrafo único. A fiscalização do pagamento
Federação, âestinadas a coritribuinte na condição
do imposto será feita, sistematicamente, nos estade consumidor final.
beJecimentos comerciais, industriais e produtores~- feiras llvfes, praças, ruas, estradaS e onde
Art. 41. O imposto será recolhido na forma
e nos prazos estabelecidos no r_egulamento.
quer que se exerçam atividades tributáveis.
Art. 42. Ds_ i::ontiif:iuilites definidos nesta lei
Ari 52._ O contribuinte fom.ecerá os elemensão obrigados a inscrição no cadastro fcical de
tos necessários à verificação de que são exatos
sua jurisdição, nos tennos do regulamento.
os totais das operações sobre as quais pagou
Art. 43. ·~ t. obrigatória a emissão de nota -fiSCal imposto e exibirá todos os elementos da escrita
fiscal e da contabilidade geral quando solicitados
nas operações e prestações que impliquem na
saida de mercadorias, ou na prestação de serviço, pelo Fisco.
como previsto nesta lei e no regulamento. __
§ 19 Os agentes ftSCais, no exercido de suas
atividades, poderão ingressar nos estabeledmen§ I 9 Anota fiscal obedecerá ao modeJo fiXada
no-regulamento e deverá ser emitida por ocaslào -tos comerciais, industriais ou produtores, a qualda salda da mercadoria o_u da prestação do ser- quer hora do dia ou da noite, desde que os mesviço.
mos estejam em funcionamento.
§ z.;;- Em caso de embaraço ou desacato no
§ 29 A impressão ae -nOtaS fiscais dependerá
de prévia autOrização ·da repartição fazendária
exercfcio- a suas fliiições, oS agentes fiscais pocompetente.
derão requisitar o aUXJ1io das autoridades policiais,
§ 39 As-empresas tipográficas serão obrigadas _ainda que Dão se configure o fato definido em
a manter livro próprio para registro das notas fis- lei como crime ou cont(avenção.
cais que imprimirem:
---·
Art. 53. Quando se apurar senegação à vista
Art. 44. Nas vendas à vista, a consumidor, de livros_ e documentos fiscais, serão estes apreencom a entrega da mercadoria no ato da venda,
didos, se-necessários à instrução do processo fisa nota fiscal poderá ser substituída pela "nota cal e serão devolvidos, contra-recibo, se o requede venda ao consumidor" ou cúpão de máquinas
rer o interessado ~esde que não prejudique a
registradoras na forma especificada no regula- instrução do processo.
mento. . .
.
·- ---..
·Art. S:C"-A~ mercadoria será considerada em
Art. 45. É facultado ao Fisco a aceitaÇão de
trânsito irregular no Distrito Federal se desacomdocumentário instituído pela legislação tributária
panhada de nota fiScal ou documento equivalente.
da União, desde que preencha os requisitos de
Art. 55. 0- trânsito irregular de merc_adorias
controle fiXado nesta lei e no regulamento. não se corrige pela ulterior emissão da documenArt 46. Nas aquisições efetuadas por comertação fiscal, e as mercadorias serão consideradas
ciantes e industriais_diretamente_a produtores não
em integração dolosa no movimento comercial
obrigados a escrita fiscãl. e -a--rião comerciãntes,
do Distn1o Federa], ficando os responsáveis sujeiserá emitida pelo adquirente uma nota de compra,
tos às penalidades previstas nesta lei.
na forma do regulamento.
_
_
~--Art.- 56.- tonsidera-se,_tambéin, em integraParágrafo únicO;- - -Aplicam-se à_ nota de comção dolosa no movimento comercial, qualquer
pra, no que couber, as disposições relativas às
notasfiscats.
----- ·
-· ---:
· mercadoria exposta à venda, ou armazenada para
forrii:açãõ -de esto(JUe, ou oculta ao Fisco por qualArt 47. As notas ·nscafs, fatUi'as, duplicatas,
quer artiffdo, sem documentação que comprove
notas de venda a consumidores, bobinas de másua orig~m! o pagamento do imposto devido,_ o
quinas registradoras, guias, rt;::cibos e deffials do-_ valor da compra e o nome do vendedor.
cumentos, relacionados com o Imposto sobre a
Aat 57, _A mercadoria em trânsito irregular
Circulação de Mercadorias, ficarão _à disposição
ou na situação a que se refere o_artigo anterior
da fiscalização peJo prazo de 3 (três) anos.
Arl 48. O_ fegulaiitEmtO disporá sobre os li- será apreendida pelo Fisco e removida para a
repartição fiscal competente, mediante as formalivros de controle fisCal-e modelo, confecção, prazo
daaes_ previstaS no regulamento. de validade, forma de emissão e escrituração de
nota fiscal ou outros_ documentos a serem utiliArt 58. As mercadorias que não forem retirazados.
_
das ou reclamadas dentro do P_I__8W de 60 (sessenArt 49. É facultado ão F"tsco -a aceitação de
ta) dias, a con~_ar _da data da apreensão o_u do
livros e documentos instituídos por outros órgãos julgamento definitivo do pr~esso fiscal, serão nas operações e prestações que destinem mercadorias e serviços a contribuinte localizado em ou~

e

e
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consideradas abandonadas e vendidas em leilão,
na forma prevista no regulamento.
Parágrafo único. As mercadorias apreendidas
por infraçâo a dispositivoS 'desta lei, quando se
tratar de _carnes, frutas, legumes, aves abatidas,
doces e outros alimentos·p-reParados de fácil dete~
rioração serão doadaS, a CritériO da autoridade
competente e mediante -recibo, às iilstítuições de
caridade ou assistência soda!, se- nã9 forem reda·
madas noprcizo niáxiino24 (vinte e quatro) horas.
Art 59. N.a administração do imposto, aplicar-se·ão, no_ que couber, as normas contidas
no Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro de 1966
(Códtgo Tributário do Distrito Federal), especialmente o disposto nos artigos de números 186
a 202 e 214.
_Art. 60. No artigo 10, da Lei n9 2.519, de I4
de juiho de 1986, _fica Súbstituída a expressão
"Valor de Referêrida" por "Cinidade Padrão do
Distrito Fedeiai'', revogado o seu parágr~_fo 39
Art. 61. Fica o Covemador do Distrito Federal autorizado a bahcar as nonnas -complementares necessártas ao cumprimento desta lei.
Ãrt. ô2-. Esta lei entrará em vigof na data de
sua publiCação e prOduzirá efeitos- a partir de I 9
de março de 1989.
Brasília,
de
de 1988. Humberto
Lucena .:..._ Presidente.
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. Brasfiia, 9 de dezembro de 1988

Excelentíssimo Senhor
Doutor Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Com base no § 19 do art. 16 dõ Ato ·das Disposições Transitórias -aa·constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com o art 39,
inciso II, da Resolução n9 157/88 do Senado Federal, tenho a honra de submeter à apreciação superior de Vossa Exçelência o anexo projeto de lei,
que dispõe sobre a instituição, no DistritO Federal,
do imposto de que trata o art 156, II, da carta
Magna.
O art. I56, II, da Lei Maior atribuiu aos -municípios a competência para instituir o referido imposto, enquanto que o art. 147, in fln~ atribui
ao Distrito Federal a competência para instituir
os Impostos municipais.
O projeto consagra todos os requisitos essenciais do princípio da reserva legal, tais como a
hipótese de incidência e a definição do- fato gerador, da base de cálculo, da alíquota e _do contribuinte.
Por outro lado, o Imposto sobre Transmtssão
lnter vivos é uma parte do atual Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles
Relativos, sendo que a outra parte, com a sua
hipótese de_incidência ampliada, constitutrá objeto do novo Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de Quaisquer Bens oU Direitos,
de que trata o art. 155, I, a, da Constituição.
É, pois, de suma importância que Vossa Excelência dê prioridade ao exame do projeto, penni·
tindo, com isto, a exigência do novo tributo J6
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a partir do próximo exercício fmanceiro, uma vez - Valor dÕ bem ou direito_ naquela data, corrigida que, com a sua cobrança, -o Distrito Federal terá _a expressão monetária Qa. base _d~ _cálculo para
condições de equilibr~ Q seu orçamento.
o dia do vencjmento dq pr.a~- para o pagamento
São estas_as ju:;tificativaS desta proposição~ que
do c~dit_o tributário_ respeçttvo._'. . "
~
considero de relevante interesse para _o Distrito
§ 59 A preponderância de que. trata o § 1o
Federal, pois pennitir~llie-á executãr a·seu plano será demonstrada pelo_ it)teressado, .na forma.. do
de governo, voltado para a satisfação dos rilais
regulamento.
legítimos anseios da_ coletividad.e.
• Art. -4° sao isentós do- imposto:
Confiando na atençao- que Vossa Excelênçia
I - as fundações instib.lídas Pelo Distrito Fédesempre dispensa às mensagens que encaminho
ral, relativamente às aquisições de imóveis ~tia essa Casa, aprovelto o ensejo para apresennados às suas finalidades;_
_
tar-lhe protestos de estima e consideração. n..:.::. oEstado eStranQ:eiro, quanto-às aquisiçOes
JOaquim Domingos Roriz, Governador do Disd~ móveis destinados à sede de sua missão diplotrito FederaL
mática ou consular e à residê'nda de diplomatas
PROJETO DE LEi N' I O
acreditados no país;
DE
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__._JJL- as transmissões de habitações populares,
Institui, no Distrito Federal, o Imposto bem como de terrenos destinadOs à sua edificasobre Transmissão "inter vivos" de Bens ção, ·observado o disposto no art. 11.
Art. 5., A base de cálculo do imposto é valor
Imóveis e de Direitos a eles Relativos,
venal dos bens ou direitos tranSmitidos ou cee dá outras providêndas.
didos.
.
O Sena-do Federal decreta:
_ Art. 6~ A base de cálculo é determinada Pela
Art. 19 É instituído, no Distrito Federal, o Im- administração tribUtária, atrav-és de avaliação feita
posto sobre _Transmissão inter vivos de Bens com base nos elementos de que disPuser e_ ainda
Imóveis e Direitos a eles Relativos (ITBI) de que
nos declarados_ pelo sujeito passivo.
trata o inciso 11 do _cirt. 156 _da COnstituiÇãO- da
. Parágrafo único. · Na aValiação, serão conside~
Repúblka Federativa do Brasil.
rados, quanto ao imóvel dentre outros, os seguinArt. 29 O Imposto sobre_ Transmissão inter tes elementos:_
'
vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos
I - forma, dimensões e utilidade;
(ITBI) incide sobre:
-n-localizaÇão; .
I - a transmissão intervivos, a qualquer titulo,
III- estado de conservação;
por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil
IV- valores das áreas vizinhas ou situadas em
de bens imóveis por natureza ou aceSsão física;
zonas economicamente equivalente;
H- a transmis_são in_ter_vivos, a qualquer títuV- custo unitário-de construção;
lo, por ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis,
VI- valores aferidos no mercado imobiliáriO.
exceto os de garantia;
Art. 79 O Contribuinte do im'postO é o adquilll- a cessão de direitos a _sua aquisição, por
rente ou cessiónário do bem ou direito.
ato oneroso, relativos às transmissões refeddas
Art. 89 ReSpondem solidariamente pelo panos incisos anteriores.
Parágrafo único. ConS1dera-se ocorrido o fato - garii"erltó do impoStO aevi:do pelo contribuinte inagerador do ITBI na data do instrumento ou ato- dimplente:
I - o transmitente e o cedente;
que servir de título à transmissão ou acessão refeII- oSTcU>eliães, escrivães e demais serventuáridas neste artigo.
- -rfos-de Oficio,--relativamente aos ates por eles ·ou
Art 3"' O imposto não incide sobre a
perante- eles praticados em razão de seu ofíciO,
missão de bens e direitos, quando:
ou pelas CfmiSSões-por que forerri reSponsáveis:
1- efetuada para incorPoração ao patrimônio
de pessoa jurídica, em realização de capital nela
Art. 9" A aliquota do ITBI é de dois por cento.
subscrit0;
Art. 1O. _O imposto é lançado diretamente Ou
IT- decorrente de fusão, incorporação, ciSão ffi'edíã.i1te dedciração do sujeito passivo, e pago
ou extinção de pessoa jurídica.
na forma e prazos estabelecidos no regulamento.
§ 19 O disposto neste artigo não se aplica,
Art. 11. O regulamento definirá habitaçãO
quando a pessoa jurídica adquirente tiver como popular, bem como o terreno a ela destinadO,
atividade preponderante a compra e venda de considerando, no mínimo, os seguintes requisitoS:
bens imóveis e seus direitos reais, a loca-ção de
1- área total de construção-não superior a sesbens imóveis ou arrendamento mercantil.
senta metros quadrados;
§ 29 _ Consídera-se caracterizada a atívídade
II__, área total do terreno, não superior a trezen~
preponderante, quando mais de cinqüenta por tos metros quadrados;
cento da receita operacional da pessoa jurídica
·111-localização em zonas economicamente
adquirente, nos vinte e quatro meses anteriores Cãrentes,
Parágrafo único. O disposto no iticiso n não
e nos vinte e quatro meses posteriores à aquisição,
decorrer das transações mencionadas no pará- se aplica quando se tratar de edificação, em con- domínio, de unidades autônomas.
grafo anterior.
§ 39 Se -pessoa jurídica adquirente -iniciar
Art. 12. Nàs transações em que figurarem
suas ati.vidades após a aquisição, ou menos de
como adquirente ou cessionário pessoas imunes
vinte e quatro meses antes dela, apurar-se~á a
ou isentas, a comprovação do pagamento do impreponderância referida no parágrafo anterior, leposto é substituída por certidão, como dispuser
vando-se_ em conta os trinta e seis primeiros meo regulamentO.
ses seguintes à data da aquisição.
7\rt. 13. Na administração do imposto, apli§ 49 Verificada a preponderância referida no - Cãm-se, no que couber, as normas cOntidas no
Decreto_-Lei n9 82; de 26 de dezembro de 196f
§ 19 o imposto será devido nos termos da lei
vigente à data da aquisição; calculado sobre o - (Código Tributário do Distrito- Federal), especial·

trans-
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rriente o_ disposto nos artigos de números 186
a 202 e 214.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições -em con.trário.
de
de 198B. .::.__ HumBrasília,
berto--LU~~m:a, PreSiderite.
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Errasilia, 9 de dezembro de 1988
Excelentíssimo Senhor
. Doutor Humberto Lucena
Digníssiino PreSidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presídente dO Senado
Federal:
Com base no § 1 do art. 16 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República
FederatiVa do Brasil, combinado _com o art. 39,
inciso II, da Resolução n~ 157/88, do Senado Federal, tenho a· honra de submeter à apreciação
superior de Vossa Excelência o anexo Projeto de
lei, que dispõe sobre a instituição, no Distrito Federal, do adicional do imposto de que trata o
art. 153, III, da Carta Magna.
O art. 155, U, da Lei Maior, atribuiu aos estados
e ao Distrito Federal a competência para instituir
o referido adicional, que, no projeto,-- consagra
todos os requisitos _essenciais do princfpio da reserva legal, tais como a hipótese de incidência
e_ a definição do fato gerador, da base de cálculo,
da alíquota e do contribuinte.
É, pois, de_ sumaJmportância -que Vossa Excelência_dê prioridade ao exame do projeto, permitindo, com isto, a exigência do novo -tributo já
a partir do próximo exercfcio finariceiro, uma vez
que_, com a sua cobrança, o Distrito Federal terá
condições de equilibrar o seu orçamento.
São estas as justificativas desta proposiçãO, que
considero de relevante interesse para que o Go-verno desta unidade da Federação possa dispor
de meios para realizar os seus programas, voltados principalmente para a soluçãodos problemas
. que afligem as comunidades aqui resid_entes.
Confiando na atenção que Vossa Excelência
sempre dispensa às mensagens que encaminho
a essa Casa, aproveito o ensejo para apresentar-lhe protestos de estima e coos_ideração. Joaquim Donúngos Rorlz. Governador do Distrito Federal.
Q

PROJETO DE LEI
Ne 11, de 1988

Institui, no Distrito Federal, o Adicional do Imposto sobre a Renda e dá outras prOvidências.

O Senado Federai decreta:
J\rt. 1~ Fica instituído, no Distrito Federal, o
Adicional do Imposto sobre a Renda (AIR}, com
base no disposto no art. 155, 11, da Constituição
da República Federativa do Brasil._
- Art. 2~ O AIR incide sobre--o Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza que
for pago à União, nos term6.s_ -de,s,tã Iel.Art. 3° O fat9 Qerador do AIR é <? pagamento,
à União, do Imposto sobre a Renda e Proventos
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§ 2 9 O imposto tncide tantas vezes q~antos
Federativa do Brasil, combinado com o art. 3?,
inciso II, da Resoluçilo n9 157!88 do Senado FedefOrem oS herdeiros, legatários ou donatários.
ral, tenho a honra de submeter à apreciação supeArt. 3? A incidência do imposto alcança:
rior de V:o_s_sa _Excelência o_ anexo projeto ele lei,
1- as transmissões ou doações que se referiParágrafo único. Sendo o Jmposto da União
que dispõe sobre a instituiÇão, rio Distrito Federal,
rem a imóveis situados no Distrito Federal, incluw
pago depois do vendmento, a base de cálculo
do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortls
sive os direitos a eles relativos;
do AER é a importância total paga, inclUindo a
e Doatão de Quaisquer Bens ou Diretos, de que
II- as doaç_ães~ _c_ulo doador _tenhÇJ. domisílio
no Distrito Federal, ou quando nele se processar
correção monetária e os demais acrésdmos co- , trata o a_rt.._l55, I, a, da Carta Magna.
brados do sujeito passívo.
--Oart 15.5,J,_a, da Lei Maior, atribuiu aos estados o arrolamento relativamente a bens móveis, direiArt. 59 A aliquota do AIR é de cinco por cento.- e ao Distrito Federal a competénc:ia para instituir tos, títu1os e créditos;
III-as doações_ em que o donatário tenha_dow
Art. 69 Contribuinte do AIR é a pessoa física o referído fmposto, que, rici-projetO, consagra todos os r~uisitos essenciais do princípio da resermicilio no Distrito Federal._ quando o doador tiver
ou jurídica, d~_mk:iliada no Distríto Federal, que
pagêll à União_ o imposto referido no art. 2~. inciva legal, tais corno a hipótese de incidência e
domiclHo e residência no exterior, exceto quanto
a definição dos fatos geradores, das bases de
a bens-inióveiS e direitos a eles relativos, hipótese
dente sobre lucros, ganhos e rendimentos de cada
ali
quota
e_
dos
contribuintes.
que obedecerá ao disposto no incisO I deste artigo;_
_cálculo,
pital.
Parágrafo único. Consideram-se pessoa física
Como se s~be, este tributo sUbstitui o atual
IV -as doações em que o doador tenha resie pessoa jurídica, para efe[to_aes_ta lei, respectiva- Irilposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
dência no_ exterior e.do_micflio no_ País, nas hip&
mente, o espólio e as assim equiparadas pela e· de Direitos a eles relativos, que foi desmemteses dos inds_os I e ll deste artigo;
legislaÇão do Imposto sobre a Renda e Proventos
brado em dois impostos, um de competência dos
V- as transmissões causa mortls, quandp o
de Qualquer Natureza.
estados e do Distrito Federal e outro de compeherdeiro ou legatário tiver domicilio no Distrito
Art. 7~ São responsáveis pelo pagamento do tência dos municípios.
Federal, se o de cujos possuía bens no exterior,
AIR as pessoas ffsicas ou jurídicas que, na qualiO imposto a que se refere este projeto alcanainda que o inventário ou o arrolãmento- tenha
dade de fontes pagadoras, retiverem e recolherem
çará, em sua incidência, além das transmissões
sido processado no Pais;
o lmpostosobre a Renda Proveniente de Qu.alquer de quaisquer bens (sejam ~eles móveis Ou im6- Vl~as hipóteses dOs indsosl e n-deste_artígo,
Natureza incidente sobre lucros, ganhos e rendi- veis), desde Que causa mortis, também as doose o de cujus era residente ou domiciliado no
mentos de capital, cujo benefic_iádo s_eja dornici·
çõe~- daí a relevân_cia da matéria.
exterior e 6 inventário tenha sido processado no
fiado no Distrito Federal.
Ê:, pois, de suma imp'ortânêia, que Vossa Exce- __ Pà(si
· ·
Parágrafo únko. As fontes pagadoras de que lênela dê prioridade ao exame do- pÍ'ojeto, perrni· VII- as hipOteses do inciso I deste artigo, quantrata este artigo são obrigadas à retenção do AIR
do o inventário tiver sido processado no exterior;
tindo, com isto, a exigência_ -~o novo tributo já
juntamente com o Imposto- da__ União incidente a partir do próximo exercido financeiro, uma vez
VIU:..._ ãs transmissões ~ que o_ l1erdeiro ou
sobre rendimentos em seu pcider, ainda que perque, com a sua cobrança, o Distrito Federal terá
legatário tenha domicílio no Distrito Federal, e
tencentes a beneficiários não identificados.
·condições de equilibrar o seu orçamento.
o inventário tenha sido processado no exterior,
Art 8" O montante do AIR devido é determi:São estas as justificãtívaS desta proposição, que --relativamente~ bens rnQveis, direitos, títulos e crênado mediante a aplicação da_ alíquota sobre -a considero de relevante interesse para que o Goditos.
base de cálculo estabelecid~ nesta lei.
vemo desta unidade da Federaçáo possa dispor
ParáQrafo -único. Ó doador que tiver maiS de-Art. 99 O AIR é lançado por homologação, de meios para realizar os seus objetivos, todos
um domicílio será considerado domicillado no
cabendo ao sujeito passivo, na forma do disposto eles voltados para o atendimento dos legítimos
Distrito.Eederal, para os efeitos deste artigo, quanno regulamento, antecipar o se_u pagamento sem anseios das comunidades aqui residentes.
do:
prévio exame_ da autoridade administrativa.
Çodfi<)ndo. na Cltenç:ão que Yossa Excelência
]_-sendo pessoa natural, tiver no Distrito FedeArt. 1O. A falta ou insuficiência do pagamento sempre dispensa às mensagens que encaminho
ral o centro habitual de suas ocupaç-ões;
do Imposto da União não impede o Distrito Fede- a essa Casa, aproveito o ensejo para: apresen11- sendo pessoa jurídica de direito privado
ral de exigir ·cr AIR que lhe for devido.
U:!rw!he protestos_ de _estima e consideração. ou finna individual, se localize no Distrito Federal
Art. 11. Na administração, arrecadação e fis- Joaguim Domingos Rodz, Governador do Dis- o estabeleciroento em que ocorrer o fato ou for
ca1ização do AIR. aplicam-se, no que couber, as trito Federal.
praticado o ato que der origem à obrigação tribuw
nonnas estabelec:idas no De_creto-Lei n" 82, de
tária;
PROJETO
DE
LEI
N•
12/88
22 de dezembro de 1966 "(Códjgo Tributário do
.. lU~ ~en~Q pessoa jurídica de direito público,
[nstitul, no Disbito-Federal, o Imposto
Distrito Federal), especialmente o disposto nos
estiver a repartição em que ocorrer o fato ou for
sobre a Transmissão Caus__a Mortis e ])qaseus arts. 186 a 202 e 214.
praticado o_ ato que der origem à obrigação bibu___ çã.o de QJJéiiSquer Bens ou Direitos, e
Art. 12. O Governador do Distrito Federal fic:a
tária localizada no Distrito Federal.
autorizado a fumar convênio com a União, visan. _dá outras proVidências.
Arl 4" A base de cálculo do imposto é:
dO atribuir-lhe funções de arrecadação e de fiscaliI - o valor venal do bem ou direito;
O Senado Federal decreta:
zação do AIR instituíd_o por esta lei.
11- o valor do título ou do crédito.
Art. J9 É instituldo, no Distrito Federal, o ImArt. 13. Esta lei entra em vigor na data de posto sobre a Transmissão causa mortis e DoaParágrafo único. O valor de que trata o inciso
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1.,
I será determinado pela administração tributária,
çáo _d~ Quaisquer Bens ou Direitos, com base
de março de J 989.
através de avaliação feita com base nos elementos
no art. 155. l a, da Constituição da República
Brasília,
de
-de: _!988. -_Sena'"- Federativa do Brasil.
de que dispuser e ainda nos declarados pelo sudor Humberto Lucena~Presfdente.
jeito passivo.
Art. 29 O Imposto sobre a Transmissão CauArt. 59 Nas transmissões causa mortis, corsa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou DireiMENSAGEM
rigir-se-á a expressão monetária da base _de cálcuw
tos
ITCD
incide sobre a tranSmissão causa
N' 16, de 1988
lo para o dia de vencimento do prazo para o pagamort.is e a d_Qação de;
.
mento do crédito tributário respectivo.
MENSAGEM N• 14/88-GAG
1- propriedade ou domínio útil de bens imóArt. 6° A alíquota do imposto é de quatro por
Brasma,- 9ae dezembro de 1988 veis;_
cento.
-- li- direitOs reais sobre imóveis;
Excelentíssimo Senhor
Art. 79 O contribuinte do imposk> é;
lll ::.._direitos relativos às transmissões referidas
Senador Humberto Lucena
1- nas transmissões causa mortis, o herdeiro
nos incisos anterio~s;
Digníssimo Presidente do Senado Federal
ou o legatário;
IV- bens móveis, direitos, tít_Wos e créditos.
Nesta
II- nas doações, o donatário.
§ 19 O imposto incide ainda que o doador
Exce!Emtíssimo Senhor Prt?sidente do Senado
Art. fio São solidariamente- responsáveis pelo
tenha domicilio ou residência no exterior, lá o
Federal:
in1posto deviâo peJo contribuinte inadimplente:
de cujus possuía bens, era residente ou domiciI - os t.abeliães, escrivães e demais serventuáCom base no § 1~ do art. _16 do Ato das Dispo- liado ou teve seu inventário processado, na forma
rios de oficio, pelos tributos devidos sobre os atas
sições _Transitórias da Con:Stitu1ção da República do artigo seguinte.

de Qualquer Natureza, incidente sobre lucros, ga. nhos e rendimento_s ele capital.
Art. 4~ A base de cálculo do AIR é o valor
do imposto pago à União.
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praticados por eles, o_u perante eles, em razão
de seu ofído, ou pelas omisSões por que forem
responsáveis;

II-a empresa, instituição financeira ou ban-

cária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que
implique na transmissão de bem móvel ou imóveL_
e respectivos direitos e ações;
m-o doador;
IV- qualquer pessoa fiSica ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido na forma desta
lei.
Art. g;- O imposto é pago na forma e nos prazos definidos no regulamento.
Art 10. Na administração do imposto, aplicam-se, no. que couber, as mmnas conti>:las no
Decr~to-Let n~ 8~, ~~ 2~ d~ dezembro de 19?6
(C6digo Tr~utáno ao D1s~to Feder~l), especialmente o disposto nos artigos de numeras 186
a 202 e 214.
.
.
Art. 1 ~. ~sta let en.tra em ~gor na ~ata de
sua pubhcaçao, produzindo efeitos a partir de 1o
de març_o de 1989.
Brasília,
de dezembro de 1988'--- Humberto Lucena, Presidente.

OÁCIOS
Do Sr. 1"' Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado
autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 63, de 1988
(N"' 993/88, na Casa de origem)
Dispõe sobre o saJário mfnlmo e dá
outras provldêndas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' OValordosaláriomínim_o_dequetrata
o indso IV do art. 7o da Constituição Federal fica
estipu1ado em Cz$ 64.020.0Q_(sessenta e quatro
mü e vinte cruzados) mensa_ls, em todo o território
nacionai, a partir do dia 1~ de janeiro de 1989.
Art. 29 Ao valor do salário mínimo estipulado
no artigo anterior serão acrescidos, ao longo de
11 (onze) meses, a partir de 1ç de fevereiro de
1989, incrementos reais de 5% (cinco por cento)
sobre o valor vigente no mês imediatamente ante-rior.
Art. 3~ A partir de 1"' de janeiro de 1990, o
salário mínimo será fiXado com base em proposta
a ser apresentada ao Congresso Nacional, até o
dia 15 de novembro de 1989, pela Comissão Permanente do Salário Mínimo, de que trata o art.
8«- desta lei, a qual será apreciada em regime de
urgência com precedênda na Ordem do Dia.
Art. 4~ Fica vedada a_ vinculação do sa1ário
mínimo para qualquer fim, ressalvados os beneficias de prestação continuada mantidos pela Previdência Social.
Arl 5~ _ P~ra os efeitos do disposto no art. 82
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os
percentuais de desconto serão os seguintes:
l-moradia -23% (vinte e três por cento);
n- alimentação - 31% (trinta e um por cento)·

ÓI-educação- 6% (seis por cento);
IV -saúde- 6% (sels por cento);
V-lazer -5% (cinco por cento);
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Vl-vestuário-9,5% (noveemeioporcento);
· VD- higiene- 4% (quatro por cento);
Vllf- tranSpOrte - 7% (sete por cento);
IX-Previdência Social- 8,5% (oito e meio

por cento).
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Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÁO CfrADA
CONSTIT()(ÇÃO
REPÚBUCA. FEDERATIVA DO BRASIL
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Art. 6~ O salário mínimo hOrário é igual ao
quociente do valor do salário míriimo de que trata
o art. 1" desta lei por ·220 (duzentos e vinte) e_
-------------------------:riilii:Õ-11-~
o salário mínimo diário por 30 (trinta).
Parágrafo único, Para os trabalhadores que
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
tenham por disposição legal o máximo de jornada
diária de trabalho em menos_ de 8 (oito) horas,
o salário mlnimo horãrio será igual àquele defiDos Direitos e Garantias Fundamentais
nido no caput deste artigo multiplicado por 8
(oito) e dividido por aquele máximo legal.
AI:t. 7~ Para os menqr_es aprendizes de que
Arl 7<> São direitos dOs trabalhadores . urbatrata 0 art 80, e se~,~ paráQi'afo único, da COnsonos e rurais, além de oUtros que visem à melhoria
lidação das Leis do Trabalho (CLT), o salário míni- de sua condição soda!;
mo corresponderá ao valor de meio salário mínimo durante a primeira metade da duração máxiIV- salário mínimo, fiXado em lei, nacionaima prevista para o aprendizado do respectivo o ficio; durante a segunda_ metade do aprendizado, mente unificado, capaz de atender às suas neceso salário rrúnimo será corre-spondente a 2/3 (dois sidades vitais básicas e àS âe sua: famiJia cOm
moradia; alimentação, educação, saúde, lazer,
terços)dovalordosaláriomínimo.
vestuário, higiene, transporte e previdência soda!,
Art 8<> Fica instituída a Comis_são Permanencom reajustes periódicos que lhes preservem o
te d_o Saiário Mínimo, que funcionará junto à Mesa
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação pado Congresso Nacional, constituída de deputados
e senadores, observada a proporcionaiidade parti- ra qualquer fim;
dária, com consuhoria de 8 (oito) representantes
classistas, sendo 4 (quatro) de trabalhadores e
4 (quatro) de empregadores e 4 (quatro) repreDECRETO-LEI N• 4.335
sentantes do Poder ExeCutivo.
DE 12 DE JUNHO DE 1987
§ 1ç Os representantes dos trabalhadores e
dos empregadores serão escolhidos por colégio
Dispõe sobre o congelamento de preeleitoral composto de delegados-eleitores das
ços e aluguéis, reajustes mensais de saconfederações nacionais e das centrais sindiCais,
lários e vencimentos, Institui a Onldade
cabendo a cada entidade um voto..
de Referência de Preços (URP), e dá ou9
§ 2 Os consUltores serão nomeados pelo
b'as providências.
presidente do Congresso Nacional e as despesas
da Comissão Permanente do Salário Mínimo se.....................................,.........................."',... ,._ ....- .........
rão _q,1steadas pelO Po<;ler LegisJativo:
Art. 8G Fica assegurado aos trabalhadores, a
§ 39 É assegurada aos trabalhadores e aos
título de __antecipação, o reajuste mensal dos saiários, inclusive do salário mínimo, pensões, provenempregadores_ a participação de suas assessorias
têcnicas, ficando, no que concerne aos trabalhatos e remunerações em geral em proporção idêndores, desde já, credenciados o Departamento
tica à variação da Unidade de Referênda de Pre-=
Jntersindical de Estudos Econômicos (Dieese) e
ços (URP)1 excetuando o mês da da~-base.
o Departamento Intersindical de Assessoramento
§ 1~ E extensivo aos servidores dvis e militaParlamentar (Diap), sem prejuizo de outras entida~
res ela União e de suas auiarquias o reajUste de
des sindicais.
que trata este artigo.
§ 49 _ As reuniões da Comissão Permanente
§ 2ç Não se aplicará o disposto neste artigo
-do Salár~o Mínimo serão públicas e suas delibe-durante o prazo_em que vigorar o congelamento
rações âivulgadas pelo 6rgão oficial do C6ngre:S-so · de preços, -observado o disposto no parágrafo
Nacional.
seguinte.
Art. 99 É competência da Comissão Perma§ 3~ Ficam assegurados, pata os salários,
nente do Salário Mínimo a elaboração de projeto
vencimento_s,_soldo_s, proventos e pensões, refefJXando o valor monetário do salário mínimo, rerentes ao mês de junho de 1987, _os reajustes
pelo IPC, cuja 6dgibilidade decorra:
gras para seu aumento real e preservação de seu
poder aquisitivo, de.acordo com o disposto no
a) de negociação coletiva definitivamente
conduída; ou
inciso IV d'o art. 79 da Constituição Federal.
b) de reajuStes automáticos disciplinados pe-Art. 10. Em ·sua primeira reunião, no prazo
(o Decreto-Lei no 2.302, de__ 2l de novembro de
máximo de 90 (noventa) dias da publicação desta
lei, a Comissão Permanente do Salário Mínimo
1986.
elegi:fráS-eu- j?resídéilte- e elaborará o seu Regi§ 49 O excedente a vinte por cento, de que
mento Interno, o qual será aprovado pelo Contrata o parágrafo único do art. 1~ do Decreto-Lei
greSSo Nacional.
n? 2.302, de ?1 de novembro de 1986 àpurada
Art. 11. O POder Executivo, respeitado o discom-base no IPt até 6 rOês de maio de 1987,
postO-noS ãrts. 19,29 e 69 desta lei, publicará mene nesta data existente como crédito residual dos
salmente o valor do salário mínimo referente ao
trabalhadores, também será incorporado aos sa~
mês, ao dia e à hora.
!árias, vencimentos, soldos, proventos e pensões,
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de
em seis parcelas mensais, a partir do inído da
súa pubUcação.
fas_e de flexibilização de preços.

---------

------------CiiPiTW:õ_ti _____________________ _

--.
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Art. 91' A negociação coletiva será ampla e
não estará sujeita a qualquer timítação _que se
refira ao aumento do salário a ser objeto de Hvre

convenção ou acordo coletivo, mantidas as atuais
datas-base.
Parágrafo único. Nas revisões salariais, ocorridas nas datas-base, serão compensadas as.ante-

Art 2~ NoCapítuloiD-"DoSalárioMínirno".
Esta lei _entra em vigor na data de s_ua publicação,

revogadas as disposições em contrário. . . .
Brasília,15.deju1hode 1974; 1_~3~dalndepen
dência e 8& da República. - ERNESTO GEI8~

-

cipações, referidas no art. 89, recebidas no período
rtores.

_______
,

Aprova a ConsolidaÇão das Leis do Trabalho

·····························································-············
TirULO U
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

das Leis do Trabalho, aprovada peJo De-

.creto-_!.ei n 9,5_.4~2_, ~e l9_de.maio de 1!;)43,
e dâ outras p~vldêndas.

M--3;·::-N;;c~p·í~~rn:...-::o~-~·;Jário-Mi~i;:;,-6::
-do Título_ 11 daCI..T fica acrescido um parágrafo
único ao art. 78 e a art. 80 passa a vigorar com
a seguinte r_edação:
"Art. 78

CAPITULO III
Do Salário Mínimo
SE:ÇÃOI
Do Conceito

Art 80. A6 menor aprendiz será pago salário
nunca inferior a meio salário inínimo regional durante a primeira metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo oficio. Na
segunda metade passará a perceber, pelo menos,
213 (dois terços) do salário mínimo re_gional. (Artigo revigorado pela Lei n~ 6.086, de 15-7-74.)
Parágrafo único. Considera-se aprendiz o menor de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos, sujeito a
formação profissional metódica do oficio em que
exerça o s~u trabalho (Lei n9 6.086, de 15-7-74,

Prieto.

Altera ~ispoSitlvo da Consolidação

~_

DE:CRETO-LEI N• 5.452
DE: 1' DE: MAIO DE: 1943

Arnld~o

DECRETO-LEI N• 229
DE 28 DE Ft\IE:RE:IRO DE 1967

de 12 meses que lhe sejam Imediatamente ante-

............................,
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................. _........................................... _.... ,

---Parágrafo únk:o. O.uarido o salário mínimo
mensal do empregado ~ co111issão ou que tenha
direito a percentagem for integrado por parte fiXa
e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês
suQseqüente _a título de compensação. -

Art:···acr·A;;··;~;;~;·~~;;·~di;~;;;;;~~--;~·iãri~
nunca inferior a meio sªl~rio mínimo regional durante a primeira metade da duração máxima pre-vista para o aprendizado do respedivo_ oficio. Na
segunda me~de passará a perceber, peJO menos;
213 (dois ~rços) do salário mínimo regional. ·Parágrafo único. Considera-se aprendiz o
menor de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos, sujeito
a formação profissional metódica do ofido em
que exerça o ·seu trabalho."

DOU de 16-7-74).

Arl 82. Quando o empregador fornecer, in
wna ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela
fórmula Sd == Sm - P, ..em que Sd representa
o salário em dinheiro Sm o salári_o mínimo e P
a soma dos valores d_aquelas_ parcelas na região,
ou sub-região.
Parágrafo único. O salárlo mínimo pago em
dinheiro não será inferior a 30% (trinta por cento)
do salário mínimo fixado para a região, ou subregião.
Nota- Na conformidade da Lei n9 3.Q30, de
12-12-56, "oS descontos por fornecimento de alimentação, quando preparada pelo próprio empregador, não poderão exceder a 25% (vinte e
cinco por cento) do salário mínimo".
natura~

LEI N' 6.066
DE: 15 DE JULHO DE 1974

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•64de 1988
. (N• 1.064/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)

a legislação do Imposto de Renda
e dá outras providências.

~tera

O Congresso Nacional decreta:
} ~ Os reridimentos e ganhos de capital
percebidos a partir de de janeiro de 1989, por
pessoas f'lSicas residentes Ou domiciliadas no
Brasil, serão tributados pelo Imposto de Renda
na forma da legislação vigente, com as modificaç9e5 i_ntroduti®s por esta Lei.
Art. 2? _O Imposto de Renda das pessoas flSicas será-devido, mensalmente, à medida em que
os rendimentos e ganhos de capital forem perceArt.

1:

bidos_~

Art. 3? O imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, reSsalvado o disposto
nos arts. 9? a 14 desta lei.
nores, e dá outras providências.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação
O Presidente da República:
de ambos, os alimentos e pensões percebidos
FaÇo saber que o Congresso_Nadonal _decreta
em dinheiro~ e ainda os proventos de qualquer
e eu sanciono a seguinte lei; __
natureza~ assim também entendidos QS acrésciArt. 1o É revigorado o art. ao. da cOnsolida- - mo? patrimoniais não correSpondentes ao~ ~ndi
ção das Leis do Trabalho, com a redação consmentos declarados,
tante do art. 39, do Decreto-Lei no 229, de 28
§_~~- lnteQrará o rendimerito bruto, como gade fevereiro de 1967.
nh_o de capital, o resultado da soma dos ganhos

Dispõe sobre o salário mínimo dos me-

.a~(eridqs _nq ~és,. de_c9r_re;ntes

de. alienação_ de
_berts ç:>u direito~ de qualquer natureza : con"siderando-se como ganho a diferença posltiva entre
o valor de transffiis_são do bem ou_ direito_ e o
respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, obseJVado o disposto nos qrts. 15 a
22 desta lei.
§ 39 Na aj:niTação do ganho de capital serão
consideradas as operações que importem alienaçáo, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à __sua
aquisição, tais como as realizadas por compra
~ venda, permuta, adjudicação, desapropriação,
dação.
pilga·rriento, doaç.ão; procuraçãO· em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos
e c::ontratos afins._
§ 4 9 A tributação independe da denominação
dos rendimentos, títulos ou. direitos, da localização, corí.dição juríd-ica oU n~cíorÍ.alidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda, e da
forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contnbuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 59 Ficam revogados todos os dispositivos
legais concessivas de isenção ou exclusão, d~
base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas
flSicas, de rendimentos e proventos de qualquer
natureza, bem como os que autorizam redução
do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6? Ficam revogados todos os dispositivos
legais que autorizam deduções cedulares ou abatimentoS âa reo_da bruta do contribuinte, para efeito de incidênc:ia do Jrnposto de Renda.
Art. 4~ Fi<::a suprimida-a cla$sifica_ção por cédulas dos rendimentos e ganhos áe capité!l percebidos pelas pessoas físicas.
- Art. 5~ SalVo" diSposição em contrário, o imposto retido na fonte sobre rendimentos e ganhos
de capital percebidos por pessoas flSicas será considerado redução do apurado na forma _dQS arts,
23 e__24 desta lei. ·__
.
Art 69 Ficam isentos do l.mposto de Renda
os seguintes rendiirientós percebidos por pessoas
físicas:
[-a alimentação. o transporte e_os uniformes
ou vestimentas espedaís de trabalho, fornecidos
gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e
o vaiar de mercado;
_
11- as diáriaS destinadas, exclusivamente, ao
pagamento de despesas de aJimentação e pousa·
da, por serviço eventual realizado em município
_
diferente do da sede de trabalho:.. .
UI-o valor locativo do prédio construido,
quando ocupado por seu proprietário ou cedido
gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes
de primeiro grau;
IV- as indenizações por acidentes de trabalho;
V- a iTidenizaç~o o aviso préviO pagos por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho,
até o ·limite ga-rantido por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou
respectivos beneficiários, referente aos_ depósitos,
juros e çorreÇ::ão mone~ria-Gi'editados em contas
-Vinculadas, nos termos da legislaçãO do FurÍdo
de Gararitia dO Tempo de Serviço;
VI- o montante dos depósitos, juros, correção
monetária e quotas-partes creditados em contas.

em

e
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indíviduais- pelo Programa- de Integração Social
e pelo Programa de Formação do Patrimônio dO
Servidor PUblico;

Vli- os benefícios recebidos de entidades de
previdência privada:

-

a) quando em decorrência de morte ou invaJi-

dez pennanente do participante;

b) relativamente ao valor correspondente às
contribulções cujo õnúS tenha sido do participante. desde que os rendimentQs e ganhos de capital
produzidos pelo património da entidade tenham

sido tribu@.dos. na fonte;

VIII- as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência prtvada em favor de seus empregados e dirigentes;

IX- os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento (PAIT), de que trata o Decre-

to-Lei n9 2.292, de 21 de novembro de 1986.
relativamente à parcela correspondente às contribuições efetuadas pelo participante;
X- as contribuições empresariais a Plano de
Poupança e Investimento (PAIT), a que se refere
o art. 59, § 29, do Decreto-Lei n..,. 2.292, de 21
de novembro de 198.6;
XI- o pecúlio recebido pelos aposentados que
voham a trabalhar em atividade sujeita ao regime
previdenciárlo, quando dela se afastarem, e pelos
trabalhadores que ingressarem nesse regime
após completarem sessenta anos de idade, pago
pelo Instituto Nacional de Previdência SoCial ao
segurado ou a seus dependentes, após sua morte,
nos termos do art 1, da Lei no 6.243, de 24 de
setembro de 1975;
XIJ- as pensões e os proventos concedidos
de acordo com os Decretos-Leis n9s 8.794 e
795, de 23 de janeiro de 1946, Lei n..,. 2.579,
de 23 de agosto de 1955, e art;, 30 da Lei n..,.
4242, de 17 de julho de 1963, em decorrência
de reforma_ ou falecimento de ex-c:ombaten_te da
Força Expedicionária Brasileira;
XIll- capita1 das apólices de seguro ou pecúlio
pago por morte do segurado, bem corno os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no de renúncia do contrato;
XIV- os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de _moléstia profissional,
turberculose ativa, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversivel e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartros_e anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da [munodeficiência adquirida, com base em coridUsão
da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;
'JfN- os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdencia Social da União, dos estados, do Oistrito F~deral
e dos municípios, até o va1or equivalente a cinqüenta OTN, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
sem prejuízo da dedução da parcela isenta prevista no art 25 desta lei;
·
XVI- o va1or dos beos adquiridos por doação
ou herança;
XVII- os valores decorrentes de aumento de
capital:

a

e

_ru_ I'Tl.t;:!diante a inCorporação de reservas ou lucros que tenham sido tributados na forma do
art__36 desta lei;
h) efetuado com observâricia do dispostO no
art. 63 do Decreto-Lei n~ 1.598, de 26 -de dezembrq de 1977, relativamente aos !ucros apurados
em periodos-base encerrados anteriormente à Vigência desta lei;
XVIII- a correção monetária de investimentos,
ca_icula.d~ aos mesmos índices aprovados para
as Obrigações do T escuro Nacional (OTN), e desde que seu pagamento ou crédito-ocorra em intervalos não inferiores a trinta· diãs;
XIX---a diferença entie- ó ·vàlor de aplicação
e O-de resgate de quotas de fundos de aplicações
de curto prazo;
XX- ajuda de cUsto destinada a atender às
despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
Ãrf- 79 Ficam sujeitos à incidência do Imposto_ de Renda na fonte, calculado de aCordo com
o disposto no art. 25 desta_ lei_:
1- os rendimentos do trabalho assa1ariado, pagos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas;
n-os demais rendimentos percebidos por
pessoas físiCas, que não estejam sujeitos à tributação exclusiva na fonte, pagos Ou creditados por
pessoas jurídicas.
§ 1o -o imposto a que-se-refere este artigo
será reticlo por ocasião de cada pagamento ou
crédito e, se houver mais de um pagamento ou
crédi~o, Pela mesma fonte pagadora, éi.plk:af-Se---á
a-alíquota correspondente à soma dos rendimentospagos ou creditados à pe!ss-óã física no mês,
a qualquer título.
_§ ~---0 imposto será re_ti_d_o pelo cartório _do
juízo onde ocorrer a eXecução da sentenÇa rio
ato_ do pagamento do rendimento, ou no momento em que, por qualquer forma, o recebimentq se tome disponíve:l para o beneficiário, dispensada a soma dos rendimentos pagos ou creditados, no mês, para aplicação da aliquota correspondente, nos casos de: a) juros e indenizações por lucros cessantes,
decorrentes de sentença judicial;
b) honorários advocatícios;
__
c) remuneraçõe_s pela prestação de s_erviços
no curs_o do processo judicial, tais como serviços
de engenheiro, médico, contabflista,leiloeirq, perito, assistente- técniCO, avaliaâOr, síndico, 4!:sta-menteír0 e liquidante.
§ -3~ O imposto de que trata este _artigo será
recolhido pela fonte pagadora até o último dia
útil da quinzena seguinte à do pagamento ou crédito dos rendimentos.
Art. 89 Fica sujeito ao pagamento do Imposto
de Renda, calcu1ado de acordo com o disposto
no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber
de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País.
§ 1~ O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos serventuáricis da_ J_y.stlça, como tabeliães, notários, oficiais
públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2 9 O imposto de que trata este artigo deverá
ser pago até o último dia útil da primeira quinzena
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d9_mês subseqüente ao da percepção dos rendimentoS.
- -- ·
- ·
Art. 9<' Quando o contribuinte auferir reÕdimeÍl.tos da prestação de serViços de transporte,
em veícUlO próprio locado, ou adquirido Com reservas de domínio ·ou alienação- fiduciária, o lmpostÕ de Renda incidírà sobre:
I - quarenta por cento do rendimento j;)ruto,
decorrente do transporte de carga;
n- sessenta por cento do rendimento bruto,
decor~ente do tran_sporte de passageiros.
Parágrafo único. O percentual referido no
item I deste artigo aplica-se também sobre o rendimento bruto da prestação de serviços com traft?r, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados.
Art. 1O. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimerlto bruto auferido pelos garimpeiros matriculados nos tennos do art. 73 do Decreto-Lei n~ 227, de 28_defeverelro de 1967,renumerado pelo art. 2<> do Decreto-Lei_ no. 318, de 14
de março de 1967, na venda a__ ~!Jlpresas legalmente habilitadas de metais preciosos, pedras
Piedosas e Semtpreciosas por eles extraídos.
Parágrafo único. A prova de origem dos rendimentos de que trata este a_rtigo far-se-á com base
na via da nota de aquisição destinada ao_ garimpeiro pela empresa compradora.
Art. 11. Os titulares dos seNiços_ notariais e
de. registro a que se refere _o a.rt. 236 da_ Constituição da República, desde que mantenham escrituração da_s receitas e das despesas, poderão deduzir dos emolumentos recebidos, para efeito da
incidência do imposto:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que
com vínçulo empregatício, inclusive encargos trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a ter_ceil:os:
UI -as despesas de custeio nec.essárias à manutenção dos serviços notariais e de registro.
Art 12. No caso de rendime.ntos_recebidos
acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com
ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contnbuinte,_sem indenização.
Art 13. Na determinação da base ele _cálculo
sujeita à incidência mensal do Imposto de Renda
poderão ser deduzidas as importâncias eretivamente pagas a título de aJimentos ou pensões,
em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art. 14. Na determinação da base de cá1culo
sujeita à incidência mensal do Imposto de Renda
poderão ser deç:luzidas:
I - no que ex___c:ede_r a cinco pór cento do rendimento bruto do contnbuinte, a parte dos pagamentos feitos pela pessoa física, no mês, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais;
li- a quantia equivalente a quatro OTN por
dependente, no mês, até o limite de cinco dependentes.
§ 1~ O disposto no inciso I deste artigo aplica-se tambérri aos pagamentos feitos a_empresas
brãsiLeiras, ou autorizadas a runcionar no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, e a entic?a~
des que assegurem direito- de -atendimento ou
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ressarcimento de despesas _de natureza médica,
odontológica e hospitalar.
§ 29 Gruando o montante dos pagamentos a

que se refere este artigo ultrapassar o valor da

base de cálculo do imposto, em cada mês, o
excedente, corrigido monetariamente, poderá ser

deduzido no mês subseqüente, no que ultrapassar
a cinco por cento do rendimento bruto do mês
de dedução.
§ ~ -Não se incluem entre as deduções de

que trata este artigo as despesas cobertas por
apólices de seguro ou quando ressarcidas por
entidades de qualquer espécie.
§ 49 O disposto neste artigo restringe-se aos
pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao

seu próprio tratamento ou, quando não aufiram
rendimentos tributáveis, o de seus dependentes
econômicos.
§ 59 A dedução a que se refere este artigo
é condicionada a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com IndicaÇão do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas
Jurídicas. de quem os recebeu, podendo, quando
o beneficiário for pessoa física, na fa1ta de documentação, ser feita indicação do _cheque nominativo pelo qual foi efetuado a· pagamento.
§ 6~ Para cálculo do impostO a qüe se refere
o art. 79 desta lei, o comprovante ou a indicação de que trata o parágrafo anterior deverá ser entregue à fonte pagadora, que ficará responsável por
sua guarda e exibição ao fisco.
§ 7 9 No caso do parágrafo anterior, a fonte
pagadora poderá fixar um prazo para a entrega
do comprovante ou da indicação, com vistas a
ser efetuada a dedução no próprio mês; após
esse prazo, a dedução poderá ser feita no mês
seguinte, pelo valor corrigido monetariamente.
Art 15. Para cálculo do ganho de capital, todos os direitos e bens pertencentes ao contribuinte e dependentes legais, qualquer que seja
a sua natureza e independentemente de seu emprego ou localização, a partir do exercício de 1989,
deverão ser registrados na declaração de bens
em quantidade de OTN.
§ I P Para esse fim, todos os direitos e bens
integrantes do património do contribuinte em 31
de dezembro de 1988 deverão constar na aeclaração de bens do exercício de 1989, pelo valor
de aquisição em cruzados e em quantidade de

OTN.
§ 29 Não será considerada acréscimo patrimonial tributável a inclusão na declaração de bens
e direitos não registrados nas declarações dos
exercícios anteriores, em razão de dispensa prevista em ato normativo.
Art 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na ausência
deste, conforme o caso:- I-o valor atribuído para efeito de pagamento
do Imposto de Transmissão;
D-o valor que tenha seiVido de base para
o cálculo do Imposto de Importação acrescido
do va1or dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
m-o va1or da avaliaç:ão no inventário ou arre·
lamento;
IV - o valor de transmissão utilizado, na aquisiç&>, para cálculo do ganho de capital do alienante;
V- seu valor corrente, na data da aquisição.
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§ I 9 O valor da contribuição de melhoria integra o custo do imóvel.
§ 29 O-custo de aquisição de títulos e valores
mobiliários~ de quotas de capital e dos bens fungí·
wis será a média ponderada dos custos unitários,
por espécie, desses bens.
§ 39 No caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por incorporação
de lucros e reservas, que tenham sido tributados
na forma do art. 36_desta lei, o custo de aquisição
é igual à parcela do lucro ou resetva capitalizado,
que corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
_
_
- § 4" O custo é considerado igual a zero no
caso das participações societárias resu1tantes de
--aumento de capital por incorporação de lucros
e reservas, no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer
bem cujo valor não possa ser determlnado nos
termos previstos neste artigo.
Art 17, O valor de aquisição de cada bem
ou direito, expresso em cruzados, apurado na forma do artigo anterior, deverá ser convertido em
quantidade de OTN, de acordo com o valor desta,
na data do pagamento.

_,,_._ -

§ 1" Na falta de documento que comprove
a data do pagamento. a conversão poderá ser
feita pelo valor da OTN no mês 9e de2:ernbro
do ano em que este tiver con$do pela primeira
vez na declaração de bens.
_
_
§ 2ç Os bens ou direitos da mesma espécie,'
pagos em datas diferentes, mas que constem
agrupadamente na declaração_ de bens, poderão
ser convertidos na forma do parágrafo anterior,
desde que tomados isoladamente em relação ao
ano da aquisição.
§ 39 No caso do parágrafo anterior, não sen·
do possível ideritiHcar O cino dos pagamentos, a
conversão será efetuada tomando-se por base o
ano da aquisição mais recente.
§ 49 No caso de aquisição com pagamento
parcelado, será adotado, para cada parcela, o valor da OTN vigente no mês do pagamento.
Art. 18, Para apuração- do valor a ser tributado, no caso de alienação de bens imóveis, poderã ser aplicado um percentual de redução sobre
o ganho de capital apurado, segundo o ano de
aquisição ou incorporação do bem, de acordo
com a seguinte tabela:

Ano de Aquisição
ou incorporação

Percentual
de Redução

Ano de Aquisição
ou Incorporação

Percentual
de Redução

Até 1969
1970_
;-0197"1
1972
1973
1974
1975
1976
1977
-1918-

100%
95%
90%
85%
80%

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

50%

-

75%
70%
65%
60%
55%

Parágrafo único. Não haverá_ redu~ão, relativamente aos imóveis clijã aquisição venha ocorrer
a partir de 1~ de janeiro de 1989.
Art. 19. Valor da transmissão é o preço efetivo da operação de venda ou da cessão de direitos,
ressalvado o disposto no art. 20 desta lei.
Parágrafo único. Nas operações em que ovalor não se expressar em dinheiro, o valor da transmissão -será arbitrado segundo o valor de mercado.
Arl:. 20. A autoridade lan-çadora, mediante
processo regular, arbitrará o valor ou preço, sempre que não mereça fé, por notoriamente diferente
do de mercado, o valor ou preço informado pelo
contriJ?uinte, ressalvada, em caso de contestação,
avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Parágrafo único, O arbitramento também poderá ser efetuado, para os fins do disposto neste
artigo, com base -em elementos relativos a operações realizadas junto a instituições financeiras,
quahdo o contnbuinte não comprovar a origem
dos recursos aplicados nestas operações.
Art. 21. ~as aüenações a prazo, o ganho de
capital será trib~,J.tado rta proporção das parcelas
recebidas em cada mês, considerando-se a respeaiva-ãtüãlização monetária, se houver.
-Art 22. Na -determinação do ganho de capital
serão exduídos:
I - o ganho de capital decorrente da alienação
do lÍnico imóvel que o titular possua, desde que

45%
40%
35%

30%
.

25%
20%
15%

10%
5%

não tenha realizado operação idêntica nos últimos
cinco anos;
11- o ganho de capital decorrente de alienação
de ações de companhia aberta Ji.o mercado à
vista de bolsa de valores;
m-as transferências "causa mortis" e as doações em adiantamento da legítima;
IV- o ganho de capital auferido na alienação
de bens de pequeno valor, definido pelo Poder
ExeCutivo.
Parágrafo único. _Não se considera ganho de
capital o valor decorrente de indenizaç:ão por desapropriação para fins de reforma agrária, ConfOrme o disposto no § 5 9 do arL 184 da Constituição
Fedl!ral, e de liquidação de sinistro, furtO olii"Oubo,
relativo a objeto segurado.·
Art. 23. -sem -prejuízo do disposto nos arts.
79 e~ao, o contril;tuinte q1,1e tenha perce_bido, de
mais de uma fonte pagadora, rendimentos e ganhos de capital sujeítos a tributação, deverá reco·
lher mensalmente, a dife"rença de: imposto- calculado segundo o disposto no art. 25 desta lei.
§ 19 Para efeitos deste artigo, os rendimentos
submetidos ao pagamento referido no art 89 desta
lei, são considerados çomo percebidos _de fonte
pa_qadora única.
§ 2 9 Consideram-se como percebidos de
mais de wna fonte pagadora, os rendimentos de
que trata o § 2" do art. 79 desta lei, quando o
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contribuinte receber mais de um pagamento ou
crédito no mês.
§ 39 A diferença de imposto de que trata este

artigo poderá ser retida e recolhida por uma das
fontes pagadoras, pessoa juócüca, desde que haja
concordância, por escrito, da Pessoa fisica -benéficiária.
§ 49

No caso_do parágrafo anterior, a pessoa
jurídica será solidariamente_ responsável com o
contribuinte pelo cumprimenb-da obrigação tributária.
§ 51'___ O imposto deifuetratã este artigO-deverá

ser pago até o último dia útil da primeira quinzena
do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
Art. 24. O contribuinte submetido ao dispOsto no artigo anterior poderá optar por recolher,
anualmente, a diferença de imposto pago a menor
no ano-calendário.
§ 1<:> Para os efeitos deste artigo, o contribuin-

te deverá apresentar, até o dia 30 de abril_do
ano subseqüente, declaração de ajuste, em modelo aprovado pela Secret:J.ria da Receita FederaJ,
e apurar ~ diferença de imposto em cada um
dos meses do ano.
§ 2<? A diferença de imposto _apurada mensalmente serã convertida em número de OTN mediante sua divisão pelo valor da OTN vigente no
mês a que corresponder a diferença.
§ 39 Resultando Jração na apuração do n.Ymero de OTN, considerar-se-ão as duas primefras
casas decimais, desprezando-se as outras.
§ 49 A soma das diferenças, em OTN, apuradas em cada um dos meses do ano corresponderá ao imposto a pagar.
§ ,59 O imposto a pagar pOderá ser recolhido
em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas,
observado o seguinte:
a) nenhuma quota será inferior a cinco OTN
e o imposto de_ valor inferior a dez OTN será
pago de uma só vez;
b) a primeira quota ou quota úntca será paga
no mês de abril do ano subseqúente ao da percepção dos rendimentos;
c) as quotas vencerão no último dia útil de
cada mês;
d) fica facultado a.oJ:ontnbuinte antecipar, total
ou parcialmente, o pagamento do imp-osto ou
das quotas. _
§. 6" O número de OTN de que trata este
artigo será reconvertido em moeda nacional pelo
valor da OTN no mês do pagamento do imposto
ou quota.
§ 7~ O contribuinte que optar por recolher
o imposto nos termos deste artigo poderá deduzir
do imposto a pagar:
a) o valor das aplicações efetuadas d~ conformidade com o disposto nos Item; I a _III do § 1~
do arl 1~ da Lei n" 7 .505, de 2 de julho de 1986;
b) o valor das contribuições e d9ações efetua-_
das às entidades de que trata o art. 1~ da Lei
n9 3.830, de 25 de novembro de 1960, observadas
as condições estabelecidas no art. 2~ da mesma
lei.
__ ,
§ 8,.. O valor das aplicações, contribuições e
doações de que trata o parágrafo anterior será
convertido em núro~ro çle __OTN pelo valor desta
no mês em que os desembolsos fore.m efetu~dos.
§ 9'i' As deduções de que tratam os 'parágrafos anteriores não poderão e)!:ceder cumulativa~
mente a quinze por cento do imposto a pagar
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estiver obrigada à _declar.:;l;ção de ajuste prevista
no art. 24 desta lei.
n9 7 505, de_ 2__de julho de 1986.
Art. 30. Permanecem em vigor as isenções
Art. 25. Oimpostoserácalculado,observado
de
que tratam os arts. 3o a 7~ do Decreto--Lei
o se9uinte:
n9 1.380, de 23 de dezembro de 1974, e o art.
(-se o rendimento mensal for de até duzentas
59-âa Lerno4:506, de_30 de novembr.o_de 1964.
OTN, será dedu_zida uma parcela correspondente
Art. 31. Ficam sUjeitos à tributação exclusiva
a- sessenta OTN e sobre o saldo remanescente
na-lonte, -à alíquota de vinte e cinco por cento,
-incidirá a alíquota de dez por cento;
relativamente à parCela correspondente às contriU-se o rendimento mensal for superior a dubuições cujo ónus não tenha sido do l;:leneficiárlo:
zentas OTN, será deduzida uma parcela corresI - as importâncias pagas ou creditadas a pespondente a cento e quarenta e quatro OTN e
soas ílsicas, ·sob a forma de--resgate, pecúlio ou
sobre_ o saldo remanescente incidirá a aliquota
renda periódica, pelas entidades de previdência
de vinte e dnco por cento.
_
privada;
Parágrafo único. O valor da OTN a ser ç_çn_s_iTI- os valores resgatados dos PlcmQs d~ Poutlei'ado para efeitO dÕs itens f e 11 é o vigente
no mês em que- Os rendinle"ntos forem perce- -pança e Investimento (PAIT) de que trata o Decreto-Lei no:> 2292, de 21 de novembro de 1986.
bidos.
§- 19- O imposto será retido por ocasião do
Arl. 26. O Vâlof da gratificação de Natal (13c
pagamento ou crédito, pela entidade de previ-salário) a que se referem as Leis n9 4.090, de
dência privada, no caso do inciso I, e pelo adminis13-dejulhode 1962, en94.281, de 8denovembro
trador da carteira, fundo ou clube PAIT, no ca_so
de 1963, e~o ·arf. -10 do Decreto-Lei n~ 2.413,
do inciso H.de 1O de fevereiro de 1988, será tributado à mes§_ 29 O- imposto deverá ser recolhido até o
ma alíquota (art. 25) a que estiver sujeito o rendiúltirrio- dia útil da semana seguinte à do paga-mento inensal do contribuinte, antes de sua inclumento bu crédito.
são:
Art 32. Ficam -_sujeitos à Incidência do ImArl 27. O imposto de que trata o art._8~ do
posto de Renda na fonte, à afíquota de vinte e
Decreto-Lei no 1.380, âe 23 de dezembro de 1974,
cinco por cento: poderá ser deduzido do que for apurado na forma
I - os benefícios líquidos resultantes da amortido art. 23 desta lei, computando-se a quartél parte
zaÇão --antecipada, mediante- sorteio, dos títulos
do rendimento bruto recebido, em dólar norte-ade economia denominados capitalização;
mericano, e feita a conversão dos rendimentos
u..:......:. os berieficios atribuídos aos portadores de
e do imposto retido à taxa média fixada para comtítulos de capitalização nos lucros da empresa
pra, no mês.
emitente.
Art. 28L As Pessoas fískas ou jurldicas que
§ J9 A alíquota prevista neSte artigo será de
efetuarem pagamentos de rendimentos ou gaquinze por cento em relação aos prêmios pagos
nhos de capital, com ret'enção do Imposto de
aos proprietários e criadores de cavalos çie corRenda na fonte, deverão fornecer à pessoa física
rida.
beneficiária, até o dia 28 de fevereiro, ducumento
§ 2 9 O imposTo de que trata éste artigo será
comprobatório, em duas vias, com indicação da
considerado:
natureza e montante do_ rendimento ou ganho
a) antecipação do devido na declaração de
de capital, das deduções e do Imposto de Renda
rendimentos, quando o bene_ficiário for pessoa
retido no ano anterior, discriminados segundo o
jurídica tributada com base no lucro_real;
mês do pagamento ou crédito.
b) devido exclusivamente na fonte, nos demais
§ 1~ Tratando-se de rendimentos 0.\.1 ganhos
casos, inclusive quando o beneficiário for pessoa
de capital pagos ou creditados por pessoas jurídijurídica isenta.
cas, quando não tenha havido retenção do b:npos§ 39 O imposto de que trata este artiQo será
to de Renda na fonte, o comprovante _de que trata
recolhido pela fonte pagadora até o último dia
este artigo deverá ser fornecido, no mesmo prazo,
útl1 da semana seguinte à do pagamento ou créao beneficiário que o te·1ha solicitado até o dia
dito dos rendimentos.
15 de janeiro.
Arl 33. Ressalvado o disposto em normas
§ Z' .As pessoas físicas ou jurídicas que deixaespeciais, no caso de ganho ·de capital auferido
rem de fornecer aos beneficiários, dentro do prapor residente ou domiciliado no exterior, o imposZO, ou fornecerem com inexatidão, o documento
to será devido, à ãlíquota de vinte e cinco por
a que se refere este artigo, ficarão sujeita-s ao
cento,-no momento da alienação do bem ou dipagamento de multa de cinco OTN por docureito.
mento.
.
Parágrafo únic_à. O imposto deverá ser pago
§ 3~ À fonte pagadora que prestar informano prazo de quinze dias contados da realização'
ção falsa sobre pagamento ou imposto retido na
da operação ou por ocasião da remessa, sempre
__ fonte será aplicada a multa de cento e cinqüenta
que esta ocorrer antes_ desse prazo.
por cento sobre o valor que for indevidamente
Art. 34. Na inexistênda -de Õutros bens sujeiutilizado como redução do Imposto de Renda de- tos a inventário ou C~rrolamento, os valores relativido.
vos ao ImpÕSto- de Renda e outros tributos cldffii.§__ 4o Na mesma penalidade incorrerá aquele
nistrados pela Secretaria da Receita Federal, bem
que se beneficiar da informação, sabendo ou decomo o resgate de quotas dos fundos fiscais cria-- vendo saber da falsidade.
dos pelos Decretos_-Leis n"s 157, de 10 de feve-Arl 29.. A Secretaria da Receita Federal podereiro de 1967, e 880, de 18 de setembro de 1969,
r.á instituir modelo simplificado para informações
não recebidos e:m vida pelos respectivos titulares,
a serem prestadas, até o dia 30 d~ abril do ano
poderão ser restituídos_ ao cônjuge, mhos e deseguinte, por pessoa física que tiver auferido, dumais dependentes do contribuinte falecido, ipexi~
rante o ano, rendimentos ou ganhos de capital,
gível a apresentação de alvará judicial.
tributáveis na forma _dos arts. 79, &' ou 23, e não
(§ 4"), :observado o disposto no art. 10 da Lei
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Parágrafo único. Existirldo óutróSbeils sujeiPaiágrato único. Incide, en.treEãnto,_~ !~posto
tos a inventário oU arrolamento, a restituição ao __ --de Renda na fonte:
meeiro, herdetros _ou sucessores, far-se-á na fora- fem "r'elãção aos lüC:fõS que não tenham sido
ma e condições do alvará expedido pela autori·
tributados na rorma do artigo anterior;
da de judicial para essa finalidade.
b) no caso de pagamento, crédito, entrega,
Art 35. O s6do quoüsta, 0 aclonista ou 0
emprego ou remessa de lucros, quando o benefititular da empresa individual ficará sujeito ao lmdário for residente ou domiciliado no exterior.
posto de Renda na fonte,_ à áiíqUota de oito por
Art 37. O imposto a que se refere a· art. 36
cento, calculado com base no lucro líquido apu~
desta lei será convertido em número de OTN,
rado pelas pessoas jwídicas na data do encerra~
pelo valor desta no mês de encerramento do pemento do período-base.
riodo-base e deverá ser pago até o último dia
§ 1 ~ Para efeito da incfdênCiá- de que trata
útil do quarto mês subseqüente ao do encerra~
este artigo, o lucro líquido do período-base apu~
mente do período-base.
rado com observância da legislação comercial ___ Art. 38. 0 disposto no art. 63 do Decreto-Lei
será ajustado pela:
--no r.:S98, de 26 de dezembro de 1977, somente
a) adição do va1or das provisões não dedutíveis
se aplicará aos lucros e reservas relativos a resulta~
na determinação do lucro real, exceto a provisão
dos de períodos-base encerrados anterionnente
para o Imposto de Renda;
à data da vigência desta lei_.
b) adição do valor__ da reserva de reavaliação,
baíxado no curso do período-base, que não tenha
Art. 39. O disposto no art. 36 desta lei não
sido computado no lucro líquido;
se aplicará às sociedades civis de que trata o art.
c) exclusão do valor, corrigido monetariamen1ç do Decreto~Lei no 2.397, de 21 de dezembro
te, das provisões adicionadas, na forma da alíquode 1~87. _
ta a, que tenham sido baíxadas no -curso do períoArt. 40. Fica sujeita ao pagamento do lmPosdo~base;
to de Renda, à alíquota de vinte e cinco por cento,
d) compensação de prejuíZos contábeis apura~
a pessoa fasica que -auferir ganhos líquidos nas
dos em balanço de encerramento de período~
operações realizadas nas bolsas de valores, de
base anterior, desde que tenham sido compenmercadorias, de futuros e assemelhadas, ressalsados contabilmente, ressalvado o disposto no
vado o disposto no inciso I1 do art. 22 desta lei.
§ 2ç deste artigo.
.f J9 Considera-se ganho líquido o resultado
§ ~ Não poderão ser compensados os pre~
positivo auferido nas operações ou contratos liquijuízos:
dados em cada mês, admitida a dedução dos
a) que absorverem lucros ou reservas--que não
custos e despesas efetivamente incorridos, necestenham sido tributados na forma deste artigo;
sários à realização das operações, e à compen~
b) absorvidos na redução de capital que tenha
saç:ão das perdas efetivas ocorridas no mesmo
sido aumentado com os benefícios do art. 63
período.
__
do Decreto--Lei no 1598, de 26 de dezembro de
§ 2o O ganho líquido será constituído:
1977.
a) no caso dos mercados à vista, pela diferença
§ 3~' O disposto nas alíneas "a" e "c" do §
positiva entre o valor de transmissão do ativo e
l9nãoseaplicaemrelaçãoàsprovisõ_es_admitidas
o custo de aquisição do mesmo ativo, corrigido
pela Comissão de Valores Mobiliários, Banco Cenmonetariamente, pelos índices de variação da
trai do Brasil e Superintendência de Seguros Pri~
01'1"1 diária, divulgados pela Secretária da Receita ·
vades, quando constituídas por pessoas jurtdkas
Federal;
submetidas à orientação normativa dessas entib) no caso do mercado de opções:
dades.
1. nas operações tendo por objeto a opção,
a
diferença
positiva'apurada entre o valor das posi~
§ 49 O imposto de que trata este artigo:
a) será considerado devido exclusivamente na
ções encerradas ou não exercidas até o venci~
menta da opção, devendo o custo de aquisição
ser corrigido monetariamente, na forma da alínea
fonte, quando o beneficiário do lucro for pessoa
física;
anterior;
b) poderá ser compensado, pela beneficiária
2 nas operações de exerCício, a diferença pcpessoa jurídica, com o Imposto incidente na fonte
sitiva apurada entre 0 valor de venda à vista ou
sobre o seu próprio lucro líquido;
o preço médio à vista na data do exercício e o
c) poderá ser compensado com o imposto inpreço fixado para o exercício,- ou a diferença posi~
cidente na fonte sobre a parcela do_s lucros apura~
tiva entre 0 preço do exercício acrescido do prédos pelas pessoas jurídicas, que corresponder à
mio e 0 custo de _aquisição, corrigido monetaria.;
mente na fonna da alínea anterior se for o caso;
participação de beneficiário, Pessoa física ou jurfdica, residente ou domiciliado no exterior.
c) no caso dos mercados a tenno, a diferença
§ 5 9 É dispensada a retenção na fonte do impositiva apurãda entre o valor da venda à vista
ou 0 preço mêdio à vista na data da liquidação
posto a que se refere este artigo sobre a parcela
do lucro líquido que corresponder à participação
do contrato a tenno e 0 preço neste estabelecido;
de pessoa jurídica imune ou Isenta do Imposto
d) no caso dos mercados futuros, 0 resultado
de Renda, fundos em condomínio e clubes de
líquido positivo dos ajustes diários apurados no
investimento_
período.
§ 6~ O disposto neste artigo se aplica em rela§ 3o Se o contribuinte apurar resultado negação ao lucro líquido apurado nos penOdos~base
tive no mês será admitida a sua apropriação nos
encerrados a partir da data da vigência desta lei.
meses subseqüentes, corrigido monetariamente
Art. 36. Os fucios- que forem tributados na
na forma da alínea a do parágrafo anterior.
forma do artigo anterior, quando distribuídos, não
§ 4~ O imposto deverá Sér pago até o último
estarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda
dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente
na fonte.
ao da perC:-ePÇão dos rendimentos.

§ 5~ Opcionalmente, o- contribuinte poderá
pagar o imposto, anualmente, observac;lo o disposto nos §§ 19 a 6~ do art. 24 desta lei.
§ 69 O Poder Executivo poderá baixar normas para apuração e demonstração -de ganhos
líquidos, bem como autorizar a compensação de
perdas entre dois ou mais mer_cados ou modali~
dades operacionais, previstos neste .3rtigo. -Ãrt -4-1. As deduções de d~spesas, be~ como a compensação de perdas previstas no artigo
anterior, serão admitidas exdusivamente para as
operações realizadas em mercados organizados,
geridqs ou sob a responsabilidade de instituição
credenciada pelo Poder Executivo coffi oDjetivos
semelhantes aos das bolsas de valores, de merca~
darias ou de futuros.
Arl 42. Na determinação do ganho de capital
em operações de que trata o art. 41 desta lei,
poderá ser deduzida, em cada mês, uma parcela
correspondente ao valor de sessenta OTN vigente
para o mês.
Art. 43. Fica sújeito à incidêi)cia do Imposto
de Renda na fonte, à alíquota de vinte e cinco
por cento, o rendimento real produzido por quais- quer aplicações financeiras, inclusive em fundos
em-condomínio, -clubes de investimento e cader~
netas de poupança, mesmo as do tipo pecúlio.
§ 19 O disposto neste artigo aplica-?e _também a operações de financiamento realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas.
§ 2~ O disposto neste artigo não se aplica
aos rendimentos e ganhos de capital auferidos:
a) em aplicações em fundos de curto prazo,
tributados nos termos do Decreto~Lei n~ 2.458,
de 25 d~ agosto de 1988;
__ ·
b) em operações_ financeiras de curto prazo,
assim consideradas as de prazo igual ou inferior
a vinte e nove dias, tnbutadas nos tennos do De~
creto~Lei n9 2.394, de 21 de deZembro de 1987.
§ 39 As operações financeiras de curto prazo
e as que lhes são equiparadas, nas quais o beneficiário do rendimento não se identificar, serão tri~
butadas à alíquota de nove por cento, incidente
sobre o rendimento nominal.
§ 49 Considera~se rendimento real a diferen~
ça entre o valor da cessão, liquidação- ou resgate
da aplicação e o valor aplicado, corrigido monetariamente pelos índices de variação da OTN diária,
divulgados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5~ No caso dos fundos em condomínio e
clubes de investimento, ficam exdu1dos da_ base
de cálculo do Imposto os rendimentos ou ganhos
de capital que seriam isentos se auferidos direta_~
mente pelo quotista.
§ 6~ O imposto deverá ser retido pela fOnte
pagadora:
a) no caso de fundos em condomínio e clubes
de investimento,- no resgate;
b) no-caso de cadernetas de poupança, na data
do pagamento ou crédito dos rendimentos;
c) no caso de operações de financiamento rea~
lizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de
futUrõs e assemelhadas, na liquidação;
d) nos demais casos, na data da cessão, liquidação ou resgate.
§ 79 O imPosto deverá ser recolhido até o
. terceiro dia útil da semana seguinte à do pagamento ou crédito dos rendimentos.
§ 89 No caso de aplicações em fundos em
condomínio e club_es de investimento, efetuadas
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até 31 de dezemPro de 1988, o rendimento_ real
será determinado tomando-se_ por base o valor
da quota no dia 1o de janeiro de 1989.
§ 9? No caso de depósito em cadernetas de

poupança, efetuado até.31_ de dezemQrq de 1S188,
o rendimento real será determinado a partir do
primeiro dia posterior ao do primeiro crédito efe-

tuado na conta do b_enefi.çiário no mês de janeiro
de 1989.
§ 1O. No caso de cademeta_s de poupança,
o Imposto de que trata este artigo incidirá sobre

que serão tributados_rli!liorma da legislação específica.

su:

Art:A partir do exer_cíci6 financeiro de_
-199d;·a Companhia-aberta cujas ações sejam negocíadas erri bolsa ou no :_merc-ado de balcáo,
regulamentado pela ComisSão de Valores Mobiliários (C.[Jv\), pagará o Imposto de Renda à aliquota
tdb~ e dots por cento sobre o lucro real ou
"'"éirbitrãdo apurado ein corlJormidade com a legis~
lação tributária, sem,_ prejuízo do adicional de que
tratam os ~rts. lo e 2~ dq Decreto-Lei nç 2.462,
de 3_0 de agosto de 1988.
§ J9 Na hi~tese deste artigo, a a\íquota será
reduzidã. para trinta por cento; quando pelo menos
a quarta parte dos empregados da companhia
te_nha _integralizado mais de_ cinco _por ce~to do
cápital 'social, Tnediarite divisão eqüitativa entre
o_~ mesmos, na forma e condições a serem_eswbel~ddas em regulamento.
§ 29 A cOmpanhia fechada que atender ao
disposto no parágrafo anterior pagará o impçSto
à aliquota de trinta e três por cento.
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b) os rendimentos atribuídos a residentes
ou domiciliados no exterior, correspondentes
8. receita de fretes, ª-fretamentOS, aluguéis cu
arrendamentos de_ embarcações marítimas
e fluviais ou aeronaves estrangeiras, feitos
por empresas, d~sde que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes, bem
como ao pagamento de aluguel_de._"contai~
ners" de sobrestadia ou outros relativos ao
uso de instalações portuárias."

a parcela do rendimento re~l que exceder ao valor
Art. 57. Esta Lei entra em vigár-em 19 de Jacorrespondente a sessenta OTN vigente para o
neiro de 1989.
mês.
Art. 5a Revogam-se o art.50 da Lei n~4.862,
§ 11. Na determinação da base_ de cá1culo
de 29_de novembro-de 1965; os arts. 1" a 9'
do imposto será excluída a parcela de rendimendo Decreto-Lei n 9 1.510, de 27 de dezembro de
tos intermediários. receblda e já tributada na fonte.
1976, oS- arts. 65 e_ 66. do Decreto-Lei no 1.598.
Art 44. O imposto de que trata o artigo ante-de 26 de dezembro de 1977;os arts.-19 a 4? do
rior será considerado:
_
.
Decreto-Lei n9J.641, de 7 de dezembro de 1978,
I~ antecipação do devido na declaração de ren~
os arts. 12 e 13 dQD_e_creto-Lei no 1.950, de 14
dimentos, quando o benefidário for pessoa juríde julho de 1982, os arts. 15 _e 100 da Lei_no
dica tributada com base no lucro real;
7 .450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18
II - devido exclusivamente na fOnte nos demais
do Decreto-Lei n9 2.287, de 2~~dej!,llho de 1986,
casos, inclusive quandO o_beneficiârfo for pessoa
o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decre~
Art: 51. A isenção do Imposto de Renda de to-Lei no 2.282, de 21 __Qe_ novembro de 1986,
jurídica isenta, observado o disposto no art. 47
que trata o ar;t. 11, item I, da Lei na 7.256, de
desta lei.
o item III do art 2 9 do Decreto~Lei n9 2.301, de
27 de novelnbro de 1984, não se aplica à empresa
21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o
Arl 45. O contribuinte pessoa física que posque- se--encontre nas sitUaÇões previstas no art · do Decreto-Lei r)9 2.394, de 21 de dezembro de
suir mais de uma cont~_ de: cadern~ta de pou~
3 9, itens I a 'l_ da referida_ lei, nem às empresas
1987. e demais disposições em contrário.
pança, inclusive do tipo pecúlio, fica obrigado ao
·que prestem serviços profissionais de cOrretor,
recolhimento mensal do imposto, à alíquota de
despachante, atar, empresário e produtor de es~
vinte e cinco por cento, quando a soma dos rendipetáculos públicos, cantor, músico, médico, den~
ME!'!SAGEM_N' 450
mentos reais de toda~ as caderneta~ I,!Jtrapassar
tista, enfermeiro, engenheiro, ftsico, ·qUÍmico, ecoo valor correspondente a sessen@ OTN v\g~_n_te
Excelentíssünos Senhores MeTnbros do Connomista, contador, auditor, estatístico, adminispara o mês.
gresso Nacional: _ _ __ _ _
trador, programador, analista de sistema, advo§ J9 Poderá ser dedU+ida do total percebido
Nos terinos dos artigos 61 e 64 da ConstitUição __
gado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário,
a parcela dos rendimentos reais correspondente
Federal, tenho a honra de submeter à elevada
ou
assemelhados,
e
qualquer
-outra
profissão
cujo
ao valor de sessenta OTN_ vigente para o mês.
deliberação de Vossas Excelência~, acompanhaexercício dependa de habilitação profissional le§ 29 Do imposto apurado poderá ser dedudo de ExpciSfçãb de Motivos do senhor Ministro
galmente
exigid~.
zido o que tenha sido retido na fonte_ na forma
de Estado da_ Fazenda, o anexo projeto de lei
·· Art. -52. A falta ou i_nsuficíência de- recolhi- que "ahera a legislação do Imposto de Renda
deste artigo.
§ 39 O imposto deverá ser pago até o ú1timo mento do jmposto ou de_ quota deste, nos prazos
e dá outras providências".
dia úb1 da primeira quinzena do mês subseqüente fiXados nesta lei, apresentada ou não a declaração,
--Brasília, 14 de outubro de 19S8 .. - José Sarsujeitará o contnbuinte às multas e acrésci!l'los
ao da percepção dos rendimentos._ _
__
ney.
§ 49 Opcionalmente, o contribuinte poderá previstos na legislação do lmpc:'sto de Renda. __
pagar o imposto, anualmente, observado o dis-Art. 53. Os juros e as multas serão calculados
posto nos_§§ _1_9 ;;t 6° 5iQ_art. 24 desta lei.
EMtl'351_
"sObre o iniposto ou quota, expressos em OTN,
Arl 46. Ficam isentos do Tmposto de Renda
Em 14-10-88
sendo <:onvertidos em cruzados pelo valor ·da
na fonte os rendimentos e ganhos de capital aufeExcelentíssimo Senhor Presidente da R~j>úbll~
OTN no mês do pagamento.
ridos, a partir de J9 de __Janeiro d.e J989, pelos
ca,
fundos em condomínio e clubes de investimento.
- Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a
Parágrafo único. Oco_ueiâ à -reTenÇão do im- implantar meâidas de estímulo "à eficiên_cia da
Tei1ho a honra de submeter à elevªda consideposto na fonte se o título, obrigação ou aplicação
atividade ftscal em programas espe<:iais de fiscaração de Vos$a Excelência o ariexo_ anteprojeto
não- tiver sido originalmente emitido ou contra- lização.
de lci_ aue altera a legislação do Imposto de Renda,
tado de forma nominativa não endossável ou esespeciâlmente aquela aplicável às pessoas ffsicas.
criturai que assegure sua identüicação. Nesse ca~ _ • Art.- 55. Fica i'eduzida para um por cento a
2 -A legislação tributária brasileira, em partiso, poderá o fundo benefi_ci_árlo pleitear a restitui~ afic:luota ap!icàverãS rmportaç:ões pagas ou credicular a que diz respeito ao Imposto de Renda
çáo- da parcela do imposto que corresponder ao tadas, a p.artir do nlês de janeiro de 1989, a pesdas pessoas físicas, atingiu _um tal grau de sofisti:rendimento proporcional ao período em que o SC)BS jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação
caç:ão e complexidade que passou a eJQgir excestítulo, obrigação ou aplicação tiver permanecido -de setviços de-limpeza, conservaçãC?, segurança,
sivo esforço e_ tempo do contribuint~ para o cor~
_.vigilânCia e por IOC:"ação- de mão-de--_obra, de que
em sua propriedade.
reta cumprimento da obrigação tributária. Essa
trata o art. 3~_ :âó Decreto~ Lei no 2.462, de 30 de
Art. 47. "Fica sujeito à incidência do Imposto agosto de 1988.
complexidade, da forn)a como está hoie e~tu
de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
rado o Imposto de Renda, atinge tanto aqueles
trinta por cento, todo rendimento real ou ganho
Art. 56. _ A- alínea "b" do § 29 do art. 97 do
contribuintes de elevados rendimentos, quanto os
de capital pago a beneficiário não identificado.
Dec:;retp-Lei n9 5.844, de 23 de s~tembro de 1~3. . pequenos assalariados. Em respaldo dessa afrrArl 48. A trlbutaçáo de que tratam os arts. alterado pela Lei n9 4.862, de 29 de novembro
mação está o fato d.e que sessenta por cen~o
71,8'1 e23 n_ão se aplica aos rendimentos e ganhos de 1965, paSsa a vigorar Com ã seguinte redação:
dos declarantes do imposto são responsáveis por
de capital tributados na forma dos arts. 41 e 47
apenas três por cento da arrecadação proveniente
"Art. 97. '····································-··-···········-··
da.s pessoas físicas (cerca de 5 milhões de contridesta lei.
buintes). Não menos importante é o problema
Art. 49. O disposto nesta lei não se_ aplica
§_ 29 '''''"'"''''""''"~'-...
d?J. desigualdade na çlistribuição da carga tribu~ .
..............................................
aos rendimentos da atividade agrícola e pastoril,

--

HH•oooooo'"""'"'""-'H-HHHOO•

DIÃRIO DO COI'!CíRESSO NACIONAL (Seção IT)

tária. Em função de Variados meCanismos atual-

mente presentes na legislação, os rendimentos
do trabalho são gravados diferentemente dos rendimentos e ganhos de capital. Essa Situação induz
à crescente insatisfação do contribuinte assalariado contra as normas reguladoras do imposto
e tomam desconfortáveis as relações entre fisco
e contribuinte.
3 - As elevadas alíquotas estimulam o contr:lbuinte a buscar os mais variados meios para escapar à tributação. A existência de uma legislação
complexa, por força, especialmente, da multiplicidade da abatimentos e deduções, favorece procedimentos que reduzem indevidamente o im-

posto, muitas vezes sem que o contribuinte o faça

conscientemente, mas porque simplesmente desconhece_a infinidade de normas que regem cada
item de sua declaração.
4 - A IegisJaçáo em- vigor é produto de periódicas adaptadas conjunturais - causuísticas
mesmo....:.._ que, áõ longo do tempo, desfiguraram
a tributação dos rendimentos e ganhos de capital,
por inserções desvirtuadoras dos principias básicos que devem reger essa forma de obtenção
de recursos orçamentários.
5 -À vista dos fortes inconvenientes até aqui
apontados, os objetivOs básicos do anexo anteprojeto de lei são: ( 1) a simplificação das normas
que regem a incidência do imposto; (2) a reduçáo
da carga tributária das pessoas que auferem rendimentos do trabalho e (3) tratamento .fisc.:il de
igua1dade entre rendimentos do trabalho e do capital. Apesar de possuir caracteristicas próprias
e adaptação à realidade brasileirã, o projeto s_egt.ie
a tendência mundia1 de redução_ do número de
alíquotas e alargamento da base tributável, eliminando abatimentos e deduções. Está em consonância, fuclusive, com as diretrizes insertas no
texto da reforma constitucional. A futura Carta
Magna preceitua que a carga fiscal, sempre que
possível, atue mais acentuadamente segundo a
capacidade econômlca do contribuinte, ao mesmo tempo em que determina a adoção dos critérios da generalidade, da universaJidade e da pro·
gressividade. O princípio de isonomia fiscal tem
o seu destaque ao ser enunciada a vedação _do
tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendfmen~
tos.

6- O artigo 1~ do projeto estabelece que o
novo regime de tributação será aplicado aos rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir
de 19 de janeiro de 1_989. Preserva-se, todavia,
dispositivos da legislação vigente, que não sejam
incompatíveis corn a sistemática proposta.
7 - O artigo" 2" -enuda o nóVO p(ú{cido para
a puração- do imposto pelas pessoas tisicas. O
[mposto, a partir de janeiro de 19"89, passa -a-Ser
devido mensaJmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidosEm perlodos de inflação elevada, a defasagem
existente entre o momento em que o contribuinte
aufere os redimentos e aquele em que paga o

imposto, faz com que a carga tributária seja mais
reduzi$ quanto maior seja essa defasagem. O
contribuinte assalariado, que paga todo o seu imposto mensa_Jíneflte,-suporta, nessas condições,
carga tributária significativamente maior que
aquele que paga parte do imposto, ou todo o
imposto, no ano seguinte ao da percepção doS
rendimentos. Justifica-se, pOrtanto, a apuração
mensal do imposto, para que a carga tributária
não fique ao Sabor da inflação e para que rendimentos de qualquer natureza sejam tributados
de forma idêntica, qualquer que seja o nível de
inflação-existente.
8-0 artigo 31 dispõe que o imposto incidirá
-sobre o rendimento bruto, sem qua1quer dedução,
ressalvados casos especiais especificados no projeto. Para que a legislação se torne realmente simples é imprescindível a eliminação de todos os
abatimentos, deduções e reduções do imposto.
Qualquer exceção a essa regra, colocaria em risco
toda a simplicidade do projeto, uma vez que implicaria na criação de controles, vale dizer, regras,
papéis--e- formulários, que se quer por todas as
formas_ evitar. Em contrapartida à eliminação dos
abatimentos e deduções, as alíquotas são sensi~
velmente reduzidas. Essa providência, aliada à
criaçãO âe uma parcela isenta, equivalente ao valor de 60 Obrigações do T escuro Nacional (OTN),
provoca substancial redução na carga tributária
das pessoas físicas, em espeCial na daquelas com
rendime_ntos inferiores a Cz.$ 1,5 milhão de hoje,
mesmo afastadas as deduções e abatimentos
atualmente permitidos. Os parágrafos regulam a
tributação mais abrangente dos rendimentos e
ganhos de capital. A generalidade, a universali_dade e a progressividade previstas no futuro textO
constitudonaJ indicam que os rendimento_s a considerar têm o seu campo de abrangência ampliado. e que a contribuição será progressiva. A generalidade impõe a revogação de isenções atual·
pos de rendimentos e ganhos de capital, especial·
mente os conferidos a determinadas categorjas
profissionais. A uni'lersaJidade recomenda a incidência do imposto sobre_ todos os rendimentos
decorrentes de atividades lucrativas. A progressividade está mantida com a presença das duas
alíquotas propostas e com a admissão das parcelas isentas.

9- O artigo 4o do projeto suprime a classificação por cédulas dos rendimentos e ganhos de
capital auferidos pelas pessoas físicas. Na modalidade de tributação proposta essa classificação
é desnecessária e a sua eliminação contribui para
a desejada simplificação das normas reguladoras
da incidências do imposto, permitindo que se elimlrte, também, a próPria declaração de rendimentos nos moldes complexos como existe hoje.
Para coOtnbuintes com uma única fonte de rendimentos oriundos do trabalho a declaração é substituída por uma simples infonnação ao fina) do
ano.
iÕ--0 ártig-o 5" dispõe ~e todo o imposto
l'etido_ na fonte sobre rendimentos e ganhos de
capital será reduzido do apurado na complemen@ção mensal, quando o contribuinte estiver a ela
obrigado. No caso de op'"ção pelo ajuste anual,
o_imposto retido na fonte será igualmente reduzido, em cada um dos meses do ano-calendário.
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Sómente não será redUzido o imposto cLijá- tributação esteja regulada como sendo definitiva na
fonte.
11 -O ártigo 6° regula a isenção de alguns
rendimentos, cuja -natureza econômica ou social
aconselham a sua rrianutenção.--A universalidade
recomenda a incidência sobre todos os rendimentos, mas não impede tratamento diferenciado
para alguns deles pois uma igualdade aparente
pode comprometer a aplicação do princípio da
capacidade contril;mtiva do contribuinte. A enumeração constante do artigo 6" do projeto é
eXaustiva. Significa dizer que todos os rendimentos e ganhos de capital são tnbutados, e.xcetuados
apenas os expressamente ali relacionados.
12- .O artigo 7? do projeto estabelece a incidência do fmposto de Renda na (ente sobre todos
Os rendimentos pagos por pessoas jurídicas a pessoas frsicas e, em se tratando de rendimentos
do trabalho assalariado, também os pagos por
pessoas físicas a outra pessoa física. Excluem-se,
apenas, os rendimentos submetidos _à tributação
defmitiva na fonte.
13- O artigo & regula o pagamento mensal
do imposto para os contribuintes que recebem
rendimentos de outra pessoa física.
14~0s artigos 9? a 11 estabelecem que, no
caSo de rendimentOs provenientes de transporte
de cargas e de passageiros e dos auferidos por
garimpeiros, o rendimento a tributar será constituído por um percentual do rendimento bruto,
em virtude dos elevados custos suportados para
a sua obtenção nessa atividade. Da mesma forma
é regulada a incidência do imposto sobre os rendimentos auferidos por titulares das serventias dos
sérviços nOtariais e de registro, em virtude de características peculiares dessa atividade.

15- O artigo 12 estabelece que os rendimentos recebidos acumuladamente serão tributados
no mês do recebimento, com a dedução das despesas, eventualmente incorridas, com _ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de
advogados.
16-0 artigo 13-ZJLífOrlza a -dedução, da base
de cálculo do imposto, do valor pago pelo contribuinte a titulo de alimentos ou pensões, em face
das normas do Direito de Famffia e- ein cUmprimento de acordos ou decisão judicial, inclusive
a prestação de aJimentos provisionais ou prOvisórios. Cumpre obsetVar que o valor deduzido pelo
prestador de alimentos deverá ser_ considerado
como receita pelo beneficiário. Essa dedu~:ão excepcional, portanto, evita que o mesmo rendimento seja duplamente tributado.

17- Pelo artigo 14 é autorizada a dedução
do:;_ pagamentos efetua4os1 pela pessoa física a
médicos, dentistas, psicóloQ.Os, fisfot~rapeutas! te-_
rapeutas ocupacionais e hospitais, além- dãs despesas com planos que assegurem direito de atendimento nessa área. Somente poderão ser deduzidos os pagamentos que excederem a cinco porcento do rendimento bruto do contribuinte. Justifica-se a mànutenção desse abatimento-·i:le despesas com saúde. quando situadas acima de cinco
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por cento do rendimento bruto do contribuinte,
porque esse tipo de despesas pode comprometer,
eventualmente, toda a sua renda não se afigurando correta a incidência do imposto nessa situa-

ção. Trata-se de despesa aleatória ou imprevisível,
diferentemente dos outros abatimentos que, via
de regra, são constantes ao longo do ano e previ-

síveis pelo contribuinte.
18-0s artigos 15_a 22_do projeto tratam da
declaração de bens da incorporação, ao Imposto
de Renda, do projeto de lei apresentado ao Cóngresso Nacional, em 1987, dispondo sobre a tri-

butação dos ganhos de capital auferidos pelas
pessoas físicas na alienaçlio âe Bens de diversas
na!llfezas.

19- Para compatibilizar o fluxo de renda do
contribuinte anualmente incorpOrado ao seu patrlmônlo com o estoque de S€US bens e dire1tos,
e tendo em vista a nova sistemática de cobrança
do Imposto de Renda, iildexado em bases men~
sais, o artigo 15 estabelece a conversão, em quan~
tidades de OTN, do valor dos bens e direitos cons~
tantes da dedaração do contribuinte. O § 19 dis~
põe sobre a transição, esclarecendo que, na decla~
ração de bens a ser apresentada no exercício de
1989, os benS e direitos sefão apresentados pelo
seu valor histórico em cruzados e. a seguir, cor'l~
vertidos em números de OTN.

20- O § 29 admite qUe bens e direitos excluídos das declarações ap_teriOI::es por força de ato

isentos em outros. O exemplo mais evidente é
o relativo ao lucro auferidos na venda de Imóveis.
Para determinação da sua base de cákulo a iegis·
lação admite, além da correção monetária do custo de aquisição, o desconto de 5% por ano de
posse do bem, de forma a que o lucro auferido
na_ venda do imóvel possuído há mais de 20 anos
fique isento do imposto. O ganho, quando existente, pode ser levado à tributação progressiva
ou, à opção do declarante, ser tributado à alfquota
proporcional de 25%, na declaração de rendi~
mentes, independentemente do mês em que a
venda haja sido realizada. Isso significa que todos
os contribuintes de. elevados rendimentos acabem sen.do tnbutados por uma alíquota reduzida
em relação ~ que deveriam se submeter. Além
disso, o imposto é pagO no exerdcio segUinte
_do da transaç~o e a alíquota fica ainda mais diluída
pela inflação verificada no restante do ano da v~ nela. Nos .<:-asos. de luçros nas alienaçõe$ de participações societárias, a tributação é ainda mais tími~
da. O ganho em transações efetuadas em bolsa
de valores não é tributado, como também não
se subm_ete ao imposto o ganho auferido na venda
de participações adquiridas há mais de 5 anos,
ªº'da que a transação tenha sido realizada fora
_d_a bolsa.
25- Os ganhos realizados em transaç6~ en-v01vendo outros ativos não se submete ao imposto. Estão isentos, atualmente, lucros obtidos na
.venda de obras de artes, jóias, veículos, móveis,
cavalos de corrida ou qualquer outra transação
não habitual.

legal ou nonn_ativo possam ~er indidos na declaração do exercício de_l289_.__I;: que atos anteriores
da administração dispensaram a inclusão de de~
26 --:-:-.Segundo o projeto, serão tributados os
terminados itens na declaração pela sua pequena ganhos de capital decorrentes da alienação de
relevância ou baixo va]õr, Todavia, na nova siste· __ bens e direitos diversos. Para se proceder à passamática, alguns desses bens, convertidos em OTN, gem da sistemática anterior, para a pretendida,
poderão assumir valores relevantes, daí a fac:ul~ O artigo 18 preserva o direito de se considerar,
dade para que o contribuinte os io_ç)_ua, mediante como redução da base tributável, o percentual
condições_ a serem fixadas em regulamento.
. ç;i_e !?% por ano -de posse do bem, para os imóveis
possuídos até 31~12-88. 21- No artigo 16 são definidos_norroas para
fins de determinação_ do custo de aquisição dos -- /2.7- O artigo 19 do projeto estabelece critério
bens e direitos, obedecendo~se critér!Q;; usuais . de determinação do valor de venda para fms de
na legislação do Imposto de Renda aplicáveis à
apuração de base de c._álçulo.
matéria. O § 39 deste .irtigo busca cornpatibi.lizar
essas normas com a nova modalidade de tributa28..,..... No_;:rrti_go 20 insere~§.e dispositivo que visa
ção do lucro distribuído pelas pessoas jUrídicás, a evitar sonegação do imposto nos casos de infor~
proposto a partir do artigo 36.
rnaçao incorreta dos valores das operações. A
autoridade fis~~ poderá, neste caso, arbitrar pre~
22-- O artigo 17 do projeto flXa as normas ços, sempre que esses não merecerem fé ou fo~
para conversão dos valores dos itgns da declara- rem notoriamente diferentes dos de mercado.
ção, em OTN, estabelecendo critérios específicos
29 .....,.._0 artigo 21 dispõe sobre as alienações
para inclusão e determinação do valor dos bens
e prazo e a forma de incidência do imposto.
e direitos.
23 -A tributação dos ganhos de ~pita!, além
de se constituir em nova fonte de. recursos para
o Tesouro, vem fortalecer .Q papel da tnbutação
do Imposto de Renda, aumentando, assim sua
efetividade corno instrumento de distr_ibuição de
renda. Adotado na maioria dos países desenvol~
vides esse tipo de incidência, na realidade, é ape~
nas parcialmente existente no país, em detrimento
dos rendimentos do trabalho que são integral~
mente tributados.
24- O~f gãnhos de capital no Brasil esta o sen~
do subtributados em alguns casos e inteiramente

30- Caso a vencia a prazo seja realizada com
corres:ão monetária p ganho de capital será tributado pelo seu valor real, expresso em OTN.
31 -O artigo 22 Prdcui"a preseJVar o objetivo
do Governo de melhor distribuiçã-o de carga fiscal
e de atenção para um aspectos sociais envolvidos.
Neste sentido, exclui de tributação o ganho de
capital auferido na alienação do único imóvel do
contribuinte, desde que éste não tenha realizado
outra alienação nos últimos 5 anos. fica também
assegurada à não incidência do imposto sobre
as indenfzações por desapropriação ou em liqui-
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dação de sinistro relativo a objeto segurado, e
naS transferências "mortis causa" e doaçõe? em
adiantamento da legítima.
32 -·O artigo 23 determina que o contril;l!linte,
pessoa ftsicét, ·que perceba rendimentos de mais
de uma fonte pagadora, deye recolher, em caÇa
mês, a diferença entre o valor do imposto calculado sobre o total dos rendimentos auferidos no
mês e a soma dos valores do imposto retido pelãs
fontes_ e daquele pago pelo rrópr_io contribuinte
nos casos em que_ houver essa _obrigatoriedade.
Essa medida permite viab_il~ar a incidência do
imposto que, de acordo com o Rrojeto, é mensal,
igualando a situação dos contribuintes que percebam rendimentos de várias fontes il. daqueles que
os percebam de uma única.
33- O artigo 24 permite ao contribuinte, cÔ_m
mais de uma fonte PãgadÕra, Optar pelo ajuste
e recolhimento da diferença de irfipoSio no ano
seguinte. Para neutralizar os efeitos inflacionários,
o contribuinte que oPta-r por esse Critério deverá
apurar as diferenças de imposto, mês a rriês, e
efetuar o pagamento pelo seu valor corrigido monetariamente. É essa a única forma efetiva de
manter a_ mesma carga tributária para todos Os
_·coJ:ttribuintes, sem diferençá-los pela éPoca em
que eletuem o pagamento do impostO. Nesse
Caso; ·o contnbuinte pOderá beneficTar~se· dO in~
centivo por aplicações em atiVidades culturais ou
artísticas.
34- O artigo 25 do pi-O)eto estabelece as no~
vas-alíquotas para cálculos do imposto. As atuais
oito alfquotas. de 10% a 45%, são substituídas
por apenas duas, de 10% e 25%, sem comprornenter a progressMdade do tributo.~A redução
proposta tem por objetivo não somente ~e
lecer_isonomia na tributação do_s_re_ndimentos e
ganhos de capital como tambêm compensar a ·
eliminação de praticamente todos os abatimentos
e deduções. O lírnite de isenção para a incidência
do imposto é significativamente aumentado. Pela
legislação atual, esse limite, no mês de_ setembro
de 1988, é de Cz$ 33.600,00 de renda líc.juida,
o que equivale para um contribuinte típfco, grosso
modo, a um rendimento bruto de Q$ 7 4.000,00.
Pela proposta, o limite passaria a ser, no mês
de setembro, de Cz$ 143.523,00 de rendimento
bruto. Este limite, foca_do em número de OTN,
tem, conseqüentemente, seu valor em_ c~ dos
~tualizado mensalmente, o_que significa o atendimento de uma permanente reivindicação de praticamente tOdos Os segmentos económicos. No
total de 8,3 milhões de
exercício corrente há
COOiribliintes, pessoas ffsicãs, sEmaõ 2,0 niilhões
com saldo de imposto a pagar e 6,3 milhões com
direito a restituição. O estabelecimento qp limite
de isenção em 60 OTN fará com que o número
de-Contribuintes fique reduzido a,3,2 milhões. Significa dizer que 5,1 milhões de contribuintes estaades de qualquer obrigação para com o Imposto
de Renda, com uma redução, portanto, da ordem
~e 61% do universo que atualmente se submete
à incidência do imposto. Tal redução traz eVidentes beneJkios não_só para os cõiltiibuintes corno
para a administração. Ficam eliminadas as alíquo~
tas marginais hoje existentes. Isso significa que
o contribuinte __ou se enquadra em w:na o:u em
outra altquota. Por essa razão é estabelecida a

um
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redução de 144 OTN para os contribuintes que

tenham rendimento bruto superior a 200 OTN.
Com esse mecanismo evita-se a passaQem brUsca de uma para outra faixa. Exemplificando: um
contribuinte com rendimento bruto de 200 OTN
pagará 14 OTN de imposto (200-60 ~ 140x10%
= 14); se o rendimento do contribuinte for de

201 OTN, seU imposto será de 14,25 OTN
(201-144 ~ 57x25% ~ 14,25).

o
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35- artigo 26 trata "inCidência do imposto
sobre os vaJores recebidos a título de 13.9 salário.

Como o regime do projeto é o da indd~riCia mensaJ, impõe-se que ao receber a totalidade ou parcela do décimo terceiro salário, tal valor seja tribu-

tado. Procura-se não agravar a tributação sobre
esse pagamento, assegurando-se a incidência às
alíquotas de 10% ou 25% a que estiver sujeito
o rendimento mensal do contribuinte, antes de

sua inclusão.

36- O artigo 27 mantém a forma vigente para
a tributação das pessoas físicas domiciliadas no
Brasil, residentes no exterior, que recebam rendi~
mentes do trabalho assalariado, em moeda estrangeira, de autarquias ou. repartições do Governo brasileiro situadas no exterior. Essas pessoas
continuarão a oferecer à tnbutação a quarta parte
dos rendimentos brutos auferidos dos referidos
órgãos, podendo compensar a totalidade do imposto retido na fonte sobre os mesmos. Como
se sabe, essa base reduzida leva em conta, já
na legislação vigente, os elevados custos com
que arcam funcionários que exercem. suas aiividades no exterior.
37 ~O artigo 28 determina às fontes, pessoaS
ftslcas ou jurídicas, o fornecimento de documentos comprobatórios dos rendimentos pagos aos
beneficiários e do imposto retido na fonte, de forma a pennitir ao contribuinte o cumprimento da
obrigação de apresentar a sua declaração de rendimentos nos prazos flxados pela legislação tributária. São, também, estabelecidas, nesse artigo,
penalidades para os contribuintes que deixarem
de cumprir referidas determinações.

38- O artigo- 29 estabelece, para as pessoas
f'lSicas que tiverem auferido rendimento ou ganhos de capital tributáveis, não seujeitas à deda·
ração anual de ajuste, a obrigação de apresentar,
até 30 de abrildo ano seguinte, declaração simplificada, segundo modelo a ser aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
39-0 artigo 3ô inantém.-as iseii"Ç5eS-cánce-didas às pessoas físicas de nacionalidade brasileira que transferirem sua residência do País a
fim de prestar serviços, como assalariados, a dependêndas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, a organismos internacionais
de que o Brasil faça parte, bem como aos ausentes do País, no exterior, por motivo de esttJ,dos.
Da mesma forma, são mantidas as isenções correspondentes a rendimentos de pessoas físicas
de nacionalidade estrangeira quando pagos por
autarquias ou repartições do Governo brasileiro
no exterior, assim como aas rendimentos pagos
no Brasil a servidores diplomáticos de governos
estrangeiros, de organismos internacionais de

que o Brasil faça parte e a se!Vidor não brasileiro
de embaixada, consulado e repartições oficiais
de outros países no Brasil.

40- O arlifiO 31 determiila que, na dedãração
de 1989, só poderão ser utilizados os abatimentos
relativos a contribuições a entidades de previdência privada, a contribuições para Planos de Poupança e Investimento- PAIT, e aos depósitos
em caderneta de poupança do tipo pecúlio, cujo
dispêndio seja realizado antes da publicação da
lei proposta.
41 -o artigo 32 estabelece atributação _definitiva na fonte, à alíquota de 25%, das importâncias
pagas ou creditadas a pessoas físicas, sob a forma
de r~sgate, pecúlio óu renda periódica, pelas entidades de previdência privada e dos valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimentos
~ PAIT, relativamente às contribuições que não
tenham sido suportadas pelos beneficiários.

42- O artigo 33 unífOrnliza em 25% ãs alíquotas do imposto na fonte nOs casos de prêmios

pagos a proprietários e criadores de cavalos de
corrida, bem como dos benefícios decorrentes
de títulos de capitalização, nas hipóteses de amor~
tização antecipada, mediante sorteio, e participação nos lucros da empresa emitente, determinando, ainda. que tal incidência constitui antecipação do devido na declaração de rendimentos,
quando o benefici~rio for pessoa jurídica tributada
Com 6aSe no lucro real, e exclusivo na fonte para
os demais beneficiários.

43- O artigO 34 determinã" ijue o ganho de
capital auferido por residente no exterior está sujeito ao imposto à alíquota de 25% e fJXã Seu
prazo de recolhimento, exceto os casos previstos
em legislação especial.
44- A fmalidade do artigo 35 é atender à filosofia do Programa Nacional de Desburocratização
e aos prindplos de gratuidade, celeridade e justiça
fiscal. Ele visa facilitar a restituição, aos herdeiros
ou SUceSSOres, de valores pagos a maior ou indevidamente, por contribuinte falecido, quando inexistirem outros bens sujeitos a inventário ou arre~
lamento. A exigência de alvará judicial nessa hipótese, como atualmente é feito, praticamente invia~
biliza essa _devolução, principal mente quando a
quantia a devolver for de pequeno valor.
45- Os ãrtigos 36 éi 38 objetivam a simplificação, bem como a adequação do reconhecimento do aumento patrimonial dos sócios e acioIUstas ao momento dã àpuràção-dos resultados,
no encerrament()__ do período-base das pessoas
jurídicaS, j:nlrã- a c_obrança do lmposto de Renda
na fonte . .O projeto prevê_ a incidência do tributo,
à alíquota de 8%, sobre o Jucro líquido aPurado,
com observância da legislação comercial, ajustado pelas parcelas indedutíveis de previsões e
com a compensação contábil de prejuízos apurados em periodos-base anteriores. O imposto será
devido exclusivamente na fonte, quando o beneficiário for pessOa fiSica, e poderá ser compensado
com o devido sobre o lucro líquido apurado, nas
mesmas corldiçÕes, quando se tratar de beneficiário pessoa jurídica; os sócios ou acionistas imuM
nes ou isentos náo pagam tal tributo. Os lucros

não tributados na forma do artigo 36 estarão sujeitçs às regras de incidência do Imposto de Renda
na fonte previstas na legislação vigente. São mantidas as incidências do ImpostO de Renda na fonte
em relação aos rendimentos atribuídos aos residentes e domiciliados no exterior. Essa nova sistemática de tributação dos dividendos tem por objetivo promover uma forma de integração da tributação da p_essoa jurídica com a pessoa tisica. Como, em última análise, o acionista é quem arca
com todo o peso do Imposto sobre os rendimentos auferidos pela empresa, á forina hoje de
tributar dividendos acaba tomaiido exceSSiva a
carga fiScal do acionista que recebe dividendos
(em tomo de 55/56%). Essa carga excessiva provoca diversas distorções. Uma delas é a preferência das empresas pelo uso de capitais de terceiros, via empréstimos, dado que os juros são
reduzidos na apuração do lucro_ e os dividendos
não; outro aspecto negativo é o que leva as empresas, principalmente as de capital fechado, a evitarem _a distribuição formal de lucros, fazendo-o,
contudo,_ por outros meios não- convencionais,
com prejuízos para o Erário em termos de Impos-to. Finalmente, a tributação do lucro disponível
da empresa. independentemente da sua distribui~
ção, possibilita decisões de gestão onde o Imposto s_e toma fatos neutro, dando liberdade à empresa para que incorpore ou distribua os lucros a
critério exclusivamente adminiStrativo.

46- O artigo 39 mantêm a tributáção prevista
no artigo 63 do Decreto-Lei no 1.598/77 apenas
em relação aos lucros e reservas correspondentes
aos resulta<los de períodos--base encerrados anteriormente à publicação da lei proposta, em razão
daqueles valores não terem sido submetidos à
tributação na fonte na forma do artigo 36.

47....:. O artigo 40 exclui o lucro líquido apurado
pelas sociedades civis, de que trata o art. 1~ do
Decreto-Lei n~ 2.397/87, da tributação referida no
art. 36 do projeto, pois esse lucro já está sujeito
à distribuição automática, _tributada com ba~e nas
mesmaS regras da pessoa física, por ocasião do
enc-erramento do período-base âessas socieda~
des.
48- Nos artigos 41 a 43 o projeto prevê a
incidência de Imposto de Renda sobre os ganhos
de capital auferidos pelas pessoas fisicas nas operações realizadas nos mercados a termo, de opções e futuro com_ açQes etn bolsas de valores
em todaS as modalidades operacionais realizadas nas bolsas de mercadorias, de futuros e instituições assei)J_cl_hª---®~_A_jn~i_d_ênçia do Imposto
de Renda nessas operações está em consonância
com -o principio de se conferir tratamento fiscal
insonômlco entre rendimentos do trabalho e do
capital. Está Sendo proposta ã alíquota única de
vinte e cinco-por cento sobre os_ ganhos líquidos
obtidos nas _operações de bolsas, levando-se em
conta o perfil de Renda das pessoas físicas que
atuam nos mercados de risco (art. 41).

e

49- Por outro lado, o tratamento ftScal previsto para os ganhos de capital em bolsas respeita
as características peculiares das operações realizadas em mercados de Renda variável que, ao
contrário dos investimentos em Renda fixa. podem acarretar prejuízos aos investidores. Nesse
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sentido, é admitida, para efeito de apuração da
base de cálculo, a compensação dos ganhos obti-

dos em determinadas ·operações com as perdas
havidas em outras no mesmo período, além de

dedução dos custos necessários à realização dos
negócios (art. 41, § 1"). Corno esses' prejuízos
podem superar os resultados positivos no -mês,
faculta-se ainda a apropriação do valor de perdas
para os meses subseqüentes, corrigido monetariamente (art. 41, § 39),

50 -Estão previstas toàas as hipóteSeS de
apuração dos ganhos líquidos nos mercados a

termo, futuro e de opções, bem como a forma
de apuração dos ganhos no mercado à vista (art.
41, § 29), observando, se que são exc:lutdas dessa
sistemática apenas as operações de financiamento rea1izadas nas divers.as bolsas que, por constituírem tipicos negócios de Renda fixaj receberão
o tratamento tributário aplicável a essa modalidade negociál.

51 -Por outro lado, somente será tributada
a parcela de ganho de capital ou ganho líquido
que ultrapassar o valor de sessenta OTN vigente
para o mês (art. 43). Tal isenção, aliada à pOssibilidade de se corrigir monetariamente o custo de
aquisição dos ativos o a contratos e de se compensarem prejuízos, fará com que inuitos investidores
que operam nos mercados de bolsas fiquem desonerados do tributo.
52- Ao se respeitar as característlcas dos mercados de risco e b..enefidar o investidor com limite
de isençáo, assegura-se que a incidência do Imposto de Renda nas operações de bolsa não afetará o desenvolvimento regular e ordenado desses
mercados no BrasiL
53- Lembramos ainda que, apesar da previsão de pagamento mensal do Imposto, é facultado ainda ao contribuinte pagar o Imposto anualmente, de acordo com os critérios definidos para
os rendimentos e ganhos de capital percebidos
de mais de uma fonte pagadora (arl 41, §§ 49

e 59).
54- O projeto delega ao Poder_ ExeCUtivo a
faculdade de editar normas regulamentares para
a apuração e demonstração dos ganhos líquidos
obtidos nas operações em bolsa, podendo ainda
autorizar a compensação de perdas entre dois
ou mais mercados ou modalidades operacionais
(art 41, § 6•),

55- Tendo em- vista a POSsibmdade da criação
de outras entidades com objetivos semelhantes
aos das bolsas de valores, de mercadorias e de
futuros hoje exlstentes no País, o aft:. 42 prevê
que os benefícios de deduções de despesas a
compensação de perdas somente s_ejam admitidos para negócios realizados em entidades cre-:denciadas pelo Poder Executivo, como forma de
inibir o surgimento de mercados marginais _ou
não devidamente organizados. É mantido fora da
incidência do lmposto o ganho de <::apitai obtido
pela pessoa ftSica na alienação de ações no mercado à vista de bolsas de valores (art. 22, item
II).

56- O artigo 44 coil.Solida na _legislação do
Imposto de Renda as incidências de fonte sobre
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as aplicações de curto prazo nos me3mos níveis
hoje~defirtidos por ii!sOluções do Conselho Monetário NacionaL Não há alterações nas alíquotas,
tampouco na base de_cálculo. Modifica~se, tão-so- mente, o·conceito de curto prazo, que hoje compreende operações até 28 dias, para abranger
aquelas compreendidas até 29 dias, em consonância c_om a definição dada para efeitos de tributação do! rendimentos reais.

por depósitos em cadernetas de poupança, observado o limite de isenção já referido de 60 OTN
mensais (§ 9"), com período de fluência iniciado
após o primeiro crédito de rendimentos erp janeiro/89:- O comaildo do parágrafo 1O - excluir
da base de cálculo do Imposto os rendimentos
intermediários jâ tributados_- é procedimento
necessário para evitar a dupla incidência do Imposto.

57- O artigo 45 trata da tributação, na fonte,
dos rendimentos reais e ganhos de capital obtidos
em aplicações financeiras de prazo superior a 29
dias. A ncidência do Imposto, à altquota de 25%,
fJ.x.ada n_p caputa, torna compatível a tributação
desta categoria de rendimentos com a tributação
dos demais rendimentos percebidos pelas pessoas físicas. A abrangência da tributação foi ampliada e alcança tanto aplicações já sujeitas_ ao
lmpcisto na fonte, a exemplo dos financiamentos
.de operações a termo em bolsa(§ 1"), como passa
a induir, ante o término da isenção em 31-12-88,
os juros de cadernetas de poupança.

65 -O artigo 46 fixa as normas sobre o regime
efetivo _de tributação dos rendimentos e ganhos
de capital de que trata o artigo 45. Assim, considera o Imposto retido como antecipação daquele
deVido na declaração de rendimentos quando o
beneHdário for pesSoa jurídica tributada com base
no lucro real; em relação aos demais beneficiários,
a incidência é definitiva na fonte.

58- Re{ã.fivanlenfe aos depósitos em cader~
netas de poupança a propoStã contida no projeto
alcançará reduzido número de aplicadores, visto
qUé continuarão isentos, por fOrça do limite previsto no § 9", juros produzidos por depósitos que,
em conjunto; rião ultrapassarem 12.000 OTN
(Cz$ 28.704.000,00 a preços de setembro/88).
59- Exdui--Se da -inddêi1Cia do Tmposto (§ 2~)
-·o rendimento bruto auferido em aplicações de
curto prazO, visto que é objeto de incidência tributária distinta, específica.
60- O § 39 ratifica o atual conceito de rendimento real, qual seja, o valor excedente à atualização do valor nominal da aplicação, calculado
segundo o índice de evolução dos valores diários
da OTN, expedidos pela Secretaria da Receita FederaL
61 -Prevê-se, no § 49, competênda para o
Poder Executivo excluir, da base de cálculo do
tmposto ganhos de capital na liquidação de quotas de fundos ou clubes de investimento, valores
que serfani insentos caso percebidos -diretamente
pela pessoa ftSica, dado que tais fundos ou clubes
não têm perSonalidade jurfdica e são equiparados,
para fins de tributa~ã<?, às pessoas fisic_as.
62 :._NO § 5~ estabelecem-se momento de
oCorrência e a responsabilidade pela retenção do
lmposto, ratificando regras em vigor atualmente.
t: feita exs::eção_aos fundos em condomínio e ctubes de investimento, que passam a ser tributados
em relação ao ganho de capital auf~rido pelo que~
tista, no resgate da quota, e não mais em relação
aos rendimentos aUferidos pelos fundos ou dube_s.

63-0 § 7 9 faxa critério para submeter, à nova
regra de tributação, os valores de aplicações em
fundos em condomínio e clubes de investimento,
efetuadas até 31-12-88. A base de cálculo considerará o valor da quota em 19 de janeiro de 1989,
quando ~e~sa_rá o_ regime anterior.
64- No mesmo sentido, o § 8 9 eStabelece que
somente serão alcançadoS os juros produzidos

ô6- o artigo 47 complementa normas sobre
a incidência do Imposto de Renda na fonte em
relação a juros de cadernetas de poupança. Desta
forma, o contribuinte que perceber juros superiores a 60 OTN no mês deverá recolher o 1mposto
mensalmente, deduzindo valores já retidos na fonte, até o último dia útil da prímeíra quínzena do
mês subseqUente ao do recebimento, facultado,
porém, o recolhimento anual, desde que observadas as disposições do artigo 24 do projeto.
67 -A isenção prevista no artigo 48, alcançando rendimentos e ganhos de capital auferidos
pcir fliridos em condomínio e clubes dEi investimento, decorre do fato de que os resultados destas aplicações passaram a ser alcançados pelo
Imposto de fonte no ato do resgate das quotas
(art. 45, § 5 9, ''a"), alterando-se a sistemática até
então vígente. Condidona-se, porém, a isenção
na fonte, a que as aplicações se]am rearizadas
tendo por objeto títulos nominativos não endossáveis ou emitidos sob a fárma escritural; garantida a identificação do adquirinte/beneficiário. Em
situação diversa, o Imposto deverá ser retido e
cabe ao fundo ou clube de investimento requerer
sua restituição. Tais_ normas visam coibir práticas
de evasão tributária.

68-o artigo 49, seguindo-Procedimento reiteradamente adotado, estabelece alíquota mais
gravosa, de 30%, sobre os rendimentos percebidos por beneficiário não identifiCado.
69- O artigo 50 determina a não-inddênda
do Imposto de Renda na fonte às alíquotas progressivas de 10% ou 25% (arts. 7?, 8? e 2_3) sobre
os ganhos líquidoss de operações realizadas por
pessoa física, em __ bolsas de valores, de mercadorias e de_ futuros e assemelhados (art. 41), bem
como sobre_ a soma dos rendimentos reais, ~e
excedam a 60 OTN no mês, relativos a mais de
uma conta de__caderneta de_ poupança, inclusive
do tipo pecúlio, da pessoa física (art 47), visto
que esses ganhos ou rendimentos mensais estarão sujeitos à_ cobrança do Imposto de Renda
exdusiYamente na fonte,
70____:0_artigo 51 n::ssalva que os dispositivos
do projeto não se aplicam aos rendimentos decor~
rentes de atividade agrícola e pastoril, cuja tributação é objeto de legislação específica.
71 =-O artigo 52 reduz de 3,5~ para 32% a
aliquota do Imposto de Renda a ser aplicada sobre
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o lucro real ou arbitrado, devido em cada período-

base, pela pessoa jurídica, companhi~ aberta, cujas ações sejam negociadas em bolsas ou no mercado de balcão, regulamentado pela Coni.is~o
de Valores Mobiliários - CVM. Tal -dispositivo
acarretará um acréscimo de capital de giro dispo-

nível para essas sociedades, aumentando sua capacidade de investimentos e ensejará o incentivo
à captação de novos recursos pelo aumento da

lei, renovando os protestos do meu mais profundo
_respeito. - Mailson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Faze_nda.
LEGISlAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• !.598,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977

sua rentabilidade líquida. O parágrafo único do
mesmo artigo visa criar um mecanismO que indu-

za à democratização do capital das pessoas jurídicas, por meio de pulverízação de uma parcela
das açóes entre seus próprios empregados, o que

representaria significativo avanço no, campo social. Com esse objetivo, o projeto propõe c[Lie- a
alíquota básica do Imposto de Renda seja reduzida
para 30%, desde que a pessoa jurídica dissemine
no mínimo 5% de seu capital entre mais de 25%
de seus empregados, segundo forma e condições
a serem estabelecidas em regulamento. Conti~
nuam em vigor os adicionai~ previstos no Decreto-Lei nQ 2.462/88.
- - --

Altera a legislação do imposto sobre
a renda.

O Preslétente da República, no uso das atribuições que lhe _confere o artigo 55~íte"in If, da CC?nstitLiição, elehdo em vista a necessidade de adaptar
a legislação do Imposto sobre a Renda às inovações da lei de sociedades por ações (Lei n"6.404,
de 15 de dezembro de 1976), decreta:
·
Art. I' ..-·----·--·---·--............--·-·-

Art. 63. OS aumentOs de capital das pessoas
jurídicas mediante incorporação de lucros ou reseiVas não sofrerão tributação do [mposto sobre
a Renda.
72- O artigo 53 reladaria, exemp~ificadamen~
§ 1~ Podem ser capitalizados nos termos deste, atividades profissionais que não podem ter o
te artigo -d.S -lUcros apurados em balanço, ainda
tratamento fiscal aplicável à mtcroempresa, p~ra
que não tenham sido submetido~ à tributação.
não desvirtuar os objetivos qi.Je fundamentaram
- § 2<? A não-incidência estabelecida neste artia edição da Lei n? 7.265/84.
go se estende aos_s6clos, pessoas físicas ou jurídicas, beneficiárias de ações, quotas ou quinhões
73- Os artigos 54 e 55·deterininam a cobran~
resultantes do aumento do capital social e ao titu~
ça de multas e acréscimos legais nos casos de
lar da firma ou empresa indMdual.
falta ou insuficiência no recolhimento de Imposto,
- § 3o O disposto no § 2? não se aplica se a
ou quota deste, nos prazos fixados.
pessoa jurídica, nos 5 anos anteriores à data da
incorporação de lucros ou reservas ao capital,
74-A nova redação proposta para o art. 9':
restituir capital aos sócios ou ao titular, mediante
da Lei n9 4.729/65, alterado pelo art. 50 da Lei
r_eduç.!o do capital social; neste caso o montante
n9 4.862/65 (art. 56), tem por objetivO.cãrad:eriz~r
dos lucros ou reservas capitalizados será considea existência de sínais exteriores de riqueza· Como
rado, até_ o montante da redução do capital, corripresunção legal (relativa) de rendimentos omiti~
gido monetariamente com base no valor nomlnal
dos à tributação do Imposto de Renda. Evidenda ORTN, como lucro ou dividendo distribuído,
ciada, pois, a ocorrência dos fatos. ~conômicos
sujeito, na forma da legislação em vigor, à tributa~
pela constatação de Renda auferida_ ou consução na fonte ou na declaração de rendimentos,
mida pelo contribuinte, que comprovem inequivo~
como rendimento dos sócios ou do titular da pescamente a ocultação dos fatos geradores do lm~
soa jurídica. .
posto, é razoável que a legislação tributária, com
- § 49 Se a pessoa jurídica, dentro dos 5 anos
o run de facilitar a fiscalização, a cobrança do _subseqüentes à data da incorporação de lucros
Imposto e para desestimular fraudes ou ~odali~
ou reseJVaS, restituir capital social aos sócios ou
dades de evasão fiscal, assegure ao Fisco o mstru- -ao titular, mediante redução do capital social ou,
mento legal para promover o lançamento com
em-caso de liquidação, sob a forma de partilha
base nos elem_entos identificados, excepctonan- Cfo acervO líquido, o capital restituído conside~
do-se, dessa forma, o princípio geral de que o
rar-se-á iucro ou dividendo distribuído, sujeito,
ônus da prova cabe à autoridade lançadora.
nos termos da legislação em vigor, à tributação
na fonte ou na declaração de rendimentos, como
75 -Idêntico tratamento legal ao referido no
rendimento dos sócios, acionistas ou_ do titular.
item anterior é proposto no·· art. 57, com o que
§ 59 O disposto no parágrafo anterior não se
se pretende seja arbitrada a Renda com base em
aplica nos casos de:
operações feitas em instituições financeiras, que
a) aumento do capital social mediante incoP
evidenciem rendimentos auferidos com capitais
poração d~ reseiVa_ de capital fonn?~-4? com _ágio
cuja origem o contribuinte não logre comprovar.
na emissãOC!e aÇões, com o produto da alienação
de partes beneficiárias ou bônus de subscrição,
76 _O artigo 58 pi-opóe a redução, para 1 %,
ou com correção monetária do capital, do ativo
imobilizado ou do capital de giro próprio;
da a1íquota, anteriormente f~ad~ em 3%, apli7ável
às importâncias pagas ou credttad~s, a partir .do _
b) de redução de capital em_vict_ude de devolumês de janeiro de 1989, a pessoas J.urídtcas: ctvis
ção. aos herdeiros_ da parte de sócio falecido, nas
ou mercantis, pela prestação de seMços de limpesociedades de pessoas;
za, conservação, segurança, vigilância e por loca~
c) de rateio do acervo líquido da pessoa jurí~
ção de mão-de-obra.
dica dissolvida, se o aumento de capital tiver sido
realizado com a incorporação de ações ou quotas
Com essas considerações submeto à apreciabonificadas por sociedade de que era sócia ou
ção de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de
acionista;

d) de reembolso de ações, em virtude de exercício, pelo ac~onista, de díreito de retirada ~ssegu~
rado pela Lei nQ 6.404, de 15 de de?embro de

l97G-
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O d[~posto nos §§ 49 e s~ não se aplica
às sociedades de investimentos isentas de impoSto.
§ 7" A sociedade incorporadora e a resultante
da fusão sucedem as incorporadas ou fundidas,
sem interrupção de prazo, na restríçOO de que
trata o § 3 9
§ 89 As sociedades constituídas por clsão de
outra, e a sodedade que absorve parcela de patrimônio da sociedade cindida sucedem a esta, sem
interrUpção de prazo, na restrição de que trata
o§ 3•
§ 9<? Nos casos dos §§ 7" _e &, a restrição
se aplica ao montante dos lucros ou reservas C:api~
talizados proporcional à contribuição:
a) -da sociedade incorporada ou fundida para
o capital da incorporada ou resultante da fus~o;
ou
b) _de parcela cto patrimônio líquido da sociedade cindida para o capitell_ da sociedade que absolVeu eSsa parcela.
§ 69

·········~··~···----··--·

.

-··~·-·~·-·-·-···

...___;.. ___ _

O imposto incide, à alíquota de 25%,
sobre os lucros e reservas que excedam do capital
social das companhias.
§ 19 S~o responsáveis pelo pagamento do
imposto as companhias ou soc~edades an~nima.s
com sede no País, exceto as sociedades de tnvesti~
menta.
§ 2o O fato gerador do imposto é a disponibilidade presumida, para os adonistas, de lucros
ou reservas de lucros que a companhia tem o
dever legal de distribuir.
§ 3o Q fato gerador caracteriza-se pela de liDeração _da assembléia geral que aprovar a demonstração _de resultados do exercido sem destinar
0 excesso· de lucros ou as reservas de lucros à
integralização ou aumento do capital social, ou
à distribuição como dMdendos.
" _·
Art. 65.

§ 49 Se a assembléia geral que aprovar a demostração de resultados_ destinar à capitalização
o eXCesso· de lucros ou reservas, o fato geraaor
do imposto completa-se dentro de _3_0 dias, se
nesse prazo a c-ompanhia não efetivar, pelo seu
órgão competente, o aumento do capital social
§ 59 No caso do § 4 9, se o aumento do capital
depender, por disposição legal, de aprovação de
órgão público,? faf? gerador cCimpletar~se~á dentro de 30 dias-da publicação do ato da autoridade
que negar aprovação do aumento, se nesse prazo
a companhia nãO distribuir o excesso de lucros
ou reservas.
§ 69 O fato gerador completa-se, _independentemente da liberação de que trata o § 3 9, se
dentro de 30 dias do término do prazo legal para
a realização da assembléia geral de aprovação
da demostração de resultado do exercício, a _assembléia não se reunir ou não deliberar s_obre
a demostração de resultados e destinação do ex~
cesso de lucros ou reservas de lucros.
§ 79 Para os efeitos do disposto neste Capítulo:
a} serão computados os lucros acumulados
e as reservas de lucros, com exceção das reseiVas
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de lucros a realizar, das reservas para contingência
e das reservas constituídas nos tennos dO § 29

Energia, Fazenda e_Extraordinário para o Pla['!ejamento e Coofdehação Economic;a, decreta:

do artigo 15;

b) não serão_ computados os lucros acumu-

lados e as reservas de lucros constituídas em ba~
lanços levantados antes de 1" de janeiro de 1977
e os que já tenham sofrido a incidência do imposto em exercício anterior;
c) o valor do capital social compreende o saldo
da reserva de capital formado_ com a correçao
monetária do capital realizado, ainda não capita-

CÓDIGO DE-MINERAÇÃO
CAPÍTULO!
-Das Disposições Preliminares

tante dos lucros acumulados e das reservas de
lucros que excederem do valor do capital social
realizado.

'
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.

Art. 29. Esfe decretei: lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art:-- JO. fica revog~cJa ~ _!..el n~ (ilegível)_ de
17 de janeiro de 1936 e demais dlsposições que
contrariem _as d~te decr:eto-lei.

_ Br_asi1i_~,_13 de março de 1967, 14Q.9 d<l.ln_depenR
dência e 79<:> da República. - H. CASTELO
-BRANCO - Carlos Medeiros SOva - Ade-Art. 73. _C~racterizamRse a garimpagem, --a - mar de Queiroz.
faiscação e a cata:
[:..__pela forma rudimentar de mineração;
natureza dos depósitos trabalhados;

n- pela
e,

--lll- pelo caráter individual do trabalho, sempre
por conta própria.

Unidade-da Federação, sempre com vistas ao
emprego em suas atribuições específicas e de
guarda territorial: ---

------------

Art. 66. O fmposto de que trata este capitulo
será compensado_ com_o que for devido na di~tri:
buição, como dividendo, dos lucros ou (e:Servas
tributados.

_g) cooperar no estabelecimento da legislação
básica relativa as Policias__ Militares.

Parágrafo único. A pessoa jurídica poderá
compensar o imposto de que trata este capítulo
com o que for obrigada a pagar, corria cbntribuinte ou responsável, em qualquer outret incidência do bnposto de_ Renda, se:

Art. 23. O Ministério da Guerra proporá ao
Presidente da República no prazo de 30 (trinta)
dias os atas necessários__à_ organização da lnspe-toria Geral das Polícias Militares, bem como as
normas gerais de seu fundonamento.

a} os dividendos distribuídos ç_om os lucros
ou reservas tril:mtados não fgrem s_yjeitos a retenção do imposto na fonte, ou sofrerem ret~nçãÇl
a a1íquota inferior a 25%;
.
_
b) os lucros ou resery~s tributado_s forem capitalizados ou aPs01:vidos por prejuízos.

-

Art. I"

lizado.
§ a~

O imposto será recolhido no mês s~
guinte ao em que se completar a ocorrência do
fato gerador.
§ 99 A base de cálculo do imposto é o mon-
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CAPÍTULO VIl
Prescrições diversas

DECRETO-LEI N• 3I8,
DE I4 DE MARÇO DE I 967
Dá nova redação ao preâmbulo e adis~
positivos do Decreto-Lei n9 227, de 28
de fevereiro de 1967.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe: ço_nfere o adigo 30, do Ato Institucional n<:> 2, de-27 de: outubro de 1~65, combinado
com o art.- 9", do A1:.o Institucional n 9 4, de 7 de
dezembro de 1966; e
-

·~oiisidefando a rei)féS~ni:aç~O 'que ~lhe fez o
Conselho ae Segurança· NaciOnal sob-re as implicações que poderão advir, para os altos interesses
do País e a própria SegUrança Nacional a manuR
tenção de _dispositivos do Código de Minas com
a redação que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n9
227, de 28 de fevereiro-de 1967; e __

considerando, ainda à vista da mencionada re-presentação que de fato, dispositivos do referido
Decr_etO-Lei n<:> 227, ne_ce.ssitam ser_es·GC>imados
Art. 24. Ao-pessoal das Polícias Militares é v~
dado fazer parte de firmas comerciais, de einpre-de imperfeições prejudiciais aos_ Superio"res intesas industriais de qualquer natureza ou nelas exerresses da Nação, resolve baixar o seguinte decre,-~ _função ou emprego remunerado.
. to-lei:
····················---··-·········-··-····-··--·-~Art. 19 Considere-se o preâmbulo do DecreArt. 25. É expresSamente proibido a elemenR
to-Lei n" 227, de 28 de fevereiro de 1967, com
tos das Polícias Militares o comparecimento fardaR
DECRETO-LEI N' 227,
do, exceto em serviço, em manifestações de cara- a seguinte reaação:
DE 28 DE FEVEREIRO DE I 967
ter político-partidário.
"O Presidente da República no uso da ã.triR
buição que lhe confere o artigo 99, § ,29, do
Art 26. As condições de inatMdade do pesDá nova redação ao Decreto-Lei no
Ato Institucional n" 4, de 7 de dezembro de
soal das Polícias Militares bem como seus direitos,
1.983 (Código de Minas) de 29 de janeiI966
vantagens e regalias, constarão da legislação esrode 1940.
pecial de cada Unidade da Federação, nãõ sendo
Consíderand6 Que da experiência de vinte
permitidas condições além- daS que, por lei ou
e sete anos de aplicação do atual Código
regulamentos são atribuida_s ao pessoal das Forde Mioas foram colhidos ensinamentos_ que
O Presidente da República, no uso da atribuição
impendem aproveitar;
ÇãSJ\rmadas,
que lhe confere o artigo 9°, § 29, do Ato Institucional n 94, de 7 de dezembro de 1966 e consideconsiderando- qUe a notória evoluÇao -da
Art. 27. Aplicam-se aos oficiais das Políd8s
rando que o art. 161 da ConstitufÇãci de 24 de
ciência e da tecnologia, nos anos após a 2•
/V\ilitares:
janeiro de 1967 extinguiu o direito de Preferência
Guerra Mundial introduziram alterações pro-~J as disposições constitucionais relativas ao
do proprietário do solo, na exploração dos respec-funda~ na utilização das substânciªs minealistamento eleitoral e condições de elegibilidade
-tivos recursos minerais; rais;
dos militares;
considerando que a extinção desse direito de
b)
as
disposições
constitucionais
relativas
ás
considerando que cumpre atualizar as dispreferência causa profundas alteriições no atu.:ii
garantias, vantagens prerrogativas e deveres, bem
posições legais de salvaguarda dos superio-Código de Minas;
como todas as restrições ali expressas, ressalvado
res interesses nacionais, que evoluem com
considerando de outro lado, que da experiência
o exercício de c_argos de interesse policial assim
o tempo,
de vinte e sete anos de aplicação do atual Código
definidos em legislação própria.
de Minas, foram colhidos ensinamentos que de_considerando que ao Estado incumbe
pende aproveitar;
adaptar as normas que regulam atividades
Art. 28, Competirá ao Poder Executivo, me-:
especialiZadas a evolução da técnicã a fim
considerando que a política de estímulos ao
diante proposta _do Ministério da Guerra, declarar
aproveitamento intensivo e extensivo dos recursos
de proteger a capacidade competitiva do País
a condição de "militar" _e, assim, considerá-los
minerais do País há de se materializar por via
nos niêfcados internacionais;
reservas do Exército aos Corpos de Bombeiros
de medidas e instrumentos hábeis;
dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Feconsiderando que na colimação desses
considerando que, na colimação desses objetidera].
objetivos é oportuno adaptar o· direito de mivos, é oportuno adaptar o direito de mineração
neração à conjuntura;
à: conjuntura;
Parágrafo único. Aos Corpos de Bombeiros
considerando, mais, quanto consta da Expo~ /V\ilitares aplicar-se-ão as disposições contidas
considerando mais quanto cOnsta da Exsição de Motivos n9 6/67RGB, de 20 de fevereiro
posição de Motivos número 6/67-G_B, de 20
neste __decreto-lei, exceto o disposto nOs arts. 59
e 6~ e seus parágrafos. -~· · ·
de 1967, dos Senhores MiritstrOS das Minas e
_àe fevereiro de 1967, dos Senhores ministros

e: -
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das Minas e Energia, Fazenda e Planejamento e Coordenação Ecbnôhlfca, -decreta:"
Art. 29 O Decreto-Lei n" 227, de 28 de fevereiro de 1967, que deu nova r.edação" ao Decreto-Lein? 1.985 (Código de Minas), de29 de janeiro
de 1940, passa á vi9ofai-_ cOffi as segUintes alterações:
_
Alteração n" 1 - Os items I e U do_ ar:t. 2",
passam a ter a seguinte redação: ___ _

Art. "3" _Este decreto-lei entrará em vigor na_
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasilia, 14 de março de 1967, 1469 da Independência e 799 da República. - H. CASTELO
BRANCO - Mauro Thibau - Octavio Bulhões - Roberto Campos.

..1 -regime de Concessão, quando depender de decreto de concessão do Governo
Federal;
11- regime de Autorização e Ucenciamento, quando depender de expedição de
Alvará de autorização- do Ministro das Minas
e Energia e de licença expedida em obe_diência a regulamentos administrativos locais e de registro do promotor no órgão próprio do MinistéiiQ aa Faiéi'iâã";" __ _

Alteração nn 2 - o art.
ter a seguinte redação:

6~

Alteração n" 3 - É revogado o item IV, do
art. 16, ficando renumerado o atual item V para
IV.
Alteração n~ 4 -O art. 17 (caput) passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 17. Será indefirido de, plano pelo
Direito-Geral do DNPM o requerimento desacompanhado de qualquer dos elementos de
informação e prova mencionados nos iterns
~ II e II1 do artigo anterior."

Alteração n~ 5 - O item II do artigo 2', passa
a ter a seguinte redação:
"O- A não interromper os trabalhos, sem

justificativa, depois de iniciados, por mais de
3 (três) meses consecutivos, o_u por 110-dias,
acumulados e não çansecutivos."
Alteração n~ 6- É revogado o artigo 59 ficando
renumerados de 59 a 95,: os atuais artigos 60
··

Alteração· n"' ?--- o § 2\t do_
ter a seguinte redação:

Estabelece normas Integrantes do Es~
tab.i:to da Microempresa, relativas ao tra~mento diferenciado, simplificado e fa~
vorecldo, nos campos administrativo,
tributário, previdenciário, trabalhista,
crediticio e de desenvolvimento_ empresarial.

(caput) passa a

"Art 6? Classificanl-se as minas_segundo a forma representativa do direitO delavTã,
em duas categorias.
Mina Manifestada, a em lavra, ainda que
transitoriamente_ suspensa a 16 de julho de
1934 e que tenha sido manifestada_ na çanformidade _do art. 1O do Decreto n~ 24.642,
de 1O de julho de 1934 e da Lei n" 94, de
1O de setembro de 1935.
Mina Concedida, quando o direito_ de lavra é consubstanciado em decreto outorgado
pelo Governo Federal."

a 96.

LEI N'' 7 .256,
l)E27 DE NOVEMBRO DE 1984

_

arL

- ·

73, passa a

"§ 2~ A matricula que_ é pessoal será feita
a requerimento verbal do interessado e_ registrada em livro_ próprio da Coletoria Federal,
mediante a apresentação do. comprovante
de quitação do lmpôsto Sindical e o pagamento da mesma taxa remuneratória cobrada pela Coletoria."

Alteração n~ 8 - É acreSceritãdo o art. 96,
com a seguinte redação:
"Art, 96. A lavra de jazida ser'á organizada e conduzida na forma da Constituição."

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
__ CAPITULO I
Do trata~ento favorecido à microempresa

Dezembro de 198a
LEI N'7 .505,
DE 2 DE; JULHO DE 1986
Dispõe sobre benefícios fiscais na área
do Imposto de Renda concedidos a operações de caráter cultural ou artístico.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segWnte__lei:
ArL 11 O contribuinte do [mposto de -Renda
poderá abater da renda bruta, ou deduzir como
despesa operacional, o valor das doações, -patro-dnios· e investimentoS, inclusive despesas e contribuições necessá_rias à sua efetivação, realizada
através ou a favor de pessoa jurídica de natureza
cultural, com ou sem fins lucrativos, cadastrada
no Ministério da Cultura, na forma desta lei.
§ 1" Observadoolimitemáximode 10% (dez
por cento) da renda_ bru_ta, a pessoa tisica poderá
abater:
l--até- fOO% (cem por cento) do valor da doação;
ll-até 80% (oitenta por cento) do y_a!QJ: do
patrocínio:
][] -até 50% (cinqüenta por cento) dQ valor
do investimento.

Art. 10. Se, no ano-base, o montante dos in........................ -~--~-------·- _ centivos referentes à doação, patrocínio ou investimento, for sUperior ao permitido, é facUltado
§ 2 9 No primeiro ano de atividade, o limite
ao contribuinte deferir o excedel""\te para até os
da receita bruta será calculado proporcionalmen5 (cinco) anos seguintes, sempre obedecidos os
te ao número de meses decorridos entre o més
limites fixados no art. J9_e seus parágrafos.
da constituiçã-o da empresa e 31 de dezembro

Art. 1?

do mesmo ano.
§ 3o A transformação da empresa, firma individual ou sociedade mercantil, em microempresa,
e vice-verSa, não a implicará em denúncia oU outra restrição de contratos, como de locação, de
prestação de serviços, entre outros.
Art. 3~ Não se inclui no regime desta lei a
empresa:

1- constituída sob a forma de sociedade por
ações;
II- em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou, ainda, pessoa física domiciliada no exte::
-~rior;

DI- que participe de capital de outra pessoa
Juridtca ressalvados os investimentos provenientes de incentivos fiscais efetuados antes da vigencia desta lei;
IV- cujo titular ou sócio participe, com mais
de 5% (cinco por cento), d6 capital de Outra empresa, desde que a receita bruta anual global das
empresas interligadas ultrapasse o limite ftxado
no artigo anterior;
V- que realize operações relativas a:

CAPfrULON

Do regime fiscal

Art. i l. A microempresa ficã isenta dos seguintes tr1butos:
_1- imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
-- -

LEI No 4.890,
DE 13 DE JULHO DE 1962

lnstituf ã.-Q-ratificação de Natal para os
trabalhadores.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o No mês de dezembro de cada ano,
a todo empregado será pago pelo empregador,
uma gratificação salarial independentemente de
remi.ih-eraÇâo a que fizer jus.
§ 1° A gratificação corresponderá a 1/12avos
da remuneração devida em dez.embro, por mês
de serviço, do.ano correspondente.
. § ~ 9 A fração igual ou superior a 15 quinze)
dtas de tra~a)ho será havida como mês integral
para os efeitos do parágrafo anterior.
Art 2 9 As faltas legais e justificadas ao se_rviço
não serão deduzidas para os fins previstos no
parágrafo 19 do art. 1o desta lei.
Art. 3~ Ocorrendo resçi&ã.o, sem justa causa,
do contrato. de _trabalho,_ o empregado receberá
a gratificação devida nos termos dos parágrafos
1o e 2° do art. 1n desta lei calculada sobre a remuneração do mês de rescisão.
Art. 49 Esta lei entraiá em vigor_ na dáta de
sua publicação revogadas as disposições em contrário.
·
Brasilia, 13 de julho de 1962; 141n da Independência e 749 da República.- JOÃO GOCILAR.T
-::- F.rancisç:o Brochado da Rocha - Hermes
Uma
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LEI N• 4.098,
DE 19 DE JULHO DE 1962

- soai do Departamento Federal de Segu_rança Pública incumbido dos serviços de
polfdamento local de Brasilla.

Dispensa de inspeção médica periódica

os funcionários públicos aposentados
que contem 60 anos de Jdade ou mais
de 30 de serviço.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nadonal decreta
e eu sanciono a seguinte lei
Art. 1~> Ficam dispensados da inspeção médica periódica de qUe cogita o art. 2" da Lei no

1.050, de 3 de janeiro de 1950, os funcionários
públicos aponsentados que contem 60 anos de

idade ou mais de 30 anos âe serviço, incluído
o período de inatividade,
Parágrafo único. De inspenção médica ficam

também dispensados, em idênticas condições,os
aposentados pelos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões.
Art. 2 9 Esta lei entrará em vigor ·na- data de
sua publicaçáo, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 19deju1hode 1962; 1~1odalndepen
dência e 74q da República- JOAO GOOLART
-Francisco Brochado da Rocha- Cândido
de Oliveira Neto - Pedro Paulo de Araujo
Suzano- Nelson de M.ello - Monso Arinos
de Melo Franco- Hélio de Almeida- Renato Costa Uma - Roberto Lyra - Hennes
Uma - Reynaldo de Cmvalho Filho.
LEI N' 4.099,
DE 19 DE JULHO DE .1962
Conced~

pensão especJal de Cr$
6.000,00, a Benedito Moniz Cardoso, excondutor de malas do Departamento dos
COrreios e Telégrafos, e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 É conce<Dda a Benedito Muniz Cardoso ex-condutor de malas do Departamento dos
Correios e Telégrafos, a-pensãO especial de Cr$
6.000,00 (seis mil cruzeiros) mensais.
Art. 29 A despesa com a pensão estipulada
no art. 1" correrá a conta da verba orçamentária
do Ministério da Fazenda, destinada aos pensio·
nistas da União.
Art. 3~ Esta lei entra"fâ em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasüia, 19 de julho de 1962; 1419 da Independência e 74~ da República. --JOÁO GOCilART
-Francisco Brochado da Rocha- HéUo de
Almeida.
LEI N' 4.100,
DE 20 DE JULHO DE 1962

Modifica, sem aumento de despesa, o
Orçamento Geral da Onião para 1962,
na parte relativa ao Subanexo 4.16Ministério da Justiça e Negócios Interiores, visando a permitir o custeio do pes-

O Presidente da RepúbUca:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1<?

São feitas as seguintes retificações na
Lei n~ 3.994, de 9 de dezembro de 1961, que
estima a receita e fixa a Despesa da União, para
o exercido de 1962,napart.e relativa ao Subanexo
4.16-Minis~ério di!_J.ustiça e NeQóclos Interiores;
8- DePartamento Federal de Segurança Pública:

"Os crédito inscritos -na verba 1.0.00- Custeio,
Consignação 1.1.00 - Pessoal civil. _Subcomissa0-1.1.01- Vencimentos Cr$ 365.550.000,00
(trezentos e SeS!:)enta e cinco milhões quinhentos
e cinqüienta mil-Cruzeiros. 1.1.05 - AUXIlio para
diferença de caixa - Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) 1.1.09 -Substituições - Cr$
800.000,00 (oitocentos-rriil cruz_eirOs).·1.1.f2Salário-família - O$" 4.400.000,00 (quatro milhões e_quatrocentos mil cruzeiros). 1.1.13GratifiCação de função- Cr$ 7.000.000,00 (sete
milhões de cruzeiros). 1.1.16....:.. Gratificação de
representação de Gabinete - Cr$ 2.400.000,00
(dois ml1hões e quatrocentos mil cruzeiros) 1.1.18
- Gratificação pela prestação de trabalho de natureza especial com risco de vida ou saúde Cr$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros)
e 1.1.26 - Gratifii:àÇão especial de nível univer·
sitá rio- Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), no montante de Cr$ 391250.000,00 (trezentOS e noventa _e hum rili!hOes duzentos e cinqüéniã-mil Cruzeiros):
Ficam transferidos para:
08- Departamento Federal de Segurança Pública, Verba 1.0.00 - Custeio, Consignação
1.6.00 ....:. Enc-argo~ Diversos, Subconsignação
1.6.23 --- Diverso alíiiea 2 -Despesas de qualquer
natureza com o custeio do Pessoal do Departa-mento Federal de Segurança Pública incluído nos
ser\i:lços de policíámento local de BrasiJia - Cr$
391.250:000,00 (trezentos e noventa e hum mi·
lhões duzentos e cinqüenta mil cruzeiros)".
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Art- }9 Fica o Poder Exe-crltivo-·~utorizado a
abrir, pelo Ministério da _Educ~ão e Cultura, o
crédito ..espedal de Cr$· 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) como aUXJ1io às comemorações do cinqüentenário da Fundação da Odade
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.

Art 29 O auxilio concedido será assim distribuído:
_ a) Cr$ 1.000.000,00 __,.à Prefeitura Municipal,
para a organização dos festejos comemC?rativos;
b) Cr$ 1.000.000,00- ao Ginásio Santa Cruz
para conclusão de seu edificio;
c) Cr$ 1.000.000,00 - à Bilioteca Infantil de
Canoirlhas, para edificação de sua sede;-'~
d) Cr$1.000.000,00- ao Asilo de Menores
Rolat:ldo Malucelli, para_ ~on~trução de seu_ albergue;
e) crs-1.00o:ooo,OO - à Associação Rural de
Canoinhas, para construÇão do Pavilhão da"Expcr
si~ão Agroindustrial a seu cargo.

Art.. -3~. O _crédito de que trata a presente lei
será automáticamente registrado no Tribunal de
Contas, distribuído ao TesQuro _Nacional e pôsto
à disposição dos órgãos interessados, que dele
prestarão contas no prazo de 120 (cento e vinte)
dias.
Art. 4"' Esta lei entrará em· vigor na data' de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 20 de jUlho de 1962; 141 9 da lndependênci_a e ?4~ da Rep!lb\ica.

JOÃO GOCD..ART- Francisco Brochado da
Rocha -

Roberto Lyra.

LEI N'4.102,
DE 20 DE JULHO DE 1962

transforma o Departamento Nadonal
-de Estradas de Ferro em Autarquia; cria
o Fundo Nadonal de Investimentos Fer·
roviário, e dá outras providências

_AfC2"' Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

O Presidente da República:
faço saber que o COngresso Nacional decreta
e eu sanciof_IO a seguiri~e lei;

Brasília, 20 de julho de 1962; 141 o da lndependênda e 749 da República- JOÃO GOCILART
- Francisco Brochado da Rocha- Cândido
de Oliveira Neto.

CAPITULO!
Art. 1~ O Departamerito Nacional de Estra-

LEI N' 4.101,
DE 20 DE JULHO DE 1962

Autorizo o Poder Executivo a abrir pe·
__ lo Ministério da Educação e Cultura, o
crédito especial de Cr!!r'S.OOO.OOO,OO
destJnado às comemorações do clnqüentenário da Fundação de Canolnhas, San-

ta Catarina.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:

das de Ferro, (DNEF) entidade subOrdinada diretamente aõ MinistrO da Viação e Obras Públicas
com sede e foro na Capital da República e com
jurisdição em tocfo território_ nacional, passa a
constitui uma autarqUia com personalidade juridica_ de direito público, autonomia administrativa
técoica_efinanceira regendo-se pelo disposto na
presente lei.
Parágrafo único. O DNEF, terá sede e foro
provisórias na ddade do Rio de Janeiro Estado
da Guanabara até a transferência de suaS instalações para Brasília, DF.

Art. 2ç Ao DNEF serão estensivos alvos a
imunidade tributária irripenhorabilidade de bens,
rendas ou seiViços e os_ privilégios de que goza
a Fazenda Pública, inclusive o uso de ações espe·
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dais, prazos de prescrições e e regime de custas,
correndo os processos-~e seu interesse, perante
o Juizo dos Feitos da Fazenda e sob o patrocínio
dos Procuradores do Departamento.
CAPITULO li

Das Atribuições
Art. 3ç Ao:J)NEF compete especialmente:
a) superintender, orientar, controlar e fiscalizar
a p-olitica de Viação ferroviãria (vetado);

b) zelar pela exata observância da parte ferroviária do Plano Nacional de Viação, bem como
pelo cumprimento de suas normas técnicas, promovendo as revisões periódicas necessárias;

c) zelar pelo fiel cumprimentO-pOr parte das
empresas ferroviárias dos contratos de concessão
federal e todos os dispositivos legais e regula-

mentares em.an~dos do Governo Federal no âmbito do Ministério da Viação e- Obras Públic3s,
bem como pelo fiel cumprimento da le_gislação
federal relativa ao tráfego ferroviário interestadual,
sobre o tráfego mútuo ou direito entre si e outras
organizações do transporte, qualquer que seja
a sua natureza;
d) realizar por si ou em coordenação com entidades_ ou empresas fertoviár1as interesSados ou
ainda por meio de contratos com empresas· especializadas, pesquisas, inquéritos, estudos e planejamentos destinados aoaperfeiçoamento das linhas férreas e dos transportes ferroviários tendo
em vista a sua economia, segurança e rapia~z~
e) Estudai, prOJetar e construir, diretamente
ou por delegação, as linhas férreas, prolongamentos, ligaçôes, ramais. variantes e· retificações de
traçados ou outtós melhoramentos, entregandoos, depois de concluídos, aos órgãos competentes;
f) (vetado);
g) (vetado);
h) opinar sobre os relatórios -(vetado) das empresas ferroViárias; (vetado);
I) colher dados junto as administrações ferroviárias referenteS a eStatistica ferroviária e organizá-Ia;
j) estudar e deliberar sobre_ as propostas de
alterações tarifárias das empresas ferroviárias;
k) zelar e fiscalizar a aplicação do Fundo de
Melhoramentos (F.M.) dõ FUndo de Renovação
Patrimonial (F.R.P.) nas empresas ferroviárias
qualquer que seja o regime da sua administração;
I) deliberar sobre a aplicação do Fundo Nacional de Investimentos ferroviários _criados pela presente lei.

e

CAPITULO III

Da organização do Departamento

Art. 41 O D.N.E.F. terá a_ seguinte organização
básica:
~
I- órgão deliberativo;
-Conselho Ferroviário Nacional (C.F.N.); II- órgão executivos;
a) Diretóría" Gefa.J;
b) Divisões e Serviços;
c) clistritos;
d) (vetado);
III-(vetado);
(vetado).

LEI N" 4281,
DE 8 DE NOVEMBRO DE 1963

Institui o abono especial em caráter
permanente, para aposentados de Institutos de Previdência.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu Sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ Fica criado, em caráter permanente,
para os aposentados e pensionistas dos Institutos
de Aposentadoria e Pensões, um abono especial
correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor
anual da aposentadoria ou pensão que o segurado ou seus dependentes tiverem percebido na
respectiva instituição.
Parágrafo único. A importância a que se refere
este ·artigo será paga até o dia quinze de janeiro
do exercício seguinte ao vencido.
Art. 2o O abono de que trata a presente lei
é extensivo a todos os segurados que durante
o ano tenham percebido auxilio-doença por mais
~e seis r;'eses, ou a dependentes seus que, por
1gual penado, tenham percebido awa1io-reclusáo.
Art. 3° Para a cobertura das despesas decorrentes da aplicação da presente lei, a União, os
empregados e_ os e.mpregadores contribuirão para as instituições de Previdência Social com 8%
(oito por cento) cada, sobre o 13~ (décimo terceiro) salário instituído pela Lei n? 4.090, de 26 de
julho de 1962.
-Art. 4~ A presente lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.BrasíUa, 8 de novembro de 1963; 1429 da Independência e 759 da República. - JOÃO GOO·
LART ........ Amaury Silva.
LEI N• 4.282,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1963

_Autoriza o Poder Executivo a abrir, pe·
lo Ministério da VIação e Obras Públicas,
o cr~dlto especial de Cr$
28.270.000.000,00 destinado a atender
às despesas com as obras complementares da Rodovia Rlo-Bahla (BR-4 ).
O Presidente da República:
Faço s{ilier que o Cóhgresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, pelo Ministério da Viação e Obras Públicas
-Departamento Nacional de EstradaS de Roda·
gem - o crédito especial de Cr$
28.270.000.000,à0 (vinte e oito bilhões -duzentos
e setenta milhões de cruzeiros), destinado à con·
clusão das obras de implantação, melhoramento
e pavimentação da Rodovia Rio-Bahia (BR-4), a
ser empregado da seguinte forma:
l-trecho Rio de Janeiro-Teresópolis- Além
Paraíba
-11- Trecho Além Paraiba·Feira de Santana
........................._.____ ...:_~".22.000.000.000,00
lll-Acessos:
__ a) no Estado de Minas Çierais, inclusive Argen'ta, Catagua.Zes, Minfí,' Divino, Santa Margarida,
lpatinga e Acesila, Ubaporanga, Japu, Tarumirim,
Sebrália, Pescador, ltambecuri, !tinga, Pedra Azul
e Medina ...................- -... --... 3.000.000.000,00
Art 82.Até que sejam expedidos os Trtulos da
Dívida Agrária, criados pelo art. 105 da Lei N~
4.504 de 30 de novembro de 1964 poderá o Poder

Dezembro de 1988
Execu~vo,

para os fms previstos naquela lei, se

utilizar das Obrigações do T escuro Nacional -

tipo reajustável, _criadas pela L.~i n~ 4.357, de 16
de julho de 1964.
Parágrafo único. As condições e vantagens, as·
seguradas aos Títulos da Dívida Agrária serão atribuídas as Obrigações do T escuro Nacional Tipo reajustável, emitidas na forma deste artigo,
e constarão obrigatoriamente dos respectivos cer·
tificados.
Arl 83. A presente lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 84. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1965; 144~ da Independência e 77? da República. - H. CASTELO
BRANCO - Octávio Bulhões.

LEI N" 4. 729.
DE 14 DE JULHO DE 1965

Define o crime de sonegação fiscal e
dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nadonal decreta
e eu sanciono a segLUnte lei:
Art. to Constitui crime de sonegação fiscal:
{_,_prestar de_claração fiJ-Isa ou omitir, total ou
parcialmente, informação que deva ser produzida
-a agentes das pessoas jurídicas de direito público
interno, com a intenção de eximír-se, total ou parcialmente_, do pagamento de tributos, taxas e
quaisquer adicionais devidos por lei;
inserir elem_e_ntos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em
do!=umentos ou livros exig_idos pelas leis fiscais,
com a intenção de exonerar-se do pagamento
de tributos devidos à Fazenda Pública;
UI- alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis com o prOpósito_
de fraudar a Fazenda Pública;
IV- fornecer ou emitir documentos graciosos
ou alterar despesas, majorando-as, com o_objetivo
de obter dedução de tributos devidos à Fazenda
Pública, sem prejuízo das sanções administrativas
cablveis.
Pena: detenção de seis meses a dois anos,
e multa de duas a dnco vezes o valor do tributo.
_§ 1? Quan_do s,e tratar de crimir:!_oso primário,
a pena será redut1da à multa de 1O (dez) vezes
o valor do tributo.
§ 2 9 Se o aQente coffieter o qime prevalecendo-se do cargo público que exerce, a pena
será aumentada da sexta parte.
§ 3° O funcionário público com atribuições
de verificação, lançamento ou fiscalização de tri·
butos, que concorrer para a prática do crime de
sonegação Qscal, será punido com a pena deste
artigo aumentada da terça parte, com a abertura
obrigatória do competente processo administra~
tivo.
. ·_ -·
Art. 2~ Extingue-se a punibilidade dos crimes
previstos nesta lei quando o agente promover o
recolhimento do tributo devido, antes de ter irúclo,
na esfera administrativa, a ação fiscal própria.
Parágrafo único. Não será punida com as pe-.
nascominad<Js nos arts. l<>e 6" a sonegação fiscal
anterior à vigência desta lei.
Art. 3° Somente os atas definidos nesta lei
pOderão constituir crime de sonegação fiscal.

n-
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Art. 4" A multa aplicada nos termos desta lei
será computada e re_colhida, integra1mente, como
receita pública extraordinária.

Arl 5" No art. 334, do Código Penal, substituam-se os§§ J9 e 2~ pelos seguintes:
"§ 1" Incorre na mesma pena quem:
a) pratica navegação de cabotagem, fora dos
casos permitidos em lei;
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a
contrabando ou descaminho;

c) vende, expõe à venda, mantém em depósito
ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio
ou alheio, no exercício de ativídade comercial ou
industrial, mercadoria de procedência estrangeira
que introduziu clandestinamente no País ou impo~ou fraudulentamente ou que sabe ser produto
de 1ntroduç:ão clandestina no território nacional
ou de importação fraudulenta por parte de outrem;
.d) adquire, recebe ou oculta, em proveito própno ou alheio, no exercício de atividade comercial
ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legaJ,
ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
_
§ 2~ Equipara-se às atividades _comerciais,
para os efeitos deste artigo, qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino de rr1ercadorias
estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

§ 3~ A pena aplica-se em dobro, se o crime
de contrabando ou des_caminho é praticado em
transporte aéreo."

·
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Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de julho de 1965; 144~ da Independência e -77~ da República. - H. CASTELLO
BRANCO- Milton Soares Campos- Octavio Bulhões.

Art 3? Revogam-se as disposições em contrário.
.
Brasília, 1O de fevereiro de 1988; 167~ da Independência e 100' da República. - JOSÉ SARNEY- Mallson Ferreira da Nóbrega.

LEI N'4.730,
DE 14 DE JULHO DE !965.

DECRETO-LEI N> 2.4!3,
DE I O DE FEVEREIRO DE 1988

Transforma a Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro em Fundação

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências.

e dá outras providências ..

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
eeusandono a seguinte lei:
Art. 1" A Escola de Medicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro, federalizada pela Lei n~ 3.271, de
30 de setembro de _195 7, fica transformada em
Fundação, nos termos da Lei n" 4.024, de __2_0
de dezembro de 1961 e desta lei, mediante- a
aprovação de seu Estatuto.
Parágrafo único. O ato constitUtivo da Fundação será aprovado pelo Poder Executivo e iriscrito
no Registro Civil, figurando como instituidor o
Governo federal.
Art. 29 A Fundação Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, _terá personalidade juridica, com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro,
e goZará de autonomia didática, financeira,- administra_tiyã e disciplinar. -Ait. 39 A manutenção da Fundação Escola
de-Medicina-e-Cirurgia.
-- --- DE<:;Rt;TO~-~ft.Z.412,
DE 10 DE FEVEREIRO DE !988

Art 6~ Quando se tratar de pessoa jurídica,
Altera a legislação do Imposto de Rena responsabilidade penal pelas infraç:ões previstas
da.
nesta lei sefá de todos os qlre, direta ou indiretaO Presidente da República, no uso da-atribuiÇão
mente ligados à mesma, de modo permanente
que lhe confere o art. 55, item li, da Constituição,
ou eventual, tenham praticado ou concorrido para
decreta:
a prática da sonegação fiscal.
Art 1? o irriposto líquido restituir a pessoa
Art 7~ As autoridades admtnistratiVas que ti.:jurídica, apurado na declaração de rendimentos
verem conhedmento de crime previsto nesta lei,
correspondente ao período-base semestral encer~
inclusive em autos e papéis que conhecerem, s_ob
rado em 30 de junho de 1986, será restituído
pena de responsabilidade, remeterão ao Minispelo seu valor atualizado monetariamente.
tério Público os elementos comprobatórios da in§ 1? A atualização monetária a que se refere
fração, para instrução do procedimento criminal
est~ ~_rti_go será procedida de acordo com o secabível.
guinte critério:
§ 19 Se os elementos comprobatórioS forem
a) _o valor do imposto a restituir será expressO
suficientes, o Ministério Público oferecerá, desde
em número de OTN, mediante_ sua divisão pelo
logo, denúncia.
- _valor da OTN no mês de março de 1987 (O:$
§ 2 9 Sendo necessários esclarecimentos, do181,61);
cumentos ou diligências c6m"plementares, o Mib) o valor do imposto a restituir será deterministério Público ·as requisitará, na forma estabenado pela mutiplicação do número de OTN, ãpulecida no Código de Pro_cesso Penal.
rado segundo o disposto na letra a pelo valor
Art 8<> Em tudo o mais em que couber e não
da OTN no mês da restituição.
contrariar os arts. 19 a 79- deSta: lei, aplk:ar-se-ão
§ 29 .. A atualizaç:ão monetária de que trata este
o Código Penal e o Código de Processõ Penal.
artigo é_ devida inclusive no caso da restituição
Art. 9o O lançamento ex officlo relativo às
efetuada pelo vaJor original, em cruzados, __ap6s
declarações de rendimentos, além-dos casos já
o mês de março- de 1987.
especificados em lei, far-se-á arbitrando os rendi§ _3~ Para efeito do disposto no parágrafo _anmentos, com base na renda presumida, através
terior, o valor restituído será convertido em númeda utilização dos slnais exteriores de riqueza que
ro de OTN, tomando por base a· valor desta no
evidenciem a renda auferida ou consumida p_elo
- mês da restitUição e diminuído do valor em OTN
contribuinte.
do total do imposto a restituir, convertido em OTN
Art 1O. O Poder Executivo procederá às altena forma da letra a- âo § 1o A diferença será restirações do Regulamento do Imposto de Renda
tuída, complementarmente, à pessoa jurídica, obdecorrentes das modificações constantes desta
servad.o o-disposto na letra b do § 1o
lei.
---Art. 2? Este decreto-lei entra em vigor na data
Art. 11. Esta lei entr8rá em vigor 60 (Sessende sua publicação._
ta) dias após sua publicação.

a

O Pfes!aente da RePúblicã,no uso da atflbuição
que lhe confere o art: 55, item II, da Constituição,
-decreta:
·
Art. 1~ O LUcro decorrente de exportaçOes incentivadas será tributado, pelo Imposto de Renda,
à alíquota de 3% (três Por centO) no exeÍ'cício
financeirC? de 1989 e à aliquclta d~ 6% (seis por
cento) a partir do exercício financeiro de 1990.
§- 1? A tributação por- alíquota- especiãl -referida neste artigo aplica-se ao_ lucro decorrenté das
exportações de que trafã.m: __
a) o art. J? do Decréto-Lei n~ 1.158, de 16
de março de 19?1, com a r':<:!_ação_dadayelo
art. 1o do Decreto-Lei n~ 1. 721, de 3 de dezembro
de f979 (exportação de manufaturados);
b) os arts. 39 e 4~ do Decreto-Lei no 1248,
de 29-ae-noverribro de 1972, ·com- a redação
dada pelo art. 2? do Decreto-Lei n~ 1.89"4; de 16
de dezembro de 1981, e peloart. 3"do Decreto-Lei
n" 1.721, de 3 de dezembro de 1979 (exportação
por intermédio de/e por empresas comerciaiS exportãdorãsJ;c) o ar_t. 2~ do Decreto-Lei no 1.418, de 3 de
setembrÕ de 1975 (venda a empresas de engenharia);
d) o Decreto-Lei no 1.362, de 28 de novembro
de 1974 (fornecimentos a estaleiros);
e) o art. s~ do Decreto-Lei no 1.189, de 24
de setembro de 1971 (fornecimento para equipar
empresas no exterior);
f) os arts. 19 e 20 da Lei no 6.099, de 12 de
setembro de_1974 (fornecimento para arrendamento no exterior);
_ g) o art. 4° do Decreto-Lei no 1A35, de 16
de dezembro de 1975 (exportação através da Zona Franca de Manaus);
h) o art. 26 do Decreto-Lei n~ 308, de 28 de
fevereiro de 1967 (exportação através do 1M);
I) o art Jo do Decreto-Lei n~ 1.418, _de 3 de
setembro_ de _1_975, com a redaÇão alterada pelo
art. 89 do Decreto-Lei no 1.633, de_9 de agosto
de 197&_(~xpõrlã:çãci de ser0çoS);j) o Decreto-Lei n9 1.240, de 11 de outubro
de 1972 (exportaçãO de minerais abundéiriies);
I) o DecretoMLei n" 1.219, -de 15- de maiO de
1972 (piogfamas Befiex). § 2" Sobre o imposto calculado à_ alíquota
especial é vedada dedução a titulo de incentivo
fiscal, exceto os destinados à Formação Profissional, Alimentação do Trabalhador e Vale-Transporte.
§ 3~ O valor do lucro decorrente de exportações incentivadas! de que trata este artigo, será
apurado segundo o disposto no art. 19 do Decreto-Lei n~ 1.598, de 26 de dez.embro de 1977; e
alterações posteriores.
Art. 2~ Ficam restabelecidos o regime e a
competência previstos no art. 1O de Decreto-Lei
n" 2.287, de 23 de julho de 1986:
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Art. 39 A partir do exercício financeiro de
1989, as pess_oas jurídicas que explorem a atividade de transporte rodoviário coletivo e público
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estrangeiros, continuará regida pelas disposições
do art 63 da Lei n~ 4.5Õ6, de 30 de novembro

DECRETO Ne 95.989,
DE 23 DE OUTUBRO DE 1987

de 1964.

Dispõe sobre a execução do quinto
protocolo modificativo do acordo de alcance parcial de renegociação das preferências outorgadas no período
1962/1988, subscrito entre o Brasil e o
Chile.· -

de passageiros, concedida ou autorizada pelo poder público e com tarifa por ele fiX&da, para exploração de )inh<)S regulares, serão tributadas pelo
lmposto de Renda à alíquota de 17% (dezessete
por cento) sobre o lucro da exploração (art. 19
do Decreto-Lei n<> 1.59Br77 e allera,s:_ões poste-

§ 2~ O hnposto de Relida pago no eiteiior
será considerado redução do Imposto de Renda
brasiieir_o, mas a redução não poderá implícar
imposto menor que o que seria devido sem a
inclusão dos resultadOs obtidos no exterior.
Art. 9? A partir do mês seguinte ao da publlcariores) da referida atividade. __ _
ção Oeste decreto-lei, o des.conto do Irnposto de
9
Renda na fonte previsto no_art. 7° do Decreto~Le:i
§ 1 O lucro infladõnário correspondente à
n" 1302, de 31 de dez.embrõ de 1973, com a
atividade de que trata este artigo será determinado
redação dada pelo art. 79 do-DecretO-Lei n91.584,
mediante a aplicação, sobre o lucro inflacionário
de 29- de noyembro .de 1977, passará a ser feito
do perfodo-base, de percentagem igual à relação
mediante a aplicação de alíquotas progressívãS,
existente entre a receita líquida da atividade beneficiada com a1íquota reduzida_ e_o_to_tal da__r_e~e_i_ta_ _~ acordo com a tabela de _que trata o art. 49
líquida da pessoa jurídica no mesmo período,
da L~i n" _7.450, de 23 de.dezembro de 19~5.
§ 2 9 O lucro infladonádo ãcuiriUJado até 31
Art. 1O. O disposto no art. 29 do Decreto-Lei
de dezembro de 1986, correspondente à atividade
n9 1.695, de 18 de setembro de 1979, aplica~se
de que trata este artigo, será tributado à alíquota
à Gratificação de Natal con.cedida aos funcionáde Q% (seis_ por cento).
rios, civis e militares, da União, do Distrito Federal.
Art 4~ Excepcionalmente, no ex.erdc:io finandos Territórios, dos Estados e- dos Municípios e
ceiro de 1988, as pessoas jurídicas a que se rcl:ere_
das respectivas autarquias, e aos membros do
o artigo anterior poderão pagar o imposto à ali~
Poder Judiciário, do Poder Legislativo e dos Tribu~
quota de 6% (seis por· cento) sobre o lucro da
nais de Cóhtas.exploração da atividade, observado o disposto nos
parágrafos do mesmo artigo, desde que apliquem
Parágrafo único. _ Pãra OS .e-feitos .deste artigO,
1/3 (um terço) do valor do imposto dispensado,
considera-se GratificàçãO _<:le Natal a que corresna renovação_ ou ampliação da frota. _
ponder a 1!12 (um Ç.oz~ avos) da__remuner.:ição
Art. 5 9 A partir do exercício financeiro de
a que o funcionário ftzer jus em dezembro, por
1989, para fins do ajuste de que trata o art. a_~
m_ês _ele efetivo exerckjo, no respectivo ano.
da Lei n~ 7.450, de 23 d._e_de:zembro de. 1985,
Att. 11. A incidência do Imposto de Renda
de acordo com a tabela vigente no exer_cído finan~
na _fonte prevista no art. 7~ do Decreto-Lei n92.394,
ceiro de 1988.
de 21 de-deZembro 'de 19$7, aplica-se aos resgaParágrafo úntc~:-- A tabela de que trata este
tes iniciados a partir de 1o de janeiro de 1988,
:artigo será corrigida monetariamenle pela aplica~
relativos aos Planos de Poupança e Investimento
ção de coeficiente que traduza a variação do valor
(PAIT), de previdência privada e de caderneta de
médio da OTN no ano~base em relação ao valor
poupançii-fipO Pecúlio", qualquer que tenha sido
médio da OTN no ano an_~rior: a primeira correa data inicial dos depósitos e aplicações.
ção far-se-á no exercícTó]inanceiro de l9Çi9.._
Art. 12. Entélde-se a exdusão da vari.,ção
Art. 6<~ Os vaJores referidos no art. 2<~ do De- monetária p_as_siva dos recursos captados do púcreto-lei n 9 2.397, de 2i- de t;Je~embro de 1987, blico,._da base de cálculo da contribuição de que
deverão ser incluídos como ren,dirnentos na cédu- trata a alíne.a b, do § 5?, do art. 1o, do Decreto-Lei
la F da declaração de rendimentoS_ dos sócios n''1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação
beneficiários.
"_que lhe foi dada pelo art. 2Z âo Decreto-Lei n?
2397, de ~_1 de dezembro de 1987, restrita aos
Parágrafo único. No caso de apresentação de - recursos captados pelas instituições integrantes
declaração em separado, os valores recebidos por do Sistema Brasileiro de Poupança e Emprés"tiffiã
cônjuge não cabeça-de-casal serão tributados, na -SBPE.
forma deste artigo, na sua declaração.
.A.ri --13. _Da arrecadaçãõ da contribuição para
Art. 79 Os_ lucros apurados, até 31 de de~m
o Fundo de Investimento Social- finsocial, inci~
bro de 1987, pelas sociedades civis de que trata
dente à alíquota de 0,6% (seis décimos por cento)
oart l9do Decreto-Lei no2397, de21 de dezemde acordo com o § 5? do art. 19 do Decreto-Lei
bro de 1987, quando pagos ou creditados, serão
fl'? 1.940, de 25 de maio de 1982, acrescido pelo
tributados na fonte à alíquota de 23% (vinte e
art. 22 do De_creto-Lei n9 2.397, de 21 de dezem~
três por cento), facultado ao beneficiários consibro de 1987, será repassada uma sexta parte a
derar essa tributação como exclusiva. Se oS lucros
fundo especial destinado a fornecer recursos para
forem capitalizados, deverá ser observado o disfimmc_iamento da reforma agrária.
posto no act. 63 do Decreto~Lei n: 1,598, de 26
Art 14. Este decretO_-lei entra em vigor na da~
de dezembro de 1977.
ta de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se o art. 8? do Decreto-Lei
Art &' Serão corriPt.itados no lucr_o real das
n~ 2.394, de 21 de d~embro de 1987, os arts,
pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas
5<~ e 10 do Decreto-Lei n9 2.396, d_e 21 de de:zem~
no PaíS os resultados obtidos no exterior, dtretabro de 1987, e os arts. 5 9 ,79 e 11 do Decreto-L-ei
mente, ou através de subsidiárias, filiais, sucursais,
n? 2.397, de 21 de dezembro de 1987, e demais
agências ou representações.
dispoSições em -contrário.
§ 19 A tributação dos resultados das atividaBrasília, 1O de fevereiro de 1988; 1679 da ln de~
des de navegação marítima, aérea, de outros
pendência e 100' da República- JOSÉ SAR~
transportes e meios de comunicação com países
NEY- Mallson Ferreira da Nóbrega.

Retificação
Na página 17663, da coluna, no segundo considerando, onde se lê: considerando que os plenipotehdários do Brasil e Chile, com base no Tratado
de Montevidéu/80; assinaram, aos 12 de nevem~
bro de 1986 ...
LEIA-SE: CoilSíderando que os Plenipotenciários do Brasil e do Chile, com base no Tratado
de Montevidéu/ElO, assínaram, ·aos 1O de noVembro de 1986 ...
DECRETO No 95.71 O,
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1988

Aprova o Estatuto da FUndaçãO Joa~
qulm Nabuco e dá outras providências.

O Prestdentet da República, no uso das atribuições q_J.!e lhe çonfere o art. 81, itens m ~-.v' da
Constituição, e tendo em vista Odisposto no parágrafo único do art. ] da Lei n<~ _6.687, de 17. de
setembro de 1979.
--0

LEl N' 4.862,
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965

-Altera a Jegislação do Imposto de Renda, ado ta diversas medidas de ordem fiscal e fazendária, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber qUe o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte-rei:
Art. 1e .........................- ..-·~----·--------

Art. 50. O art 9• da Lei n' 4.729, de 14 de
ju1ho de 1965, passa a vigorar a-cte:Sddo dO se~
gúinte parág'rafo: ·
''Parágrafo único. O servidor, que de má
fé, ou sem suficientes elementos de comprovação, promover lançamento de tmpq~to indevido, será passível de demissão, seni prejuízo da responsabilidade criminal."
_,

................

-..--..-·------··----

DECRETO-LEI N• 1.380.
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1974

Altera a tributação dos rendimentos
de pessoa física e dá outraS prÕvidências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe corifer"e o art. 55, item li, da Constituição
Federal, decreta:
Art, ]e ...................- - · - - - - · - - . ,......-

Art. 3° 1\s pesso'as ftslcas de naCionalidade
brasileira quE! transferir~m Ou tenham transferido
sua resídêncja dp país, a fim de prestar serviços,como assalariados, a Tiliais, sucursais, agências
ou representações no exterior de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil, ou a sodedad~s domiciliadas fora do país de cujo capital p~em, com

b!ÁRIObõ-tONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1988

pelo menos 5% (cinco por cento), pessoas jurídi~
cas domiciliadas no Brasil, poderão optar pela
manutenção, para fins de Imposto de Renda, da
condição de residentes no país.
§ 1~

Os rendimentos do trabalho assalariado

recebidos no exterior pelas pessoas mencionadas
n·este artigo que optarem pela condição de resi~
dentes, enquanto perdurarem as condições nele
estabelecidas, serão incluídos como não tributáveis na declaração anual de rendimentos.
§ 2~' As pessoas de que trata ess_e artigo não

poderão abater da renda bruta os encargos de
família reladonados coní clependentes que não

estejam no país e as despesas correspondentes
a pagamentos atenuados a domiciliados ou residentes no exterior.
Art 7~> Estão isentos do impostO de que trata
o artigo 77, da Lei n9_ 3.470, de 28 de novembro
de 1953, os rendimentos pagos a pessoas tisicas
residentes ou domiciliadas no exterior por autarquias ou repartições do Governo brasileiro situadas fora do território nacional e que correspondam a serviços prestados a esses órgãos.
Art. 89 A partir do exercício financeiro de
1975, as pessoas fisicas domiciliadas no Brasil
que recebam rendimentos de trabalho assalariado, em moeda estrangeira, de autarquias ou repartições do Governo brasileiro, situadas no exterior, sofrerão descontos do Imposto de Renda na
fonte, mediante a aplicação das seguintes alíquotas progressivas sobre o rendimento bruto auferido:

Rendimento Bruto CIS$ 1.00
Alíquot.as
Classes de
Alé .................

De ..................
De .................. .
Admade .......

600 -···------601 a 1500 '-·-·-····1.501 a3.000 ...•••.••.
3.000 .:·-·-··-··--·

Isento
3%
5%
8%

§ 19 O imposto de que trata_este artigo_será
cobrado como antecipação do que for apurado
na declaração de rendimentos, que deverá ser
apresentada, anualmente, nas mesmas condições
estipuladas para as pessoas ftSicas residentes no
país.
_
§ 29 Será Incluída na cédula C da declaração
de rendimentos de que trata o parágrafo anterior
a quarta parte do rendimento bruto recebido em
dólar norte-americano no ano-base.
§ 39 Os valores em dólares norte-americanos
serão registrados em cruzeiros na declaração de
rendimentos, depois de feita a conversão à taxa
média do dólar fiscal no ano-base da declaração.

LEI N• 4.506,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o lmposto que recai so-

bre as rendas e proventos de qualquer
natureza.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta,
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ As pessoas físicas, domiciliadas ou residentes no Brasil que tiverem renda líquida anual
superior a vinte a quatro vezes o salário mínimo
fiscal, apurada de acordo com a lei, são contri-

ao
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buiiltes
&nposto-de Renda, sem distinção de
DECRETO-lEI N" 157,
nacionalidade, sexo, ídade, e.stado ou profissão.
DE 10 DE FEVEREIRO DE !967
Art. 29 Vetado._
~
_ Art. 39 A partir do exercício fin_~nceiro de
-CQnçede estimulas fiscais a capitali1965, os valores expressos em cruzeiros na legiszação das empresas, reforça so lncenM
lação do Imposto de Renda, serão atualizados
tivo~ ~ compra de açQes; f~llita o paga·
anualmente em funÇão de coeficientes de corremento dos débitos fiscais.
ção monetária estabelecida pelo Conselho Nacional de Economfa, desde que os índices gerais
Art. 1? De acordo com os termos deste dede preços se elevem acima de 10% (dez por cencreta-lei, os contribuintes do Imposto de Renda,
toT ãõano _ou de 1.5% (cjuinZe por cento)_em nos limites da~.-redações previstas nos artigos 39
--Ul1'l _triêriio. -_____
_
.e. 49, _terão a faculdade de oferecer recursos _às
ParáQi'afo único.- Os valores expressos, vetado
instituições financeiras, enumeradas, no artigo-29,
em salários mínimos, vetado, serão convertidos
que os aplicarão na compra de açôes e debênem cruzeir•-s e ficarão sUjeitos- ao dispost~ neste
tures,. emitida_s por empresas cuja atuaç_ão corres--artigo.
- - ·
· --pOi':tda aos meios e aoS fins estabelecidos no artiArt. 49 Os rendimentos de menores_serã:o trigo 79
_
_
bl,.1tados conjuntamente com os de seus pais:
Art. 29 Os Bancos de Investimento, as Sede§ 19 O disPoSto neste artigo não se _aplica:
dades de Crédito, Financiamento e Investimento
a) ao_$ filhos, emancipados;
e as Sodédades Corretoras, membros das Bolsas
b) aos filho.s de primeiro leito de binuba no
de Valores, autorizadas pelo Banco Central da-Re~
exerddo de p{.trio poder, que poderão apresentar
públíca do Brasil, poderão vender "Certificados
declaração em separado;
de Compra de Ações"; sendo facultado aos San·
c) áõs filhos menores que, auferindo rendicos de Investimento, em lugar da venda de certifimentOs de trabalho, optem pela apresentação da
cados, receber depósitos.
__
declaração em separado.
§ 19 Os recursos recebidos pelas instituições
§ 29 Os menores serão representados por
finaceiras, nos termos deste artigo, serão invesseus pais ou representante legal.
tidos de acordo com a diversificação a que _estão
§ 3? Os rendimentos dos menores só responsujeitos os Fundos de Investimento, devendo ser
derão pela parcela de imposto proporcional a relaaplicados, _exclusivamente, na compra de ações
ção entre seus rendimentos líquidos e o total da
ou de debêntures conversíveis em ações das emrenda bruta declarada conjuntamente com a de _presas a qu_e se refere o artigo 79 deste decreto~lei.
seus pais.
§ 29 Os depósitos ou certificados de compra
Art. 59 Estão Isentos do imposto os rendide ações terão prazo mínimo de 2 (dois) anos,
mentes do trabalho auferidos por:
·
sendo a sua liquidação efetuada em títulos._
1- servidores diplomáticos de governos esArt. 3? Será facultado à pessoa física pagar
trangeiros;
o imposto devido em cada exercido com redução
II-servidores de organismos internacionais
de dez por cento (10%), desde que aplique, em
de que 6 Brasil faça parte ~ aos quais se tenha
data que proceder a do vencimento -da notificação
obrigado, por tratado ou convênio, a conceder
do Imposto de Renda, sorna equivalente na efetiisenç.ão;
vação do depósito_ ou na aquislção dos certifim- servidor não brasileiro de embaixada, con- cados mencionados no artigo anterior.
-ª-ulado e repartições oficiais de _outros países no
Parágrafo único. __ O~.contnbuinte -manifestará,
Brasil_! desde que n_p Qais de sua nacionalidade
em sua declaração_ de renda, o propósito de fazer
geja assegurado igual tratamento a brasileiros que
depósito ou adquirir certificados, sendo expedido
ali exerçam indênticas funções.
a notificação da cobrança do imposto com o des~
Parágrafo único. As pe_ssoas referidas nos
taque do abatimento solicitado.
itens II e III desde ~rtigo serão contribuintes como
Art. 49 As pessoas jurídicas, obedecidas as
residentes no estrangeiro em relação a outros rencondições mencionadas no_ artigo anterior, pode_dim~ntos produzid~ no país.
rão dedutir do Imposto de Renda devido, no exercíciO financeiro de_1967, a importância equiva···················-················-·····--··--.lente a dez pof Cento- (i 0%) desse imposto desde
DECRETO-lEI N• 156,
que a mesma importância seja aplicada na efetivaDE 10 PE FEVEREIRO DE 1967
ção do depósito ou na compra de certificados,
9
Modifica disposição do Decreto-Lei n
referidos no artigo :29
_
_
38, de 13 de novembro de 1966.
ParáQrafo único. o oenefiCio fiScal Previsto
neste artigo será conseguido cumulativamente
O Presidente da República, usando da atribuiéom os que ti'ãtarii as Leis n9 4239, de 27 de
_,&.ão_que lhe confere o artigo 9 9, § 2 2, do Ato Institu)inho de 1963, __n9 4.§69, de 19_de de_z~mbr~ de
ciófiãl n9 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta:
196.5, e nç 5.174~ cie 2_7 de outubro de 1966 desde
Art 1" O artigo 19, do Decreto~Lei n9 33, de
que observado o limite máximO de cinqiJenta por
18 de novembro de 1966, passa a vigorar com
cento (50%) do vaJor do imposto devido.
a seguinte redação: "Art. ]9 As empresas indusArt 5~ o cOntribuinte que,comp~r.certifica
triais e comerciais, contribuintes do Imposto sobre
dos ou efetuar depósitos, de acordo com o disposProdutos Industrializados Otl Imposto sobre Circuto nos artigos 39 e 4? deverá apresentar a reparlação de Mercadorias, são obrigadas_ a manter
tição lançadqra_do Imposto de Renda da respecum demons_trativo dos preços de venda de seus
tiva jurisdição prova da operação realizada forneprodutos ou mercadorias no mercado interno, a
cida por instituição financeira.
partir de 19 de outubro de 1966". __
ParágrafO único: Além da prova da operação
Brasília, 10 de fevereiro de 1967; 146~ da lnderealizada, nos termos desde artigo, a instituição
- pendência e 799 da República.- H. CASTELLO
financeira fornecerá informações a repartição lanBRAI'ICO - Octávio Bulhões
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AS:

Art. _sr
sOciedades- de capital aberto, nos naquele prazo, gozarão também dos favores a
termos da legislação em vigor, que c::um_prlrem -que se· refere o artigo 17 do decreto-l.,.ei n? 62,
__ _
o dispostO no"'ªdigo 7<~ dé_ste _Decreto-lei, poderão, de 21 de novembro de 1S66.
Arl 6<? A falta de cumpri11Jento das obriga.. ParáQrafO úi"'iCO .. -- E'r0 çircunstândas espea partir do exercido financeiro de 1968, deduzir
ções previstas nos artigos 31 e 49 de~e d_ecreto-lei
sujeita o infralor à multa igual ~prevista no artigo · as importândas efetivamente pagas como divi- ciais, os delegados regionais e seccionaiS do Imdendos às ações, até- o máximo de 6% (seis por posto de Renda poderão autorizar o pagamento
84 e seus_ parágrafos da Lei n<? 4.502, de 30 de
parcelado dos dêbitos _r_§_l_ativos ...aol:i exerdçios finovembro de l 964.
- - -centO) sobre o respectivo valor nominal.
Art,lO. O íninjstro da Fazenda, se houver re~ nanceiros até o de 1966,_inclusive, contemplados
§ 19 A pessoa física que infringif. ã.s dispocorhefidação do Conselho MÔnetário Ncldonal, conl" os -favo_rt;lS previstos neste artí9o e no a"rti:go
sições deste de<:;re:to-lei ficará sujeita à multa no
13 deste dt:;;cretp-lei, até o limite_ m_áximo d~ 18
em face do excesso -de valQrização dos_ títulos
valor variável entre Cr$ 20:00Q'{vlnte-mil cnJzeitos)
em Bolsa, é autorizado a suspender, telnpofariã.- (dezoito) prestações mensais, iguais e sucessLvas.
a Cr$ 300.000 (trezent~_n)i[_cruzeiros).
Art. 15. No exercíci_Q fi_nal).ceiro d~ 1967, o
mente, a dedução prevista no artigo anterior, ou
§ 2" As multas de que tratam este artigo e
o parágrafo anterior serão impostas sem prejuízo -os demais estímulos fiscais previstas nêste decre- imposto de que trata o artigo 3!5 da_ Lei no 4.862,
to-lei.
de 29 de novembro de I 965, será_ também ª-Plicada cobrança da parcela dº_ i_mposto que houver
Art. 11. O ConSelho Monetário Nacional po- do às empresas industriais e comerciais que, ha~
sido indevidamente descontada, com as sanções
derá autorizar o Banco Centrai da República do vendo mantido estáveis os seus preços ou efetuaw
legais cabíveis pela falta do pagamento no prazo
Brasil a utilizar ~ recurs9s da reserva monetária,
dos reajustes inferiores à J5% _(quinze porcento)
fiXado na notificação de !af1.ç:a111ento.
Art. ~ A compra de ações e de deb~ntures, .-.. origiriaaa- do lmpôsto sobre Operações Financei- no período de 28 de fevereiro "31 "de dezembro
de 196.5, tenham efetuado reajustes em 1966 suras; para refinanciar os aumentos. de capital de
realizada pelas instituições finanCceiras, enumera·empresas mencionadas no artigo 7 9 deste decre- perioreS a 10% (dez por -cento), autorizados pela
das no artigo 2", somente sefáo Válídas em relasão
to-lei, subscritos por entidades finanCeiras, me- Comissão Nacional de Estímulos à EstabiUzação
às emprêsas que se comprometam, perante o
diante cláusulas e <::ondições a serem examinadas
dos Preços. cl.esde que o <!umento global no períoBanco Central, a ac;eltar, altematiyamente, uma
em cada caso.
do de 28 de fevereiro d_e 1965 até 3 J de dezembro
das condições dos incisos seguintes, a, b ou c,
Art. I 2. Poderão ser incorporados af:? capital de 1966, não haja excedido çie 25% (vinte e cinco
e atendam, C~Jml,llativarn.e.flt;e, ao indic:-ado no incida sociedade ou empresa individual, independen- por cento) dos preços vigentes em 28 de fevereiro
so d:
.
temente de pagamento do lmpôsto de R§:nda, de 1965.
a) colocar no mercado mediante oferta à
Art. 16. _ Os demonstrativos -d-a correç:ãó -rno·
pela pessoa~jufídka e pelos adonistas, sócios ou
subscrição pública, direta ou in9iretamente, ações
titular, be-neficiadas com o aumento de_ c~pital, netária do valor original do~i bens do ativo imobi' de aumento de capital, devendo os atuai_s acioos rec1,1r~QlJ c0J1'Ç.SpondentE:S às variações do ati- lizado das pessoas jurídicas,' realizada obrigatorianistas subsc:-rever, no mínimo, vinte por ce_nto _ vo, resultantes de correção monetária, que não
mente. nos tennos do artigo 3° da Lei n~ 4.357,
(20%) do valor da emiss~o; __
constituam rendimento tributável, de acordo com de 16 de julho de 1964, sem qualquer ânus finan·
b) colocar no mercado debêntl,Lr~s conversía legislaçã-o em vigor.
·
ceiro, a titulo de imposto ou de empréstiinó Comveis em ações, de prazo mínimo, de três (3) anos,
pulsório, em relação aos balanços· ence~dps a
_§ 1~ O resultado dé! corre~ão monetárt.a do
devendo os atuais acionistas subscrever vinte por
valor nominal das Obrigações Reajustáveis do Te- partir de 19 de setembro de 1966, deVerao" ser
c:ento (20%) do valor da emissão;
souro Naciona1, pertencentes a sociedade, ou em- mantidos em boa Ordem nos arquivos das emprec) alienar imóveis em valor_ que, no mínimo,
presa índividual, deve sei registrado no passivo -sas-.-que fiçam dispensadas de enciinliri.õ'á-:105 às
seja equivalente a quinze por cento ( 15%) do capirepartições lançadoras do Imposto de Renda.
não exigível, a crédito de cori.ta com i'flb1ulação
tal social;
§ 1~ No exercício financeiro de 1_96'7, a pesprópria, nela permanecendo até a sua aplkação
d) aplicar os recurso_s provenientes do aumenobrigatória no aumento de capital ou na compenw soa juridica ficá desobrigada_ de instruir a respecw
to de capital, com a opção de uma das provisação de prejuízos.
tiva declaração de redim~ntos _com os seguintes
dências acima enumeradas, em <:apitai circulante,
documentos:
§ 29 Nenhuma tributação sofrerão, nas dedaw
assegurando a proporção entre o passivo exigível
raçõeS de pessoas jurídica-s ou flSicaS, ou na fonte,
a) desdobramento, por natureza de gastos,
e não exigível, de acôrdo com os recebimentos oS aumentos de capital das pessoas jurídicas meda conta de despesas gerais;
desses recursos, sendo, para os efeitos desta Lei,
diante utiUzação do a<::réscimo do valor do ativo
b) relação disçriminativa dos créditos consideconsiderado como capital pr6prio as debêntures
deCQrrente Qe aumento de caJ)itaJ realizados nos -rados incobráveis e debitados à conta de previsão
conversíveis em ações, de prazo mínimo de três
termos deste artigo, por sociedades_ das quais se- ou de lucros e perdas, com indicação _do nome
anos.
jam elas adonistas ou sócias,- bem Como as açóes
e ou quotas distribuídas em virtude 9aqueles au- e endereço do devedor, do valor e _da data do
ParágrafO úriico. A empresa que infringir o disvencimento da dívida e da causa que impossimentos de capital.
posto neste artigo estará sujeita à multa de dez
bilitou a cobranç:a;
Art.
--13.
Os
cQilfrlbuint_és
do
[mpo_sto
de
Renpor cento (_10%) a vinte e çinco por Cento (25%)
c) demostra1:ivos previstos no parágrafo único
da,
inclusive
fontes
retentor_as~
que,
até
15
de
marsobre o valor dos aumentos de capital, apliçada
do artigo 38 do Decreto-Lei n" 5.844, de 23 de
ço de 1967, ~fetuarem, de urna só vez, o pagapelo Banco Central e recolhida ao Tesouro Nasetembro de-~ 943_, e_m s_e tratandO:- de so'?~d,ades
mento
do
seu
dêb\to
fiscal
relativo
ao
exercído
cional.
que operam em seguros.
finai).ceiro de 1966, gozarão da -redução de 50%
Art. 8~ As pessoas juiidtç:at; ou empresas indi(cinqüenta por cento) do va1or das mu1tas, fican§ zo A partir do exercício financ:eiro de 1968,
viduais que_ desejarem alienar imóveis que possuam na data da publicação deste decreto-lei, -do, -ainda, dispensados da correção nlonetária a diretor do Imposto de Renda poderá dispensar
_as pessoas jurídicas ,de instruírem as respectivas
com a fmalidade de a_umentar seu capital de giro, -desses débitos.
Parágrafo úil.ico; No caso de que trata este
declarações -de rendimentos çom os documentos
poderão efetivar a venda_ com prazo máximo de
artigo, quando o débito for superior a Cr$
contábeis e analíticos exigidos pela legislação
seis anos, a partir de}? de março de 1967, me5.000.000 (<::inca milhõe~ de cruzeJ,ros}, será perahialmente em vigor, desde que sejam apresendiante correção monetária das preStações, sendo
mitido o seu pagamento em 6 (seis) prestações
tados ern fórmula aprOpriada da declaração de
o lucro apurado na alienação da propriedade dismensais, iguais e sucessivas, efetuando-se o parendimentos os demostrativos e informações
tribuído proporclonalmente_à recei~ recebida em
gamento da primeira prestação, obrigatortamencomPlementares sobre as· operações realizadas.
cada ano, para os efeitos da determipaç:ão do
te, até 15 de março de 1967.
§ 39 O disposto neste artigo e nos par~gi_afos
rendimento tributável nos _exeródos financeiros
-Art. -l4. -Dentro do prazo de trinta dias conta- anteriores não_disp_ensa a _Ressoa jurídica de prescorrespondentes.
_ -~
tar infonnaçõeS e e:Sclarecirrietlf.os, quando exigidos de 31 de janeiro d~ 1967, os contrib1,1intes,
Parágrafo único. As empresas de que trata
bem como as fontes retentoras, do ImpoStO- de dos -pelas autoridades fiscais competentes. o artig-o 66 da Lei n? 4.506, çie 30 de novembro
Art 17. Os in<::entiVos fiscais previstos nos arRenda que pagarem a totalidade de seus débitos
de 1964, continuam obrigadas a obsefvaras nortigos25e26 dODeCretono55, de 18 de n0VE7mbro
-fiscais relativos aos exêrcicios financeiros até o
mas estabelecidas no mesmo artigo_para a apurade 1960, serão' conCedidos;· a partir do_ exercfcio
ção do lucro, em relação às prestações recebidas , de 1965, inclusive, ou requererem seu·parc.e]aw
financeiro de 19Q8, às -pesooas jurídicas e às erô~
menta com o pagamento da primeira prestação,
em cada ano.
çadora do -domicílio do contribuinte, quanto às
importâncias e datas dos recebimentos.

~
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presas individuais que aplique em hotéis de turisM

mo novos. capitais, provenientes de recursos próprios, em quantia igual ao valor do imposto disM
pensado.
§ )9 A importânda das reduções de que trata
este artigo será anua1mente incorporado ao capital da empresa beneficiada, independentemente
do pagamento de quaisquer impostos e taxas federais, pela pessoa jurídiça e pela peSSoa física
do titular, sócio ou acionista da empresa.
§ 2 9 Se o valor das reduções referidas neste
artigo não for utilizado, de acordo co os artigos
25 e 26 do Decreto-Lei n? 55 de 18 de novembro

de 1966 dentro do prazo de trêS arios, contado
a partir de 19 de janeiro seguinte ao exercício
financeiro a que corresponde o imposto a empre-

sa deverá promover o seu recolhimento, obrigatoriamente, como renda tribtifária da União, em guia
próprio, com o acréscimo de multa moratória e
demais cominações legais.
§ 3? O não recolhimento previsto no parágrafo anterior, dentro de trinta dias contados do
término do triênio, determinará a cobrança-do
débito ex omcio"..
Art 18. Nos casos de que trata a Lei n9 4.729,
de 14 de julho de 1965, também se eitiri.guirá
a punibüidade dos crimes nela previstos se, mes-mo iniciada a ação fiscal, o agente promover o
recolhimento dos tributos e multas devidos, de
acordo com as disposições do decreto-lei n? 62,
de21 de novembro de 1966ouâesteDecreto-Lei,
ou, não estando julgado o respectivo processo
depositar, nos prazos fixados, na repartição competente, em dinheiro Ou em Obrigações Reajustáveis do Tescuro, as importâncias nele consideradas devidas, para liquidação do débito após o
julgamento da autoridade de primeira instância.
§ 1>- O contribuinte que requerer, até 15 de
março de 1967, à repartição corilpetente,Tetíficação de sua situação tributária, antes do início da
ação fiscal, indicando as faltas cometidas, ficará
isento de responsabilidade pelo crime de sonegação fiscal, em relação às faltas indicadas, sem
prejuízo do pagamento dos tributos e multas que
venham a s.er considerados devidos.
§ 2 9 Extingue-se a punibilidaàe qua~do a im~
putação penal de natureza diversa da Lei n9 4. 729,
de 14 de julho de 1965, decorra a ter o agente
elidido o pagamento de tributo, desde que ainda
não tenha sido iniciada a ação penal, se o montante do tributo e multas for pago ou depositado
na forma deste _artigo.
§ 39 As disposições deste artigo e dos parágrafos anteriores_ não se aplicam às operações
de _qualquer natureza, realizadas através de entidades nacionais ou estrangeiras que não tenham
sido autorizadas a funcionar no País.
Art. 19. A partir de 1~ de janeiro de 1967,
o imposto previsto no artigo 39, §§ 29 e 3", da
Lei 0 94.154, de 28 de novembrO de 1962, alterado
pelo artigo 18 da Lei n" 4.357, de 16 de julho
de 1964, será devido à razão de 40% (quarenta
por cento).
Art. 20. O § 4~, item 11, do artigo 2~ do Decreto-Lei, n" 62, de 21 de no~embro -de 19-66, Passa
a ter a seguinte redação:
"O Banco Nacional dO Di=senvolvimentó Ecom
nômico entregará as ações 180 (cento e oitenta)
dias após a prova de recolhimento integral do
adicional, pelo valor do patrimônio líquido das
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respéctfVas socieda_des, constantes do balanço le-vantado em 30 de junho de 1967.
__ Art. 21. Ficam revogados o artigo 13 do decretowLei n9 62, _de 21 de novembro de 19Ç6,
e demals disposições em· cOntrário.
H. Caslello Branco - Presidente da República.

21 de dezembro de 1958, a Lei n"' 4262 de 12
de setembro de -1963, e-a Lei número 4.263, de
12 _de setembro de 1963.
, BraSJlia, 10 de fevereiro de 1967; 1469 da lnde-pendência_e 79" da República. -H. CASTELLO

bECRITO-LEI N' 158, DE 1O DE FEVEREIRO DE 1967

DECRETO-W N' 88(í,DE JS DE SITEMBRO DE 1969

-DispÕe sobre a aposentadoria especial
e (lá outras providências.

BRANCO - L. G. do Nascimento e SUvaEduardo Gomes - Carlos Medeiros Silva.

Dispõe sobre a instituição do Fundo
de Recuperação Econômica do Estado
do Espírito Santo e dá outras providên·

O Presiderite da República, usando das atribuidas.
ções que lhe confereo § 2" do artigo 9", do Ato
Os ministros da ~rin_ha de Guerra, do Exército
Institucional número 4, de 7 de dezembro de
1966, de<:reta:- ·
e da-Aeronáutica Militar, usando das atribuições
que lhes confere o artigo 1"' do Ato Institucional
Art. 1" A aposentadoria especial do aeronaunG 12, de 31 de agosto de 1969, combinado com
ta obedecerá ao que dispõe este decreto-lei e,
§ 19 do artigo 29 do Ato Institucional no 5, de
-no _que com ele não colidir, à Lei n" 3.807, de
13 de dezembro de 1968, decretam:
26 de aQôsto de 1960; alterada pelo DeCreto-Lei
__ n"._66, de 21- de novembrO de 1966:
Art. 19 Fica il}Stitufdo o Fundo de RecupeArt._ 2o É considerado aeronauta, para os efeiração Econ6mica do Estado do Espírito Santo,
constituído de:
tos do presente decreto-lei, aquele que, habilitado
r-ecursos derivados do Decreto-Lei n9 157,
pelo Ministério da Aeronáutica, exerce funçãO rede ~O de rev~reiro de 1967, nos termos do artigo
munerada a bordo de aeronave civil nacional.
3~ deste decreto-lei;
Art. 39 A aposentadoria especial do aeronaub) dotações governamentais de origem fede-ta, prevista no § 2" do artigo 32 da Lei no 3._807,
ra] ou estadual, bem como aUXJ1ios, subvenções,
de 26 de agosto de 1960, será concedida ao segucontnbuições, doações de entidades públicas ou
rado que, contando no mínimo 45 (quarenta e
privadas, nacionais, internacionais ou estrangeicinco) anos de idade, tenha completado 25 (vinte
ras;
e cinco) anos de serviço.
§ 1o A prestação do beneficio da aposentaw
c) recursos destinados ao Estado do Espírito
Santo, pelo Grupo Executivo da Racionalização
daria especial do aeronauta consistirá numa renw
da Cafeicultura (Gerca);
da mensal correspondente a tantas trigésimas
d)_ re<:ursos resultantes de incentivos instituípartes do salá1~o-de-benefício, até 30 (trinta),
- aos pelo Governo do Estado do Espírito Santo;
quantos-forerri os arios de serviço.
e) rendimentos derivados das sua5 aplicações.
§ 29 O salário-de-beneficio do aeronauta não
Parágrafo úilko. Para cumprimento do dispoderá ser inferior ao maior salário mínimo vigenposto na alínea b deste artigo, a União utilizará
te no pais nem superior a 10 (dez) vezes o valor
recursos de Fundo Especial criado pelo"Ato Comw
desse mesmo salário mínimo.
plementar n~ 40, de 30 de dezembro de I96R
Art. 49 Aplica-se ao aeronauta, para os fins
Art. 2'? O Fundo te:m por prlndpal finalidade
de percepção do auxílio doença, inclusive no caso
prestar assistência financeira, sob a forma de parde incapacidade para o vóo, os preceitos do art.
24 e seus parágrafos da Lei n" 3.807, de 26 de
ticipação acionária e de operações de crédito, a
empreendimentos industriais e agropecuários, loagosto de 1960,--na- redaÇão dada p€:[o art. 7°
calizad9s no Estado do Espírito Santo.
do Qecreto-Lei n9 66, de 21 de novembro de 1966,
Art. 3 9 O contribuinte do Imposto sobre a
com alt~~ações dos parágrafos seguintes:
Renda, pessoa tisica ou juridica, residente O!J do-§ 19 Entende-se por incapacidade para o vôo
miciliado no Estado do Espírito Santo, poderá
qualquer lesão de órgão ou perturbação de funaplicar no Fundo de Recursos Econômica doEs·
ções que impossibilite o aeronauta para o exertado do Espírito Santo os incentivos instituídos
cício de sua atiVi.dade habitual em- vôo.
pelo Decreto-Lei n" 157, de 10-2-67, obedecidos
§ 29 A verificação e a cessação da incapaos mesmos percentuais.
cidade para o v6o serão declaradas pela Diretoria
Act. 4n Observados os mesmos percentuais
de Saúde da Aeronáutica, após exame médico
e 2f-prefel'êrlcfa para ínvestimentos nos setores
do segurado feito por junta médica, da qual fará
da pesca e do turismo, o contnbuinte do Imposto
parte obrigatóriamente um médico pa Previdência
Social.
- - --- --sobre a Renda, domiciliado no Estado do Espírito
:Art. 5" As -pr-estaÇoeS dos beneficias de- apoSanto, p-õderá aplicar, em empreendimentos inw
dustriais e agropecuários -cóilSiderados de intesentadoria e de aUXIlio-doença não poderão ser
resse-para a recuperação econômica desse estaM
inferl6res a 70% (setenta por cento) do maior
do, os recursos decorrentes dos iricentivos instisaláríó mínimo vigente no país, nem as de pensão
tuídos pelos De<:retos-Leís n" 221, de 28 de fevepor morte, a 35% (trinta e cinco por êeitto) do
reiro de 1967, e n~ 55, de 18 de novembro de
mesmo salário mínimo.
1966.
.
Art 6" Perderão direito aos beneficies deste
§ 19 As opções para aplicaç~o dos incentivos
decreto-lei ~queles que, voluntariamente, se afastarem do vóo por período--superior-a 2 -(dois) -a-nos
fiscais na forma deste artigo poderão ser uSadas
-CoósevUlivos.
:PelO prazo de 5 (cinco) anos.
§ 2 9 Optando pela aplicação em empreendiArt. 7? Este decreto~lei entrará em vigor na
mentos de interesse para a recuperação econôdata de sua publicação revogadas as disposições
em contrário e em especial a Lei n9 3.501, de - mica do ~do do Espírito Santo, nos te!T11os
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deste artigo, o contribuinte d.o Imposto sobre a
Renda:
a) depositará a imporfâncià restante da deduR
ção do imposto e adkionaiff nâQ restituíveis, em
parcelas proporcioriais· àS dó recolhimentó nO
Banco de DesenvolvimentO do Espírito Sa:nto, e
comprovará o depósito perante o agente arrecadador, quando do pagamento de= cada parcela
do imposto devido;
b) indicará, até 6 (seis) meses após o recolhimento, sem_atras_o d~ últim_~ parcela do depósito
a que se refere a alíne~ a, o empreendimento

a que pretende destinar os _recursos. ____
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Art. _J ~ Fica transferido, -com o respectivo
oçupante, Leny Cabral Martins, um cargo de Datilógrafo AF-503.9.8 de Quadro de Pessoa]- Parte
Especial- dó Ministério do Exérdto, para o Quadrq d~P~ssoal- Parte Per_mali.ente- do EstadoMaior das Forças Armadas.
Art 29 Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contráriO. - - Brasflíã, 18 de setembro de 1969, 148Q da Independência e 81, da República. Augusto H~nn
- Rademaker GrúnewaJd -Aurélio de Lyra Tavares - Márcio de Souza e MeDo.

§ 3? A importância depositada, na forma deste artigo, será registrada pelo estabelecimento de
DECRETO·LEI N• 882.
crédito em conta e?pedal, a fayor do contr.ibuinte,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1969
para efeito_ de fisçali~ção .;! aplicação.
Art 5o Os recursos a que se- refere o artigo
Autoriza o_ PQder gx~çuUvo a lm:Juir
4 9 serão aplicados pela pessoa jurídica deposidotações nos projetas de Orçamentos
tante sob a forma de: participação societária.
Anuais, para os exercícios de 1971 a
§ 1" As ações adquiridas Com _os recusros
1979, e fixa os re_spectivos montantes.
a que se refere este artigo serão nominativas_ e
OS iilinistros da Marinha de Guerra, do Exército
intransferíveis pelo prazo de 5 (cinco) ·anos.§ 2~ O valor das ações adquiridas com recur- -e da AeroOáutica Militar, usarido das atribuições
que lhes confere o artigo 19 do AfJ::J lnstitudonal
sos a que se refere este: artigo será igual, no máximo, a·75% (setenta e cinco por cento), e, no n" 12, de 3-1 de agosto de 1969, combinado com
o § 19 do artigo 2"' do Ato Institucional n9 5, de
mínimo, a 25% (vinte e cinc;_o pófCentb), do capi13 de dezembro de 1968, decretam:
tal social da empresa assistida.
.
Art. )"i>_"_Fica O Poder Exeq.1tivo autorizado a
§ 3~ Decorrido o prazo previsto no§ 29, alínea
incluir ii.oS Projetas de Orçamentos Anuais para
b, do artigo 4'". sem que o contribuinte tenha
os exercidos de 1971 a 1979, dotações em favor
feito a indicação do projeto, os recursos serà,o
do Ministério dos TransporteS, à contã do Imposto
transferidos para a conta do fundo de que trata
Único sobre Lubrifican~es e Combustíveis üqui_
o artigo 1~
dos e Gasosos.
Art 6~ Poderão ser ub1~dçs _segundo as disposições deste clecreto-lei os recursos de c;ontri- _
.
DECRETO·LEI N• 2.394, .
buintes domiciliados no Es~cto do Espírito santo,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
provenientes de deduções do Imposto sobre a
Renda e adicionais n~o restitu(vejs._efetu,adª'-S_em
___ Altera a legislação do Imposto de Renconformidade com os Decr~tos-Lei_s n" 221, de
da inddente sobre rendimentos auferi28 de fevereiro de 1967, e n~ 55, de 18_de novemdos em operações financeiras de curto
bro de 1966, e que não-estejam-comprometidos
prazo e dá outras providências.
na forma estabelecida pela legislação própria.
O
Presidente da_ República, no uso da atribuição
Art. 7"' Fica criada- o Grupo- Executivo para
que lhe confere o fl.rtigo 55, item Jf, da ConstiRecuperação Econômica do Estado do Esp!rito
tuição, decreta:
Santo (Geres), com competência para administrar
Art. 1 ~ ...... ·-------~·---··..
e disciplinar os recursos e incentivqs previstt;>s
M: 7'1 Rcam sujeitos à incidência do Impos~
neste decreto-lei.
to
de Rendé). na fonte, a titulo de antecipação do
Parágrafo único. A composição e atribyiçôes
devido na declaração, a alíquota de 20% (vinte
específicas do Geres serão fiXadas em d~creto.
por cento);
Art 8" Este decreto-lei entra em vigor na data
[-os valores resgatados dos Pianos de Poude sua publicação, revogadas as disposições em
pança e Investimento (Pait), de que ~'!_ta o Decrecontrário.
to·Lei 11' 2492, de 21 de novembro de 1986;
Brasília, 18 de _setembro de 1969; 14& da Inde11- o resgate previstO no parágrafo únic::o do
pendência e 81 ~da República- AUGUSTO HAartigo 49 do Decreto-Lei n.o 2.296, de 21 de novemMANN RADEMAKER GRÜNEWALD - AU·
bro de 1986 (Previdência Privada), bem <:orno
RÉLIO LYRA TAVARES - MÁRCIO DE
as importâncias pagas ou Creditadas como beneSOUZA E MELLO - Antônio Delfim Netto
ficias pecuniários, sob a forma de pecúUo, pelas
- HéUo Beltrão.
entidades de previdênda privada, a pessoas f~cas
participantes;
DECRETO-LEI N• 881,
l\1- os valores resgatados ·das cadernetas de
DE 18 DE SETEMBRO DE 1969 ~c
poupança tipo pecúlio, instituídos pelo Decreto-:lei
n~ 2.301, de 21 de novembro de 1986, dep~is
Transfere cargo do Ministério do Exér~
de expurgados do valor acumulado dos rendi·
cito para o Estado-Maior .das Forças Armentes.
madas.

Os Ministros da Marinha de Guerra~ dp ~rdto
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições
que lhes confere o artigo 1o do Àto lnstiiUciOna.l
n9 12, de 31 de agosto de 1969", combinado com
o § 1? do artigo 2" do Ato Institucional n~ 5, de
13 de dezembro de 1968, Qecretam:

Parágrafo único. O imposto será retido por
ocasião do pagamentó:. crédito ou resgate: pelo
administrador das carteiras, fundos ou clubes
PAIT;·-·pela entidade de previdênciã privada; ou
pela instituição financeira qu_e tiver acolhido o de·
pós~~? de poupança.
-

DECRETO-LEI N• 2.394,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987

--

Altera a legislação do Imposto de Renda incidente sobre rendimentos auferidos em operações financeiras de curto
prazô e dá outras providêndas.

O-Presidente da RepÓJ?_l~ca, no uso da atribuição
que lhe confere _o artigo 55, item 11, ~~ Constituição, decreta:
.
__ -Art. 1~ Fica sujeito ao Imposto de Renda na
fonte, à alíquota de 6% (seis pgr ~ento), C? ~~!1~!
mento bruto auferido em operações financeiras
de curto prazo.
~~Parágra{o único: Considera-se oper;:tçã_o fimlnceira de curto prazo aquela de prazo igual
ou inferior a 28 (vinte e oito) -dias; contados_ c!a
data de aquisição de títulos ou das aplicações
de recursos, até a data da subseqüente cessão,
liquidação ou resgate de títulos, obriga_ções ou
aplícaçôes de ren@_fp<a.
DECRETo-LEI N• 1.51 O,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a tributação de resultados obtidos na venda de participações
societárlas peJas pessoas físicas; altera
o Decreto-Lei n91381, de 23 de dezembro de 1974, que disp.õe sob~ o trata~
mento tributário apUcável à pessoa física
-equiparada à pessoa juridica em decor~
rêncla de operações com Imóveis, e dá
outras providências.
O Presiâente da República, no uso das atr_ibui~
ções que lhe confere o artigo 55, inçiso II, da
Constituição, decreta:
Art. 1'~ O lucro auferido Por pessoas fisiCas
na alienação de quaisquer participações societárias está sujeito à inddência do Imposto de Ren·
da, na cédula "h'' da declaração de rendimentos.
Art. 2~ O rendimento trlPutável de acordo
com o artigo anterior será determinado pela diferença entre o valor da alienação e o custo de
subscrição ou__aquigjção da participação societária, corrigido monetariamente segundo a variação das Obrigações ReajustáveiS do Tesouro Nacional.
_ Art. 3~ Considera-se valor da alienação:
a) o preç:o efetivo da operaçãO de venda ou
da cessão de direitos.
b) o valor efetivo da contraprestaçào, nos demais casos de_ alienação.
_
Parágrafo único. Nos casos de aUe_nação a
-titulo gratuito, será sempre imputável à operação
o valor reill da participação alienada.
Art. 4~ Não incidirá o- imposto de que trata
o artigo 1~:
a) nas negociações, realiza:das em .BQlsa de
Valores, com ações de sociedades anQnirnas;
b) pelo espólio, nas alienações "mortis causa";

c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido
o período de cinco ('lnqs da data da Sllbscrição
ou aquisição da participação.
.Art. 59 Para QS efeitos da trjbytaç_êi;o prevista
no artigo 1~ deste __ decreto-IEü, presume--se· que
as alienaç:ôes se referem às participações subscritas ou adquiridas mais reCEmteffiente, e qUe
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a9-judicação, dação em pagamento, doação, denadas nos itens anteriores quando não compu~
sapropriação, procuração em causa própria, pro- - tados na declaração de rendimentos como abatições a que corresponderem.
messa de compra e· venda, cessão de direitos
m~to ·ou ~~du~ão cedular.
Art 6<> A tributação prevista no artigo 1~ deste _ou promessa de cessào de _direitos à aquisição
. d) outfos gastos que vierem a ser r~lacio
decreto-lei não se aplica às cotas de fundos em
~~ imóveis e contratos ~fiils em que' haja tranS~
nados pelo Ministro da Fazenda.
condomínio a que se refere o artigO 18 do Decre~- J!1issão de imóveis ou cessão de direitos à sua
§ 4" Na aPuraçãq do montante trij:)utável, o
to-Lei n~ 1.338, de 23 de julho de 1974.
aquisição;
. ref!dimento~Serã redl.liiâõ pela aplicação -do -per~
lll- data de aquisição ou de alienação -aque- centual de 10% (dez por cento) por ano completO
Art. 7~ . O "adquirente· da participação sõciela em que foi celebrado o contratá inicial da operatária deverá reter e recolher, no ato da operação
transcorrido entre a data de aquisição e a de alieção imobiliária correspondente, ainda que através
nação do imóvel.
sujeita à tributação prevísta no artigo 1<> deste de..
de instrurnen~ particular.
creta-lei, 1% (um por cento) do valor da aquisição,
Art. 3o O_lmposto de Transmissão pago pelo
.§
3°
Qüalido
trata,r
de
alien;;tção
de
imóvel
como antecipação do impostõ- devido pelo aliealienante na aquisição dos im6veJs que__ deram
edificado em terr~iio _próprio, será con-siderada,
nante na declaração de rendimentos.
origem à-tributação prevista no artigo 1~. constitui
para efeito do disposto no item III do parágrafo
§ 19 O adquirente fornecerá ao alienante o
crédito a ser deduzido do Imposto de Renda.
anterior, a data de aquisição do terreno.
comprovante do recolhimento do imposto anteciParágrafo único. O crédito de -que" trata este
~- 4:~ A data de aquisição o_u c:Le alienação
pado na forma _deste artigo.
aàigo não pOderá exceder a- diferenÇa entre o
constante de instrumento particular só será aceita
§ 29 A falta de retenção de que trata este artiimposto líquido df:!_yido sem a indusão do rendipela autoridade fiscal, se favorável aos interesses
go sujeitará o adquirente à multa de 50% (cinmento e_o imposto liquido devido cOin a incluSãO
da_ pessoa física, quando atendida pelo menos
qüenta por cento do imposto que_ deveria ter sido
do mesmo reDdimento.
um_a das seguintes condições:
retido.
Art. 4-:> O Ministro da Fazenda poderá baixar
Art & Em qualquer caso o contribuinte poa_}_ _o instrumento tiver sido registrado no Renormas cõmplerhentares- necessárias à aplicação
derá optar pelo pagamento do impOsto à alfquota
gistro Imobiliário ou no Registro de Títulos e Dodo disposto nos artigos anteriores.
de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os lucros
cum~ID.tos, nQ prazo de 30 (triilta) diãs contados
da data dele constante;
_
auferidos, conjuntamente com o devido na decla- Art. so Os abatimentOs da renda brú.ta das Conração de rendimentos, sem direito a abatimentos
_~ )_ hou~e~ confor~idade com cheque mo mi~
tribui_ções e _doações feitas a instituições fllantróe reduções por incentivoS fiscais.
nativo pago ou nota promissória registada, dentro
picas, de educação, de pesquisas cientifii::as ou
do prazo de 30 dias contados da data do instrude cultura, inclusive artísticas e a entidades esporArt 9" O ministro da Fazenda baixará normas
mento;
tivas ficam limitadOs ao total di:: 10% (dez por
complementares necessárias à aplicação do disc} houver conformidade co-m Jaiiçament~s
cento) da renda bruta, mantidas-as· di::maís-condi~
posto nos artigos anteriores, inclusive quanto aos
contábeis da pessoa jurídica, atendidos os preceições previstas na legislação em vigói.
critérios de avaliaçáo das operações sujeitas a
t~~ da legislação em vigor;
_
imposto.
Art. 6'? Poderão ser abatidos da re"nda bruta
d) houver menção expressa da operação nas
os pagamentos feifõS ã entidades que assegurem
Art 1O. Este decreto-lei entra em vigor na dad~d~a_fões de bens da parte interessada, apredireitos de atendimento -ou ressarcimefitO de desta de sua ~ublicação, revógadas as disposições
sentaâ_as tempestivamente à_ repartição Compepesas de natureza médica, odontológica ou hospiem contráno.
-- -- tente, JUntamente com as declarações de renditalar e que satisfaçam, cumulativamente_, aos se~
Brasflia, 20 de novembro de 1978; 157" da Indementos,
guintes requisitos:
pendência e 9o~ da República. - ERNESTO
§ 5o O _dispOsto neSte artigo não se aplica
1- estejam autorizadas a funcionar pelo /Y\inisGEISEL - Mário Henrique Slmonsem às doações em adiantamento da legitima e às
tério da Previdênda e Assistência Soda] e posAlysson Paulinelli - João Paulo dos Reis
efetuadas às entidades enumeradas nos artigos
suam plano atuarial aprovado e fiscalizado pelo
Velloso
11 Oe 113 do RegUlamento do ImpoSto de Renda,
Ministério da Indústria _e do Comércio;
aprovado pelo Decreto n" 76.186, de 2 de setemII- obedeçam às prescrições sobre formação
DECRETO-LEI N• L641,
DrO de 1975.
de reservas técnicas que vierem a ser Qaixadas
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978
pelo Conselho Monetário Nacional; e
Art. 2<> O rendimento de que trata o ã.rtigo
Ill-sejam relacionadas__em ato declaratório a
Altera a legislação do Imposto de Renanterior será tributado na declaração de rendiser baixado pela Secretaria da Receita Federal,
da das pessoas físicas.
mentos, através de uma das formas seguintes,
mediánte a comprovação do preenchimento dos
à opção do contribuinte:
O Presidente da República, no uso da atribuição
requisitos previStos nos incisos -anteriores.
que lhe confere o artigo 55, inciso II, da Consti- - -- -1 =1i1dusão na cédula H;
Parágrafo único O abatimento previsto neste
tuiÇão decreta:
II- mediante aplicação da aJfquota de 25%
artigo fica sujeito às mesmas condições e ao mesArt. J9 Constitui rendimento tributável o lucro
(vinte e cfnco-p-orcento), sobre os lucros apurarõo liinite global r~feridos no- artigo 9' § 3o da
apurado por pessoa física em decorrência de aliedos, sem direito a abatimentos e reduções por
lei no:> 4.506, de 30 de novembro de 1964.
incentivOs fiScais.nação de imóveis, no que exceder a Cr$
Arl 7o A partir de 1"' dejan~iro qe 1979, ficam
4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) no
§ 19 Considera-se lUcro a diferença entre o sujeitos à incidência do Imposto -de Renda, exclu~
ano~base.
Válor de ali'enaç_ão e o_ custo corrigido monetaria- sivamente na fonte, à alfquota de 50% (dnqüenta
§ 19 No caso de pessoa fisica equiparada à
mente, segundo a variaçã-o nominal das Obriga- por cento), os rendimentos reais produzidos por
empresa individual, nos termos do Decretos-Lei
ções Reajustáveis do T escuro Nacional.
títulos de crédito -letras de câmbio com aceite
n9 1381, de 23 de dezembro de 1974, alterado
§ 29~ Co"nside;a-se valor da alienação:
de instituições financeiras e debêntures em geral
pelo de n~ 1.510, -âe "27-de _dezembro de 1976,
a) o preço efetivo da operação de venda ou - e depósitos a prazo fixo com ou sem emissão
o disposto neste artigo somente será aplicável
da cessão de direitos;
de certificado, com con:e_ç:ã_Qmonetária preftxada.
aos imóveis não alcançados pela equiparação e
b} o Valor efetivo da contrapresta_ção nos de§ 1c Considera-se rendimento real 20% (vinàqueles não computados na apuração do lucro
mais casos di= alienação;
te por c:entÇ>) do rendimento nominal tOtal do títuda empre~a.
c} o _valor de mercado nas operações a título lo.
§ 2 9 Para os efeitos_dci disposto-neste artigo
§ 2° O "ConSelho Monetário Nacional poderá
gratuito.
consideram~se:
alterar, -em função dos prazos de -re59ate ou de
§ 3_9 _-lnl~gram o custo:
I - imóveis - os bens definidos no artigo 43
aplicaÇão e da taxã de inflação,, o percéntu81 de
a) o PreÇo de aquisiÇão;
do Código Civil;
que trata o parágrafo anterior.
b} Os dispêndios com a construção, amplia·
U- alienação - as operações que importem
§ 39 Oimpcisto é conSiderado ônus do adquição e reforma,_ desde que os projetas tenharn
a transmissão ou promessa de transmissão, a
rente e será, pela corretora, distribuidora ou instisido aprovados pelos órgãos competentes;
qualquer titulo, de imóveis ou na cessão ou pro~
tuição financeira fnterveniente,_retido_o~ fonte por
c) os jureis pagos por empréstimos contraímessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais
ocasião da primeira negociação do título.
dos para financiamentq das operações mendocomo as realizadas por: compra e venda, permuta,
as bonificações são adquiridas a custo zero, às
datas de subscrição ou aquisiÇãO das participa-

se

U- aii~naçã~ ::1

as operações que importem

tr::.n<:rni<:.::ôtn n•• nrnrn<><:<:<'! ri<> tr<'lnc:rnic:.::ôtn

:o.

b)

. . . ::.n "'

o~ -di~pêndio~ com a construção, ampliariPo:::rlP t'IIH'' ns nroietos tenharn

r,..fnrm;o~

que trata o parágrafo anterior.
§ 39 O impOsto é conSiderado ônus do adqui-
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§ 4o

DIÁRIO

Se_ a pessoa jurídica realizar nova nego-

ciação de titulo por valor inferior ao que pagou

na sua aquisição, reterá o Jrnposto de renda na_
fonte sobre a difer~nça.
§ 59 C:lbe à pessoa jurídi~ anotar, no tí'tulo,
o valor da negociação e do tributo retido.
§ 69 Quando os rendimentos forem auferidos
por pessoa juridica, o imposto a que· se refere
este artigo será deduzido do imposto devido se-

gundo a declaração de rendiinentos a_nual, na_
proporção que existir entre o prazo em· que o
título houver permanecido no ativo durante o período-base e o prazo to_tal de seu venclment_o.
§ 79 A falta de retenção e de recolhimento
de imposto sujeitará o- responsável à multa de
15% (quinze por cento) do valor rlo título.
Art. 8? As alíneas i ej doart. 2~ do Decreto-Lei
n91.338, de 23 de julho de 1974, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 2• .........................................................................
i) subscrição de ações ·de empresas industriais
ou agrícolas, consideradas de interesses para o
desenvolvimento econômico do Nordeste ou da
amazônia, nos termos da legislação espedfica,
e de quotas dos Fundos de Investimentos do Nordeste (Finar) ou da Amazônia (Finam): 45% (qua_
_
renta e cinco por cento);
j) subscrição de açõe_s de sociedades anônimas abertas- 3_0% (trinta por CentO)."
Art. 9'1 Ficam· revogados:
1- a alinea n do art. 2" e o art. 1O do Decreto-Lei n9 1.338,_de23 de julho de 1974;
U- os artigos 11 O da Lei n~ 3. 470, de -2"8 de
novembro de 1958, 31 dO Decreto-Lei n" 756,
de 11 de agosto de 1969, e 86 do Decreto-Lei
n 9 221. de 28 de fevereiro de 1967.
-·

Art. 10. Este d_ecreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, sendo aplicável aos redimentos obJeto das declarações que devam ser
apresentadas a partir do _exercício financeiro de
1980, inclusive.
Art. 11. Revogam-se as disposiçõ~s em contrário.
Brasffia, 7 de dezembro de 1978; 157" da Independência e 90.7 da República. - ERNESTO
GEISEL- Mário Henrique Slmonsen.
DECRETO-L,EU'i 0 I .642,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978

Altera a legislação do Imposto de Renda das pessoas físicas.

O Presidente da Repúblíca, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55, item 11, da Constituição, decreta:
Art. 1" Poderão _ser abaUdas a renda bruta,
na declaração do Imposto de Renda das pessoas
físicas:
I - as contribuições previdenciárias pagas em
dobro pelos segurados facultaUvos de que tratam
os arts. _ll e 12 da Consolidação das Leis da
Previdência Social, expedida pelo Decreto n~
77.077, de 24 de janeiro de 1976; _
D-as importâncias efeUvamente pagas, a título de contnbufção, pela pessoa tisica participante
de planos de concessão de ben_efidos a entidades
de previdência privada abertas que obedecam às
exigências contid_as na Lei n9 6.435, de 15 de
julho de 1977,

DO CQI'fQRESSO NACIONAL (Seção ll)
DECRETO-LEI N• 1.950,
DE 14 DE JULHO DE 1982

i"Serlta do ImpoStO de Renda os gã"IilioS·
auferidos por pessoas físicas em operações com Imóveis, estimula a capitallxaçâo das pessoas juridlcas, e dá outras
providências.
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beneficiário_ fará jus à restituição do imposto, monetariamente corrigido.

Art. 100. Fica isento do imposto de renda das
pessoas fisicas o lucro obtido na alienação de
imóveis de valor não superior a 2.500 (dois mil
e quinhentas) ORTN, deso::Ie que não tenha o_cor· _
rido Outra alienação nas mesmas cçmdições_. no
espaço de 5 (cinco) anOS.
O Presidente da República, no uso da atribuição
--Art 101. Esta lei entra _em vigor na data <;le
que lhe confere o artigo 55, item; D, c;la Consti- - sua publicação:
tuição, decreta:
Art. 102. Ficam revogadaS as disposições
Art. I' ......................................................- ......... - ...- em contrário, em especial o caput do art. 7" do
Decreto-Lei
n" 2.052, de 3 de agosto de 1983_
Arl 12. Fica iSento do Imposto de Renda o
lucro auferido por pessoa fisica na venda de imó- (vetado).
Brasília, 23 de dezembro de 1965; 164~ da Indeveis, .desde _que o alienante, no prazo de um ano
contado da celebração do contrato, aplique o pro- pendência e 97~ da República: - JOSÉ SARduto da venda na compra de imóvel residencial NEY- DUson Domingos Funaro
e: que, na data da aquisição, não possua imóvel
da mesma espécie.
~ DECRETOcLE! N• 2.287,
§ 19 O cüsposto neste artigo se estende aos
DE 23 DE JULHO DE 1986
casos_ em :que o alienante aplique o produto da
Altera dispositivos da Lei n" 7 .450, de
venda na aquisição de imóvel residencial para
23 de dezembro de 1985, e dá outras
parentes de primeiro grau, desde que o donatário,
providêndas.
na data _da aquisição, não possua imóvel da mesO Presidente da_ República, no uso da atribuição
ma espécte.
§ 2~ No caso de venda de mais de um imóvel, que lhe confere o artig~ 55, item II, da Çon:;ti_o prazo referido neste artigo será contado a partir tuição, Qecretã:
da data da primeira alienação.
§ 3" _A aplicação parcial do produto da venda ····Art.la~;;&;;;tos""distnb;:;Íd;s-·;~;~
irriplicará tributação do lucro, proporcionalmente sociedades de capital de risco a seus s6dos. assim
como o ganho de capital na alienação ou liquidaao valor da parcela não aplicada.
§ 49 A inobservância das condições estabe- ção_de _quotas por ações dessas sociedades, será?
lecidas neste artigo importará a exigência -do im- tribUtados pelo imposto de renda, na. fonte, a aliposto ca1clilado como devido no exercício finan- quota de_ 23% (vinte e três por cento), a título
- _ceiro em que deveria ter sido pago, corrigido m6· de antecipação de imposto que for devido nÇ! denetariamente e acrescido d-e juros de mora e de claração._
multa.
Art. 13. O Ministro da Fazenda poderá baixar
os atas complementares necessários à aplicação
DECRETO-LEI N• 2.292,
do disposto neste decreto-lei.
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
Art. 14. Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
~põe sobre a instituição, em beneem contrário.
fido do traball)ad9r, de planos de pou- - Brasília, 14 de julho de 1982; 161° da Indepenpança e Investimento (PAIT), e dá outras
dência e 94~ da República. - JOÃO AGUEI~
providências.
REDO -Emane Galvêas - José Aávio PéO PreSidente da República, no uso das atribuicora.
ções que lhe confere o artigo 55, item li, da Constituiç_ão, decreta:
Art. 1~ t: autorizado a iristituíção de planos
LEI N; 7.450,
de poupança e investimento (PAIT), destinados
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985
a incentivar a formação voluntária, em benefício
Altera a legislação tributária federal,
do trabalhador, de carteiras de tltuJos e valores
e dá outras providências.
mobiliários.
O Presidente da República, faço saber que o
§ -1. o Cada trabalhador pode organiZar seu
Congresso Nacional decreta e eu sanci_pno a seplano PAfT individual, e a· cada empregador é
guinte lei:
possível instituir plano PAIT em favor dos respecArt. I o ................_ ....... _ . -...- •.,.-........ , _ . _ ...... ..
tivos eJ!l_p[E:Qados e administradores de empresa,
· M ]!i, Considera-se lucro distribuído, tnbu- observando O disposto neste decreto-lei.
tado p:elo lrl1POsto de Renda, a parcela dos lucros
§ 29 ~ Considera-se trabalhador, para os eft!itos
e reservas proporc~onais ao valor das ações em . deste decreto-feL a pessoa que, residente ou dotesouraria ou quotas liberadas, nas hipóteses de:
miciliada Oo País, aufira rehcümento do trabalho,
1- cancelamento; aSsalariado ou nâo, lrldusive éomo profisSiOnal
l i - cüstribuiçãÕ;
_
liberi:tl, administrador de empresa, autónomo,
IU -permanência no patrimônio da empresa
cooperativado, avulso e ambulante. Entende-se
por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados
empregador o empresário, ou a pessoa ju(idica
da data da aquisição.
de natureza empresarial, que, assumindo QS riscos
Par~grafo único. Na hipótese do inciso III des.da atividade económica, admite e a_ssalaria trabate artigo, se a pessoa jurídica vier, a alienar as
lhadores, tendo-os, conforme o caso, também coaçõe~foU qUotas de que trata este artigo, o sócio
mo administradores.

Dezembro de 1988
Art. 2 9 -Todo trabalhador. pode organizar plano PAIT individual, mediante contribuições próprias em dinheiro, objetivando:
I - A aquisição de quotas de fundos de investi-

mento PAIT; ou
II- a constituição de carteira individual de títulos e valores mobiliários em entidade, de sua escolha, _que satisfaça as exigências deste _decreto-lei.
§ 19 Na hipótese do inciso U, o valor da cartejra individual há de ser, no mínímo,de cem mil
cruzados (Cz$ !00.000,00).
§ 2" O valor mínimo fixado no § J9 pode· ser
alterado pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 3~ .1:: possível ao trabalhador transferir os
bens de seu património, PAIT de uma para outra

entidade administradora, ou modalidade de aplicação prevista neste artigo, na forma estabelecida
pela Comissão de Valores Mobiliários.
Art 39 A todo empresário pessoa natural, e
a toda pessoa jurídica de natureza empresarial,
é facultado instituir, em benefícfo dos seus empregados e dos administradores d:;,_ e:mpresa, plano
PAIT.
§ 19 O conjunto de empresas sob controle
comum pode organizar plano PAIT único, para
os empregados e administradores de todas as
respectivas empresas.
§ 2 9 A criação de plano PAIT empresarial e
a modificação dele, por pessoa jurídica, competem, privativamente, ao órgão social detentor de
poderes para alterar o respectivo contrato social,
ou estatuto, e, tratando-se de entidades sob controle, direto ou indireto, de pessoa pública, dependem de prévia aprovação desta.
§ 39 A participação de trabalhador em plano
PAIT empresarial será, sempre, voluntária.
§ 49 É facultado, ao trabalhador participante
de plano PAIT empresarial, solicitar, a qualquer
tempo, sua exclusão dele.

Art. 4° Cada plano PAIT empresaiial terá regulamento próprio, o qual:
I - disporá, respeitado este decreto-lei, $Obre
as contribuições para o patrímônfo do plano, a
ãplicaÇão,- a- administração, a transferência e o
resgate de bens ot>jeto de investimentos, os benefícios atnbuídos aos participantes, os direitos destes em caso de desvincl,l1ação da empresa, e as
condições de alteração e_ exti_nção dÕ-plã.no;
II- se conterá em documento firm_ado. pelo
empresário, ou pelos representantes legais da
pessoa jurídica de natureza empresarial, e registrado no Registro de Títulos e Documentos da
localidade_ erri: que se_ situar o estabelecimentoprincipal da empresa.
Art. 5o As contribuições para o plano PAIT
empresarial podem ser periódicas ou esporádicas. em valor fixo ou variávet _conforme o concernente regulamento.
§ 1~ As contribuições pagas, consoante este
decreto· lei, pelo empresário, o.u pela pessoa jurídica de_ natureza empresarial, a plano PAIT que
uma, ou outra, institua, como os rendimentos originários dos bens e_m que forem apltcadas, não
são considerados integrantes da remuneração
dos beneficiários para efeitos trabalhistas, previ·
denciários, nem de contribuição sindicai, e também não integram a base de cálculo para as contnbuições do fundo de garantia do tempo de serviço.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi\o li)
§ 29 As contribuições objeto do par~grafo an
terior são dedutíveis como despesa operacional,
d~sde que obedeçam a critérios gerai5 e benefiCfeffi, no nlínlmO, cinqüenta por cento (50%} dos
empregados do contribuinte.
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§ }9 O resgate total pode ocorrer:
I-dez (10) anos após a contribuiÇão inicial
para a folll!ação do patrimônio;
ll-decorrido_s cinco (5) anos de tal contribuição, se o titular do património aposentar-se por
entidade de previdência social, ou completar sesArt & Ao participante de plano PAIT emPresenta e cinco (65) &nos de _idad.e;
sarial é possíVel, após deCorridos cinco (!5) anos
m-a qualquer tempo, na hipótese de invalida contribuição- inicial para a formação do patridar-se, permanentemente, o titular do património,
mónio;- PAIT, e independentemente da e~ão
de seu vínc;u[o corn o empregador, transferir o
ou na de s!.la. roort.e. ·.
§ 29__ o-reS-gate-parcial será possível, cinco (5)
valor de sua parttciPação para a formação indivianos
após
a_
contribuição
inicial
para
a formação
dual nos termos do Item II do artigo29, observado
do conceme:rite_ património e até o limite de um
o regulamento do plano quanto às contribuições
terço (1/3) do valor deste, quando seu _tiiul_ar:
futuras para este,
1- vá adquirir casa própria:
-_
Parágrafo único. O participante que deixár de
II- esteja desempregado há seis (6) meses
ser _empregado, ou administrador, da empresa,
consecutivos.
tefá _âireito à -slla quqta-pãrte nas cóntrlbüições
§ 39 O resgate total não impede quem<:$ efeti-áh.teilores realizadas,-Inediante a transferência devou de Iniciar novo Período de contribuição para
la para aplicação nos termos do artigo 29 ou para
plano PAIT, individual ou empresariaL
fundo de investimento PAIT de outra empresa
Art. 12. Na determinação da renda liquida
a que se venha vincular.
anual de pessoa física titu1ar de patrimênio PAIT,
Art. 79 Os bens em _que forem aplicados os observar-se-ão as -~eguintes normas:
recursos financeiros destinados à execução de
I - as importâncias efetivamente aplicadas duplano PAIT, individual ou empresarial, assim <:.o- _ rante o ano-base podem Ser- abatidas da renda
mo _os rendimentos derivados desses bens e o
bruta, desde que seu total não exceda cem mil
produto da realização da' seu valor, constituem,
cn.ilados -(Cz$ 10Q.OOO,QO), nefrHiiritapor tento
·enquantO não resgatados, o património PAIT de
(30%) do rendimento bruto do trabalho, e seja
cada trabalhador.
observado o limíte preVisto- no--_&rtlgo 99 da Lei
ParágrafO único. Os bens do património PAIT
n9 4.506, de 30 de novembro de 1964-;
devem ser administrados nos termos deste decreII- a importâricia estabelecida no item anterior
to-lei, têm seu resgate por ele regulado, e são
pode ser alterada pelo Conselho Monetário Naimpenhorá~is, exceto em execução de dívida recional;
lativa a pensão a1imentar.
DI- a contnbuição empresarial dedutível, coArt. &' O funcionamento d,e fundo de investimo despesa operacional, segundo o artigo 59, não
mento para aplicação de recursos poupados atraintegra o cômputo do rendimento bruto;
vés de plano PAIT, e a substituição de seu adminisN-os rendimentos produzidos pelos bens intrador, dependem de prévia autorização do Banco
tegrantes de património PAIT são tributados apeCentrai Qo Brasil, ouvida a_ Comissão de Valores
nas por ocasião do seu resgate, sendo que os
Mobiliários.
valores resgatados constituem rendimento ® cédula H da declaração de re_ndj_m~ntos do partici-Art 99 Os recursos poupados mediante plapante ou, quando for o _caso, do cônjuge, herdeiro
-n:o PAIT, individual ou empresa.rial, devem ser,
ou legatário.
obrigatoriamente, aplicados em carteiras de titules e valor~ mobiliários, _obede_cido o mínimo
. P~rcifo_(lnic_o_.__ __0$ -~Dqim_~-mo~ ~_q_eg~ clQs
de quarenta e cinco por cento (45%) dos.re~os
patrimónios, clubes e fundos de inveStimento
em .b1ulos públicos federais.
PAIT não estãõ sujeitos a incidência de imposto
§ }9 O percentual fiXado no caput é passivei
de renda na fonte.
de é!lteração pelo Conselho Monetãriq Naçlonal.
Art. 13. As disposições da Lei no 6.858,_ de
§ 2? O total das aplicaÇões em títuios ou valo24 â.e novembro de 1980, não se aplicam aos
res_ mobiliários de emissão ou re_sponsabilidélde
da mesma sociedade, ou de c;onjunto de- socie- procedimentos para restituições, a dependentes
dades sob c:ontrole comum, d.ireto ou indireto, olisucessore.S. de contnbuintes falecidos, de valores relativos ao inlposto de renda e outros tributos
não poderá ultrapassar dez por cento {1 0%) do
ativo do fundo de investimento, OU __da C<:trteira administrados pela Secretaria da Receita Federal,
bem como de resgate de quotas de fundos fiScais
individUal, PAIT.
- Art. 1O. A administração-dos recursos poupa- criados pelos Decretos-:leis n_~ 151,_ de 10 de fevedos_ mediante plano PAIT, individual ou empre-. reiro de 1967, e 880, de 18 de setembro de 1969,
que não tenham sido recebidos em Vida peJos
sarial, deve ser exercida por instituição financeira
respectivos titulares.
autorlzaâa a_administrar carteira de títulos e valoArt. 14. O presente de.creto~lei será regulares mObiliáifos, ciu sociedade integrante do- sistema de distribuição previamente credenciada pela mentado nos trinta dias segUintes à sua viQência.
Comissão de V?llores Mobiliários,
Art. 15. Este decreto-lei yigorará a partir de
Parágrafo único. Os recursos de planos PÃIT sua publicação.
empresariais serão aplicados em fundos de inveSArt
16.
Revogam-se
aS
disposições em contimentos PAIT ou administrados por instituição
qualificada n_os tE:rmos deste artigo, dispondo o trário.
regufamento sobre sua designação~ substituição.
Brasília,21 de novembro de 1986; l659dalndeArt. 11. O resgate de bens que integrem pa- pendênda e 989 da República. - JOSÉ SARtrimónio PAri;: some!'lte se pode rea1izar nos i::<iSos NEY - DIISon- Domingos Funaro - AJmir
e limites-deste artigo.
PazzianottO Pinto.
-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçã? 11)

DECRETO-LEI N• 2.293,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dispõe sobre operações de crédito e

financiamento, noàmbito da Administração Federal, e dá outras providências
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item IT, da Constituição, -decreta:
Art. 19 São privativas das instituições financeiras públicas federais as operações de crédito
e financiamento, em todas as moaalidades, com
a utilização de recursos geridos por órgãos ou
entidades da administração federal.
Parágrafo única. -O disposto neste artigo não
se aplica aos recursos vinculados aosJun_do_s a_dministr"ados por entidades da administração federal ind.ireta, responsável por planos e programas
de desenvolvimento regional.
Art. 2 9 Às entidades da administração federal
indireta, excetuadas as instituições financeiras que
a integram, é vedada a prestação de garantias
reais ou fidejussórias.
Art. ~ Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
_
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,21 de novembro de 19_86; 165~dalnde
pendência e 9& da República. - JOSÉ SAR-

NEY -

Dilson Domingos Funaro -

João

SayadDECRETO-LEI N• 2.294,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o exercício e a exploração de atividades e serviços turísticos,
e dá outras provfdêndas.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição,decll!ta:
Art. 19 São livres. no País. o exercido e a exploração de atividades e serviços turfsticos, salvo
quanto às obdgações tributárias e às normas municipais para a edificaç:ão de hotéis.
Parágrafo único. A liberdade de empreendimento não exclui a fiscalização_ prevista em lei
nem a observância de padrões aplicáveis às categorias em que forem classificados tais serviços
e atividades.
Art 2 9 Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. _3<? Revogam-se as disposições em contrário. especialmente a alínea_ ·~c·_· do artigo 6° do
Decreto-Lei n? 55. de 18 de novembro de 1966,
o artigo 1 ~-e os itens II e mdo artigo 3~ da Lei
f19 6.505; de 13 de_ dezembro de 1977.
Brasília. 21 de novembro de 1986; 1J5S9 da IOdependência e 98" da Repúbltca. -JOSÉ SARNEY- José Hugo Castelo Branco.
DECRETO-LEI N• 2295,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Isenta do Imposto de exportação as
vendas de café para o exterior, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, iter11 II, _da Constituição, decreta:
_
_ __
Art. to Ficam isentas do imposto de expor~
tação as vendas de café para o exterior.
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_-M -~---~as exportações de café, volta a incidir
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
a quota- de contribuição instituída pela Instrução
N• 65, de 1988
n~'205, de 12 de maio de _1961, da antiga Supe:riritendência da Moeda e do Crédito, com as altera..~ .• ,rt_9 1.220/88, ~~-Casa de O.rigem
ções deste decreto~lei.-.
· .(De iniciativa do Sf. Pi-esidente_ da República)
Art. 3~ f\ quota de contribuição será fixada
Autoriza o Poder Executivo a abrir crépelo valnr em -dólãi; ou equivalente em outras
ditos adicionais até o limite de Cz$
~oedas, por saca de 60 (~essenta) quilos e poderá
3.51!õ.786.605.000,00 (três trllh6es,
ser distinta em-função da qualidade do café exporquinhentos e dezesseis bilhões, setecentado, inclusive o solúvel, de acordo com os restos e _oitenta e seis mJihões e seiscentos
pectivos preços internacionais,
e CÍJl.co_lll{l cruzados), e dá outras providências.
Art. 4<? Õ valor da quota de contribuição será
O ConQresso Nacional decreta:
fixado pelo presidente do Instituto Bras_i1eiro do
Café (IBC), ouvido o Conselho Nacional de Política
Art. 1~ Fica O Poder ExecutiVo aUtorizado a:
__Çafeeira (CNPC), criado pelo Decreto n~ 93.536,
i...:... abril- créd!tos suplemefttares, coiiforrrie disde 5-de novembro de 1986.
Crif!llnado no_ Anexo I, ao Or_çani~nto da Oiti_~9
Parágrafo único. Em caso de urgência decor- -=-Lei n~ 7.632, de 3 dé dezembro de 1987 rente das oscilações internacionais do preÇo do até o lirriite de ez$ 2.966.372.826.000.90 (dois
café, o valor da quota poderá ser alterado, para trilhões, novecentos e sessenta e seis bilhõe$~ tremaior ou para menor, pelo presidente do IBC, zentos e setenta e __dois milhões e oitocentos e
~ruzados), -utilizarldo recUrsos
ad referendum do Conselho Nacional de Política vinte e ·seis
Cafee)ra.
oriundos do excesso de é!,rreç_adação das receitas
do Tesouro nacional, a teor" do art. 43, §§ 1 9,
inciso 11, e 39 da Lei_n~ 4320, de 17 de março
DECRETQ-LEI N• 2.301,
de 1964, os decorrentes de ciperações_de cr:édito
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
externas e os de emissão de títu1os públicos fedeInstitui caderneta de poupança do tipo rais até o valor autorizado, sem:lo:
ez$ J.üoo.oo
pecúlio.
-Pessoal e encargos_ sociais de órgãos ............ ,.
O Presidente da República, no uso da atribuição 1.157.117.520
que -lhe confere o artigo 55, item II, da _Consti-.Amortizãção e encargos de financiamento_tuição, decreta:
da administração direta, indireta e fundações instiArt. 19 Fica instituída a caderneta de poupanw tuídas pelo poder público . 1.134.335.669
: _
ça do tipo pecúlio - Cadernetã-Pecúlio, junto
-Contrapartida de empréstimos externos·······~·às instituições financeiras .integrantes do Sistema -51.340.663
Financeiro de Habitação, destinada à formação
-Outras despesas correntes e de capital ............
voluntária de poupança para desfrute durante a
623.578.974
aposentadoria do poupador.
II- abrir créditos especiais ao Orçamento Geral da União - Lei n9 7 .632, de 3 de dezembro
Parágrafo único. As condições operacionais _de 1 9 8 7 - até o limi_te de Cz$
de retomo e de movimentação das cadernetas
550.413.779.00Ó:oo (qtJi'nhentos e cinqüenta_lilserão reglllaffientadas pelo Conselho Monetário
lhões, quatrocentos e trez.e milhões e SetecentoS
Nacional,
e setenta e nove mil cruzados), utilizando os recur·sos oriundos do &cesso de arreCadação das re~
Art. 2° .Para _efeito de determinar a renda lfquiceitas do TeSouro nacional, a teor do art. 43, §§
da anual da pessoa tiSica titular da Caderneta19, inciso li, e 3~. da Lei n9 4.320, de 17 de março
Pecúlio, serão observadas as seguintes normas:
de 1964, os decorrentes de operações de créditp _
I - as Importâncias depositadas durante o anoexternas e os de emissão de títulos -públicos fedebase pOderão ser abatida~ da renda bruta,__ desde
rais, até o valor autotizq_do, para atender aos proque seu total não eXceda Cz$ 100.000,00 (cem
gramas de trabalho constantes Qo _Anexo II, sendo
mil cruzados), nem 30% (trinta por cento) do renCz$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzados),
dimento bruto do trabalho, e observado o limite
para Assistência Financeira aos Partidos Politicas
previsto no artigo 99 da Lei n9 4.506, de 30 de
em cümprimento ao art. 17, § 39; Cz$
novembro-de 1964;
60.000.000.000,00-Tsesséilla bilhões de cruzaII- os rendimentos produzidos pela caderneta
dos), para absorção de dívidas internas contraídas
ficarão isentos do imposto de renda;
pela extinta Nuclebrás e suas subsidiárias decorIII- os valores resgatados, depois de expurgarentes_da aplicação ao Decreto-Lei no 2.464,de
dos, de acordo com critérios ftxados pelo Conse31 de agosto de 1988; Cz$ 30.000.00Q.OOO,OO
lho Monetário Nacional, do valor acumulado dos
(trinta bilhões de cruzados), para absorção de dívirendimentos, constituirão rendimento da Cédula
das externas contraídas pela extinta Nuclebrás e
II da declaração de rendimentos do depositante
suas subsidiárias decorre:nt.es da aplicação do Deou, quando for o caso, do beneficiário da meaç:ão,
creto-Lei 11~ 2.464, de 31 de agosto de 1988; e
herança ou legado.
ez$ 12.320.587.000,00 (doze bilhões, trezentos
Art. 39 Este decre~lei entra em vigor na data
e vinte milhões g quinhentos e oitenta e sete mil
de sua publicação.
cruzados), para absorção dos compromissos pecuniários da extinta Nuclebrãs e s_uas subsidiárias
Art. 49 Revogani-se as disposições em con-decorrentes
da aplicação do De._cretQ-Lei no 2.464,
trário.
de 31 de agosto de 1988;
Brasília, 21 d~ novembro de 1986; 1659 da Indem- remanejar os "valore-s de que trata o inciso
pendência e_98':' d_a República.
I, deste_~go, até o l!mite de 10% (dez porce~n~)
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de cruzados), para atender as despesas previstas
nos incisos I e II deste artigo.

de quaisquer_ dispositivos do Decreto-Lei n~ 2.443,

Art. 2~ -A autorização legislativa para colo-cação de títulos públicos federais referente ao corde 1988;
IV -emitir títulos públícos federais, até o limite -=-~!~ exercício, desde que não integralmente utilizada até o final deste ano, fica prorrogada para
de Cz$ 2391.300.000.000,00 (dois trilhões, trezentos e noventa e um bilhões e trezentos milhões
1989, no limite do se:u saldo, vedada a aplicação

mente à cobertura dos Restos a Pagar de 1988.
Art 39 Esta lei entra em vigor na data de sua

de cada dotação discriminada no Anexo I, vedada
a aplicação aos seus va1ores de quaisquer dispo~
sitivos do Decreto~Lei nQ 2.443, de 24 de jWlho
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DESPESA

FONTES DE RECURSOS
RECEITA DISPONIVEL

TITULOS DO TESOURO

2.460,6

CONTRIBUICAO P/ PIS/PASEP

25ó~B

RESULTADO 00 BACEN

CONTRIBUICAO P/ F!NSOCIAL
INGRESSOS DE OPERACOES DE CREDITO
TRANSFERENCIAS AOS ESTADOS E MUNICIPIOS
T O T A L

<~etor

produtivo>

51,7
3.586,1
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mil reVi.lõão

f:XCEU:!'<TlSSlMOS SnlHO!U:S ME:MBROS DO COI'IGR.!:SSÓ W.c:ONALt

orçal:lent.ár:~..:~

pr~nc~pals: de~t.aco

<!:.<jos .aspec:tos

a se--

q\.lir.

6.

Nos termos do 4rt. 61 da Const.ituiçâo, tenho a
honra ·Qe submeter à elevada dellber,ç.io de Vos.IHls--E,;celêno:ias,
acomp!lnhado de Exposição de .'1otivoS do

se.iifíÕr

Mi:'listro--Chefe da

S<K:retar:~.a

de Plane)amcr.t.o e Coord<:!.!I4Ção di\ Presidência da R~
públic;,., o "'nexo Projeto de !.e: Que "autori:z:a o Poder -Exe.:out:,.

voa abnr cré-daos ad.lcionais até v l:ir.Jtc. dee_z$~.58&.fi?6.!;o.;..ooopo
(t.rês trilhÕes, quJ.nhentos e oJ.tenta e .Gels tnlhàe~. oJ.tenta e
seJ.s l'l'.ilhôes e sonscentos e CJ.nco mil cruzados) ,e d.i outrt~s pr~

28

de

novembro

de

1 ;188.

pr:t.rneú::o

liem<:n;;trl:l

do

corporou uma J.nflação anual da 1201., p.!lra o pcriodo JaneJ.ro-d€zem!::rQ de 1986, OJ, lndl.o:::es de preços j.i apon,avarn Wt'..l., W>r'-11C4C>
acumulada<!.<. 167,74'1. para o periodo )an.e~ro-junho.
Em ConsequCn~;:u., a var.:.ac.io anl,)al l!lédia

7.

para 1988 fo.1- calculada em

flao;5.o

rece~ta

do Tesouro em

J. i38, 9 :.J.lhões

Brasihll, em

do

basaram a eili!:.Or~c.io orçar:tentiria. E:nquanto a .Lei de ~~os

de

vJ.clenc.i.as ".

A var•acáo de. preco!"

exercicJ.o mostrou:-se superior iis expectativas que

corrct">te

\tOlwr.e

284,4~,

gerando
do~~

ad1.ctonal

da

.Ln-

rt:est..~-rnat.l.va

da

ordc:r.

CU

(QCladro Il.

8.
A :rea~·lllJ.ao;ão do comport.ll.rner>t.o d~s pre~o&, ag."~fra
projetaneo um... - taxa médl.a anual de .. J.nfl.acâo de 585,350 (900\ ao

fl.nal de ano), bem colttQ as· alU!rao;ões .l.P.St.ttuc;..o_na.:.,;.
no perioóo,
realidaC:e.

'.

:::~ci.l.

ex1qcm

ocon:·•das

S nova

o "juste dos valores orçamen.toâr•os

Desta :r.ane.l.ra, a re-ce.lt:a do Tesouro !o• :reestJ.para CZ$ 16.7:06,7 bJ.lhõ,;,s na _e::<<ô!rcic:.o, corr: excesso óe ar-

:::ecz:::•cão total hnclusn·e Opi"l.t~cõ-E-s de crédltO) ê.e CZ$ ó.~il,b
:::~:::t<::.!:,
<.;J.;;-;rf.:

:ep:-esentanào

a reest.;.;.. at.:.·.· ...

~66,7'

e

sob.I'E o -..·alor or1;1!".al

àe O:Z$ 8.284,;

a::>t-.rl.~:t:

1 ~.
;, at..:.al p::ev1são da
<:as raro=elas aOaJ.:<O:

P.€r;;e~t&':!o

"resouro CO::"iFÕ...•se

czs
- ReCeJ.ta lhnculada i Un~ão .. ····-··
-Produto .:l.e operações de crédl.tc •••
Ti~<J.los

- colocar;;.;,.:> de.
clonal

A l..ei Orça:nentãria do eor:rent<>' ó:.X<>'rcicw ÍC>l
mon.,tarJ.amcnt~ em dUas opo:rtun~d-.:.dC$, "COIDr.ase na

n>.etodol.og.l.a J.ntroóuzlda pelo Dacret.;>-lel n9 2.4-IJ, de 24 de )unho de 1988.

'·

Na p:rime•ra vez, o,;; valores de

Recelt~

e Despe.!ia

foram cO;r;rig.:.cios atê agosto, <::enfor.me es.to~~belec.l.dO pelo _Decreto
de 07.10.88:
posterio,~:mente,
cqlt' _Q -Décreto n<;>

n.

Algumas medidas

poste r 1orrr.cntc

ao

conht'clmCnt.<.>

'!Ue,

.:VH<·~·•p.,d~'

<lol l'Ri' .:.ti:· nuvt•nilir<.>., a
c~:s,,

relat•va

af<!ta:-llll!

a

2.2.21 ', 6

àe

rece1.ta

1988,

c:le arrecadação de ;JUnho, àestacan-

e.xeesso

~) RQ;>oluc.iio ~ Consel.bo Monat.irio
1-49S,

dO

de

~.posto

:!~.06.86,

Nac.;.onal n'il
que alterou as; aliqTJotas

de· .Renda llRJ

n.s

.fonte,

parA

as

aplica<;Õelõ d<.• curto pra:to. A partH 0 de .:.etembro, paslõaram a V.l.<J~'llll as; cegulnte• allquo-

no tClCll..t'lte a Pes»oal c E:ncargos-SocJ.a.l.L, o

rubJ..llU4d< dol. r<:~~·t'lta f'<"lmltJ.r""' <JU<'
ZIHl.ll ati• O mQs clt- C.i<H>nLI.ol'-"•

~19,1

do-se:

!J7.1J66, C.e 17.11.88, proCEOdcll--sc .i atual.izzr.cão atê o r.1ês de ou-

sen<:lo

1 '.,.._ 1 '~

do TQSow:.;o N"-

clplos ·······~···········, ••• :-~-·-·

n9 96.940,

tubro,

l:l.!.hõas4.~67.~

··. ··:

atual.izada

1C.2,::Sb

b~lnõe&.'

Ui~:~•w·

tAS•

Ül'lõp<'sa !u!ôl'<' lltuall-

.~

ró!alJ.Zad.t.~:

cm prazo

igúal
prauJ

dolV<Jl" <.1<.: atuollJ.z-M;ào, o1i cré~1t.o:~ llupl<'lrwntan•,. !Olfll" c.l.ocrt-U,;
ol.><:-d~<c<•n<.!<.o a ll<-'tL•rmln.:ldu~o llmlt:elõ,_ dls,·rutan~u..lt>!ô por grup'J&
d"

de S o11 15 d;~oali: e,
J\, quando a operaç3o tiver

16

de~;;p<-s,,.;

JS o:li41.!õ;

'·

:0111

e rl:<old<.oli- tunLlolr.-.c-ntAlm<:nto: c:_m _funçio de.> acré&<.:ltno:.> <Jl'-ç
d<' .n·ccita dc>corrcnl<;> de Vilrl.açÕ<.'!ô m<":>nct.irJ •.J.
õ)

Tal ln4·canl,;nl<: U<..! corrvçiir;.. do o;rçamo:mto

4.

l:.illtn

qu~

J.nsuf~clO::ncl,,s

.z.m.,~&l'l

cstrut.ura.is po»&olrr- sor corrlg.J.d,.s,

naa

opo:oracõe~:

ou J.nfet!or a 7 d1,1110;
51 noll co~~aos e-lll qug a opcraçio ti v..,~.:

Oacre-tO-h•l nQ

2.44~,

sob

ar:ror::ad.ac.;,o desse
sas;

Imposto~

cl -[)o.)ç.;reto:>-lel nQ 2,477, de
sobr;; a

de

qu~

P!S/PASEP

a forma ó.t• deduç.io do IR,

porqUL' as dot.:~cõc~o orçolm••nt..idols n.3.o pod~,;;; ~:er .,.cre.:cld.il.~o II.Clm.:.

valou;.~,,_._

2~.0I>.S8.

qutu a Contr.i.Pulcão para o

do:. llmlt<.:,;. CStiiiJ~·lc<.:l..IVs, o tJU•• sõ é poJOsivel 11\Cd,l-antu á_ut.c.>J.:l~ação lC<Jl&latJ.Va; j.ii a
col.""t'"l.'Ciio cm. nivc!.~: .~-nh·rlorc~ podt.
ccor:r<•r, o:;:omu Ll4· Iut.-<.> .:~.conwccu o:::::~ r-.lac.io & ill'iJ"I.ln&
dCtlor::•.:.n.:.d.> r•· la &ltuaçã<> il•· cad.:~ pro)ctv/atlvi<Jad..,.

de

pra~o

cclêncHt que a últ•lf.a

rllv~~.iio

do

Orç,~~ri\C-nt:o

sc com bas.., .:!m il'-'t.OJ:J.zac.S.o lc-gl..!ó:lativa.
do anexo ProJeto dl· Le.l.

11.0

des.te ano se proeea.-

extinQevld•

o que elevou "

pag_9_ pelo1111

en>.pre-

dispondu

23.09,88,

tl).xa de ci..-nlao pllra !.~-ns de dilculo

do ImpOSto d.(ol impOrtação, qu~· p~!ôSQU_
ltlz.u!.l.cJ.ilnc.:.as estr,JLC~ra"i~ em algu~n~~s dot;~~côes., ah4cill ª9 faw
ec que nessa alvJra do:. <ól'<e>'ciCJ.o -,_, Lo~~« o('l<;JrtUrill Ul:tl1 11.1111lJ.<'lç.io
de!in.l.tl.va dils __,;:ç_cc•ta~;- da Unl.ào, levA-me a .:uqat'lr a vos~_a .Ex-

a

li

llC:t'

a

cstabclcc.:.df. para -~enll" -~a ~do1 JlO UltJ.mo
.dia ·u.t.~l de .;:ado~~. ,.emana, 'l><tra v~gen.::ia na j;emana

s.ub~:eqOent.e

;_

lõl) :Dec.ret.o-lou n;o 2.4~0, de 2~.07.~8,

alurando

p,;oponho o envJ..O

o per.iodo de Apuro~~c.io do Impçuo"t.o sobre Pl:'odu-

Conqres.ao l'lacJ.Qnal, !undamcl'lt.ado nu-

t.os .Indusuu.l;.:r.ados. (IPI) J.ncldente nas ~:ai-

Aa&.utl,
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d.u..
s:ou

E:ns:~.nQ

de rrodu.to~> <.le_ori<Jem naeion~l. que p.!lt..11

s:ar

qu:~.n:~:enal,

.11

i>.!lrt:~.r

{MlnJ.stérlO da E:!.l,!caçiol, no excro;iCJ.O

de 19138:

de 01.08.88;

el Dao;:t'eto-lei n9 ;!.458, doe

25.08.88, dispondo
que,
a part:~.r d.o 01,0SI.88, os rendimento~> e
qanhos de e.t~pltal auferidos pelo~> fund.os 1ie
apllcac.iiQ de curto prazo fio;aram !IUJeitOI>,
exel.ulõ.l.V..'Un(!nte, ao IR n~ fonte, à aliquota. de
Si. :c.obre os vAlere~> brutO!> aproprJ.ados dJ.A-

eonce:o~>ão

de a.uroent.o

.ll'l.ativos

e

do~

inc lu~J. VJõ'
partlr do mês de.

m.;, ll tare~,

pcnaionistas,

.11

outubro:
- rc")uste de 94,8\ concedido aos lnllt,lvos 1.:
pcn&ioni&tll& do Corpo de Gol:lbc.lrO:!> e I'ollclil
Militar do cxt1nto Estado da Guanabara, a paz:'tlr d.o mê"' de out.ul:oro~ _cQm efc~to ;ç-c_troat_J.vo c

r:~.AiliCnt.e;

Julho; e,
fl

nQ 266, de :29.07.86, que redU:i:.l.U
os prazos de pagamento do IPI cujos fatos geradores ocorreram a part:.H de 01.08. 85;
~rtarlll.

~.r

l&OnOmla dos vencJ.tr.e:~tos da Polic1a ~'"-lltar
-do- Corpo de- Borr..:::e-1ro do Dl"-trito Feiicral ao
das E'oro:as J>.r;r.adas.

gl Instrução Nor:mat1-va/SRF
qo.:~e

de

nQ 112,

-29-.07.$8,

os pi:' azos: para r-eeolhl.rnen::.o- d'-' IR

:~:edu:~:l.u

na fonte;

o

1~.

Dlv1da
r~as
çÕe~

hl

a inelu.;ão, como reecit.a orçamentârl.a da
União, das COntribuições par·a o PIS e-PASE:P,
conforme <;> ,>.rt. 239 da COnstituição.

Por sua vez, a N<.>vll. Constltuíç.io tanu::êm
mOci..lf.leacões nas Tral'lsfcr~no;oú,s ao$ Estaãos·e M.uniclp>.:;.S,.
~nt.re as .:;uaJ.s; dest.at"ar..-&e:

12.

tou

,:,.) a ... levar;ão ó.OS coe!J.C1<:!n-:.es <i~ ra;>att..lo;ão <ia
recelta ele li> a do .IPl <iest.lna::.a ao F•.lndo de
Pal:'tlCl?aç:io dos ..stadc:,s e ao- FWldo-í!e FartlClpac.io dos Mun.lcÍpio5, -par-~~.;--res.,ectivamcn
t.:J, 18\ e
b)

20~

a pllrtlr de outubro:

a deH.lnaçio d,. 3'!. d.-1. a~reelld.ao;ão do IR " do
IPl pal':J programas de f lri-ancJ.aroento ao -se ter
prodo.:.tlVO das F.açiôes Norte, No~de&tl;) e Centro-oeste lArt. 159, I, "c" a-. eons-tituio;.!iol.

valor dcstu.adc <!. ~or~iza_e_;io e Eneargos ó.ll
resulta, b.:r.siea!'lente• dos efcit.os d.!ls var:~,ações ;oonetâ-

da

a part~r de out~bro; dos aerCsc~rr.:os dec?:rrer.te:s d<; _al::.er:..._
=.c cronograr.as: do auroer:tc nas tax.1s ~Lla:JR~ c "PRI:-II:~; c,

~nelus.!lo de c',i~·J.déiS

.lOl.C.lal.mer.te nãO Ct>ns:;.dcradaS.
:-:o tocante ii PlvJ.da ~biliãtJ..!I J.nt.,rna, o cresCl.rr.ent:o J:Cal Ceve-se, !undaz~~cnta~mcnte, i cxecuç.io de Ul:la politl-:-a :;.or.cy-tir-;'a--:-ã:'tl'•':., a partlr êe J<onho, e d:os e!eJ.tos <ia t.!lxaç.\:o ,;..; •·.o·~e~->. .lç:-.t'', :o q:;.tC ocaS.l?no•.: a ascenç.!zo da ~xa de )C:.16.

r~s .;., c~:-.»<~-J.~_..:.nte:-..ent.;, :;; a"lmcntQ no cust:o_~a .:i:j:vJ.êa. ;;

- D.;Jsse mo<!<.>, o volume de recursos

_a

01>

"·

O(:lerao;ões OfJ.C.la.ls de cr.1d-.to .:>tê o final do cxercíc1o estão
sencio alocados maJ.s C:;:$ 278,7 bilhões, JUSt.lf.leat:os, essencH•lpe~os rnot~vos

Criidit(l SuplG'tr.<>MIU

!O'egui:--alinhado~:

-

acréseJ.II\0 dos gastO"- d~ comerc.l~?-l.lzação
açÚciU dev~do _a ulll roenor volume exportado:
ro.·du~;.'r"' ,lo,: ;n·c·j_\il ''"" \'~-'nU;u.

o;::and.e5 grupos de

nu" .,w,~·ll~'-''

3.03b,7

r~·<.lJj,:,:hl

1. 1 ~7. l

euv~·r·n,,

.~J\J<:'"ç''"

u~·

1''~'·!1.1~'""

r·,;:,

r..;·~~

p.,~.:so.,l

t<.'~':Jrr.'-'s

o.lt.·c..ori-c-r;t<'

o.IV~

p,_,.., ..,
<.1.:>

C<.or>~~"i':IL'l •d~:..

o.k

<l< i!na!OC'l;,,;..._nt .
lo., :.;.,;~<o.~~·:;t<. '- ~<.'l'l\1'-'-\..·,·;.t.,

).I" •,:1';\l!o.:l~

Capltal ·············~·--··~-·
com

\'~·rodo>, )'l'<.:'."l>Hil~

de.

~uL~I

<.'St..O\jUCI.

oJ

<.:~

<11

do

.lTl.V~·.Gt..ll:l<.-l'lt(...

lll'L'<:D~Hl.:.Uw
p:.r.:~

,.,d<'ln,,r:; ~·~· vvlurw "Jl"-'rHII 6·Juvk
nu ~·r<.or;v~:l~t:~., .lnl<.'.lill.

69..\, 9

bl Cnidltu J:,;:poci.:.l .••........ , ...
- llmortlraçio e ;Encargo~ de E'lnnnelalnc-nt.o ..••• ,,, ., , '--'-~' ..•
Outra~ Oeapcsa~ <.:orrcntcs c- Q,1;1

dc~;pcsa

!ol<.:~·

t.tl'Jv

íl•0J"l;

""'"i>•'•,·.,.trJc>,

- Out.r:u; Duspcllas Co;:rent.c~ e de
C.:r.pit.:oal .... ., . . . . . . . ••• . . . . . .

O alUllwr.to c-;fc_t..ivo dn

JM•

•n~·r~·"·~·nlv

·~, •..•• ·~ ~-""~·="'
dll E:roprê~t.lmo~
...... ,_._" ...... ~ ....

•••

Cont.:apartida~
t;xt.erno~

<ll

LC't~ril<.l»

po.'lQ

UH.o;

, , , , ••..•...

naneio~~.m .. nt.o

pr,•o;:.>~

<h.

ó.e

Lh<k-~

- Pa~:~:o•l " E:ncotorçv,; Soe1al~> • , .
- Arnortll:ao;_.io_c- _l:;ncargr.Jiõ de Fl-

"·

a

ser progr.arna-

<.::t$ Lo>
a)

Despes11s Correntes e d<it CapJ.tal,

AdcF...;u:>, algu:;o;as Cotações fora....-. acrescJ.t!as ac.lma ó_a var J.açii.o
monetárJ.a, ei'"- vlrtud.c da ncc~ssJ.ci..nde de s~ co:r:ng1rem dlstorçõcs ver1f1:adas na 'i:!l<.ecuo;.io de eert.os prOJetos.'a.tl.V.ldaêes.

do no_ aludldo PrOJete de Le.i, no montant<l C.e CZ$ 3.~86,1 bJ.lhões
l j i ded.uu.dos os valere~ utilizad~S: nas atual.l:~:açôes monetárias efetivadas e os recursos com destinação er>pecifJ.ca a
Or<Jão),
terá "" óestinaç!o aba:~.x.o, segundo
des;:>esas:

o... tra.s

Q-.la"-to a

11.

proc.:Jneu-s~ ã s.Ja at.Jal.lzação l:'lonetii.ria atC dcze!cl;lro, e:-:ceo;.io
fcy.l-:.~
a Enea.rgos Wra1s ci.a L:r.l.ào, que não sofrerar:. co:rr<!çi.o.

mentc,
13.

"'~;Õa_&

:;::;s~c;~~~;:~ .;.:c=~~:::::~:!:op::p;:;a:;::~~::~~=:"' ~::.,:~;~::~

..!~·

dt.·

<·T.;.>ri-,;tJ.nLO"
[~''-'',"Lil""'-<.l<.o

<><'tur )'r<..'._;_L'.tl<'' ..J..1.- H.•o:J.Vc.:.. :;...r~] .. ; Lo.lli\.J,.,J: ~·, cun~rll.Jl-\;.:Õ•.>

(._':$

,;,;n·,.-l·,'Ja.,.~,l·•

~·~·..on.;,r•••c.·

~

c::~r•Ju

-"'L'

~,>.o,;l.>l,.::;

l..lll.o.N:./.

Ln..:•.lr.'J''', "'''"'"• ..,n:lt~r
h:p,,l...,

.:r.i~:ur•.-.:.:

con-.1<~<.:~ .. ;;;.:;..,,.

a

J,-, "h''·'"'-4<; .s,:;-I';"'J'-'t .... o.~~· L~• "M .:r.r.c_xo> D"--"-!<'-'r_<l.:;o <X!~:.

;. lc•<:J..ll:.O:~

l n".JUla.'li<Ont:>.Ç~<.: VlSl<'!lt.o..·Eo; 3 'fl!r...lnl.:>U'3C~.., do.. ea;,Jv ·tc>·'-'u•v, n..o tvc.,n_l.., ~ 'il'"r<;ncJ..l .;.;o •.mc,vl"-a.!:ICnto "''"d.l;;tnlo..
<.:<.>l .... c.:>cE..v Jo.. t.Ilul'-'"' pÚ.J..l.lcos, t.c::1,
nceQssarl.:>mcr.t<:, qu<~ r;;;Qr
f~·l'.a t":nane~,.o c<>r,,; mt·la o tVt<ll do !ln.:r.nO.:J..lv.,.r.t.o aut.c:.rlza.;:-:~ PllX,,

co!'lec-ss.iio de abono de C:Z$

25.000~00

_a_ partl.:

de novembro;

r.l
prossegui~nent.o

da

gos e Sal6r1os

óa~;

irnpl<~ntaç.io

do Plano de CarIn~;titulçÕe~>
E'cdcra:~.s
d.e

..;;

f<~z<r

~·Jo:~reicl~·
!a.:<.'<~os

~· r.il.:;, as ro4lli nc:>cc•s>ól.!:.r.h.'& éc n<lm<.ritlu pal:'a
ufct.l>'os Jcs~olsos.

3920

M&lm, .a Si'crctc.r:~.ll o:.:o '!e&au.ro
no !J.nal do cxoro;!CJ.o, a oOSSJOt.ar a
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Nac.:..onal
autor.:..z:~çãr.:

"" }-'.r.c,~:enLo- ,_;:._, t..!.L,.l ..H:.. ;, p<>rLir dal, o Tesouro p«.sso. "

LEI NQ

vê-se
para

7, 6:32, de 03

de

de:embl"o

de l Qs-7.

arC.:u:

o co.n:csp61'1'·kr.t.c.: .;inuz ÍJ..noJ.PCcJ.ro, m;:~;ntcndo oJ> :::"'=•os- cr.
c.:.J.xa c a<:;ua.rci.ando dcsc~lsos. q:.:e- &omcnto o~;orrcr:lo no •me ;;..,ql.l.:..nt.c, quando eotrJ..rê:o os Restos a P.!lqZ>:r: .;lo excrcic.:..o rccõ::.
c~:n

Estilll4 ~ i!ecei ta e fi>:~ a Despes~
·União p~r-a o e>:ei"CÍcio financeiro
19_8_8.

d~
~e

!.1.no.lo.

"·

ll.tt.lgO (l, que a parecla de .tit.'-ÜOS, &C91,jramcn!.i: de&~.l.r.I!.Ó.l b Íl:.
r.tmc.:.ar Reste:~~. a Pagar; scj,;.- cOloCãC.a .i Cpo~;.:l ~..-. que sC;" !;u:e.::c:;,
r.cccssãrJ.os o~ rellipectl·~os. d.;úfer.PVlsos, O •.J;:C,- ·nas conê~:;:ôcs
at.'-l.ll$, tcr.i um c!CH..I sJ.ç:u!lcat.J.vo nll =C-:.:.:ção de C:.ost.~--~3. di-

rRESIDENTE
Faço saber- .que

DA

Congresso N~cional decreta

o

REPUBLIC.

e eu sznciono a

seguinte Lei:

~·J.da.

Art. 19 ~ Q Or-çnu~nto Geral dll União para o exe!_
: J.
~·lu\':ld.::

•.:,:,aa;.,_

.::on:;J.C<l!.a:ã;;:;lo-Uu

l:...;.caléncJ..a

!:.\[6~:-t.:tl.vo 1:!.

ao.;:;or.J.::"-

o

!;:-;.!.~...:

.::zs :; • .sõt>,1 J.ill'iUe.ii--:----

... ...:

I'o<!ec

Nest.a

.:!.;.

<:.>

Frojc~o

ai:>ru: tréê:>..t.Ot>

o?Qr~unJ.da~c.

da

t.ar.:b::!Jr, prõ:;:-o:ifw a

;:;>:o

:.t-.1.

l.d.io;.:.onai~-

a:;é -o

\•..::o~os.i

1:.>;.-

.:;L·l~nc.l.a,

c.ur.pr"l::l'-'n:to- -"O di~post;;; nc ,;~.rt ."""""'6S: ·:.:.:. IA:..=t..:o-ld
;;-. 1 • ..;.;3, ..h:. 1-< Ct:: ,-.mho (.lc õ~66, c cne.Jor..l.nh.s.m.:m~ ao -::on.,r~·&~...:-
f<.uL'H..oll.lJ

m.:u.l.:..

o.·~on,- •.o)Ll.l.\,;1~• ..!Vi•

o.J.l

t· o.lu~;

lJmlto.:·

de

\'l>lL'l<&.

o.lcl'J'''"•lo

touno.!fl.!l..l\•

<"- r.l

l<'L'L~~.:o

1"-'z· <Jru;•u ''I''-'' .:.r'!:,.,,

Lt·l· o.l,, •l!•IJC' ..lç,j_o J,, r.l~Lur..i•tlC-:1 ÜL' ,1\..UJ.ll-l:ilçiio.

ç,ll'l<"ntu

d~

cicio financeiro de 1988, composto pelas receitas e despesas
do Tesouro Nacional e das e_ntidades da Administração Indir.ct~
e Fundações instituidu ou mantidas pelo Poder- Piiblfco, estima
.11 receita em czs 4.667.963.808.000,00
(qu~tro trilhÕes, sei~
centos c s.essenta e sete bilhCes, novecentos e sessenta e tri!s
111ilhÕes. oitoc;entos e oito mil Cri!UdO$) e fi:ta a despeH em
igual ionportincia,

~·-~otJ~

Art. 29- A receita decor-r-e ri da arr-eGadaçic _de

oi••'-'Uli<"II-

"IQncl.i.z h• oJu \.11-

I o.l.:. V•11.i.u.

tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma
d~ legislação vigente, dhcriflinada no Anexo J,ccm c seguinte
. des dobramento :
Cd 1.000,00

flpl'L''-'<'.I.lco ,__,_ctnloi:JO
r.;:;& U&

I.'OtL' ..

o.J.U lllL'LI

r,,.,_ ... ,.

~'l"UfUnt!O

par.:t ronuwu ,:, V<.>lo''-"

L"'j(~li:·u

l"C'.:)>t'.lll.>.

1.1-

.Jelj\,O l>l.'OlS'rA Ol: follRI.:\..1
Ml.n.~.r.t.:.J

4.~~5.

1 - R[CL I! o\ 0\l lt~OUfiO
R[('[J"lr.~

2.r.71.000,0Q(J

Tl"i~t.it:iria
R~tc1l<1 oj(' Cnntrlt•u'~~C5

Rt"C('i tJ

---·

497.SOC',!lD:l
12 .tlOO. (liJV
137.100

RE-ce,t,, f'Hrinonul
Rec.cita ll9rcpc-cu-iotd
h-c c i ta l ndustrl ~ 1
Rect"i1~ d~

39!>.;'00

S6.7oo.o::;J

~rvno~

1. soo.oon

Tnn~i('rf.nch~ Corrcnt!'~

Outras

Rcc~it~5

Correntes

....

.-. -- ~- .. ' ···-~ ............ ··-· ........ .; .. ·---~ ...-.-;- ..
r-~:1..

·~

dis?Oniw~i.$

t:oarõl ocorrer .l de5pesa c ser.ii crocedil!a Cc e:.:

posiç.io just.ihcat.iva.

-

§ l<;> - Consideran-se recur:;os õ'Oi:lra__o_
deste nrt.iqo, desde que n.iio cor.i!)ió~:~etidos:_

!"i~

IV - o p1·oduto de O!)eraçêic-s de er.[~it." ~1
Cl'l

dClr r.x.e.;out.ivo

form.:l que jurid.i-ea1:1cntc posl'lihi!ite .:10

RE':_CITA~

0(

98.~00.~11:

400.000

122..801.00(1
~.834.559~

35.966.441

CA~f_lA!,_

4.667.963,808

TOTAl GERAL

Pú·igt=i{o-linico
P~r~ o efeito d.n operaçõn de crfdí
to internas a que se N:-fe.re este •rtigo, fica o Bar~co Central do Brasil a-;;
toriudo a praticar as clperaçõn referidas no § 111 do arti'go 49 d~ Lei-n9'
4.. S9S, de 31 de úeZembto c!e. 1964.
Art. JQ - As N:'ceitas dos f}rçamentcs do~ fundos da Adml
nisttaçio federal e do Orçl!ll".ento das Oper~çõeS' Oficiais de Cré di to, si~
dhcimin~!:!~s nos Anexos IV.e V, da seguinte fom~:

c.:r:s l.ooo:oo-

cadação;

toriz:.ld.1-s,

Operaçõc~ de Cri'dito JnternH
Oper~ço~s de CrC:dito Ex.ter.nH
Outras· neceitas di' Capital
2 • RtCElTA OE OUTRAS tOUTLS. DE (tltJO!oO(S_ DA ~0.'-IINJS
TRAÇ1·0 WDIRC!A E OE Fl!t;OAÇOtS P~Sl!ll.o!OI\S PELO Pti
DER PlJBllCO (c tlUSlV~ transferén~1~s do Tesouro Nã
cionalj
2-.1_ ~ _REC[IT/IS CORRENTES

2.2 -

lS. 7&7 .700
16.!,!:08
1.391.36~ .290:
l.~'JV,

1.2 - REC.C!TAS OE CAPJllll.

f:st.at.ui ~lorr-..!l~ Gerais. :l.e Dlrcit.:::- !'ir-.oln~
ceiro p;;!.r.l ola!:oraç5o- c ::~nt.rõ-le- <!Or. o.:çamcnt.o:;: e balanr.:or. C!.1- tl::.i.iio, c!os !:st.:!dos, dos Muniei;;1io:; .o c!o Oi.strit.e f"'"'f.!:_

Ho2.í:O.;l

J.o::.s.ooo.ol.lo

COI?R[t/1(5

r-o-

IU:Cr:I TA OOS QRÇfo.~I(~TOS 00~- FUNDOS DA ADmNIS!.RAÇhO f_EllEAAL
1 - Receitas Correntes
Z --Receitas de Capital

1.095.658.5úJ
894.854.791
200.803.772.

REctiTA
O!I.ÇA!-~Eo.~To oÃs OPE"RAÇOES vrmA!S llE.
1 ~ Re~eitn Correntes
Z- Re~eitas M Capital

1.879.792 .. 045
82.008.613
1.797.783.432

oo

cru::orTo

rCJ.:tliz.ii-1.::.~.

·------~------···

______ .. __

--~-

-·-

Art. 411 • A despeSD fixada ii (J:mln de recursos C:o _icsou_

----~·-·--·-···-

· ro obscrvari a· program~ção constante do AneAO Il. c ~presenta, por õrgi~~.
• seguinte distribuição:

~~~ ,1.~00

~!-'JIR~

()JS Oti'UTAOOS

srr~r.oo r~t:::l':,L

TRI!>~':.~~ ~{ r:',";".\S

__

JUST!;;. :':L:i'.?

-Dt. U':t1.0

--2 :oaa·.,.C'"J

à27 .o:o

. -·

~.oe2:.:c-c

S~~Jig ~~ii~ÊA~r·ol~- !:rs•~:~cr-A

.JUST!~.:. i:J

C!STR1TO r~t.tML E. DOS HJ:Il.!i:l.IUOS
PRES:c;·:c!t; DA ~~piJjUc;.

Hlti!S':"(<JO C;. A::;::~:I.:\~Tic::.

1.793.?~-

8!>.~!>3.1:01
11C:.7$~.<:?5

.

MINIST!!HO DA JUSTIÇA
HJN!STEI!IO DA I·:ARJ:IHA
MJIHSTEi!JO O:..S l·l!o'tÀS ( c;;[RGJA

MIIUS!E::<:o DA PRE'.'lOt:!,cp, E A5SIJ>Ttõ;::JA-$0C!AL
l'ii:!ISTi:i!:O OA!i RLLJ..ÇCCS EXTE.Rl-ORí:S
M!NlSTt~!O o; SAGDZ-

!.JH:ISTLRIO OA Hl\!!li,';C:.O, UR8AN!S~:O t l'.E!O A.':SfE.~Tt
HJNISTEi<lO 0•.\, Clf:HCIA E TECt/OLDGJA __ _
~.
HJIHSWUO DA REfÕJ::J.:r. t OO.---DtSEI;VOLVII·fE11fO- AG~ÍÔ
ENCARGOS Gi:I!A!S DA Ütll~O
"
TRioNSF'r:::!~~C!,,S A ESTADO;., OlS"l'RiiO FtoERAl E 1-:tJNltrt-lÕS
ENCARGOS f!~;ArJC(JI:OS DA Uti!M
ENCARGO:; PRE'.'JOCIC!Jiii.Jbs DA UNIM

74.G9~.as;
34.~6.256

103.1SL;;;s
52.129. 10~
12.952.c.:.o
81.546.3($
73.287. 759
7,]95.~3i

16,JSC.~~~

75..769. 7?J
9.736.0:9
tz4.4Sl.S:;s
7.358.210
.~.51.0.6:)2:

24.327.100
634.92.S.s'é4.843.890.615
1.246.590.126
209.23~.6eo

191.400.0~

10TAL

l'l- suple!llt'ntar as transferén_ciH ~ [stadp~. Di,!
tri,~o federal,_."!'erriiõr(os e HU;1.icipios utiliundo- como fonte
_de recvrsos a definida no§ 39 do artigo~ 43 da Lei nQ 4.320,
de 17 de março_ cie 1964, (!c.ando dispens~dos os decretos de abe.:;,

tura de crC0::1to> nos ca~os _em que ~ Lei C:eterrnina a entrc~a.
-de for-r:o~ -au-:or:it\ca, des;-e~ ·reciir"t:o~;-, Cib~er_Hdos cs li?1tc~ cJ
efeti·.-'il ~rr~-'aa~çEo d-e o;ai~a do e;.:ercf~io;

4,545.162.808·

pro-~~ver

V·
taro~

<:lisp~nif;os

ao efetfvo

r.:~didas ne~~-s~~ri.as p~ra

as

CO'l',J)Ortar,E."nt_;~

aju!

da receita;

!1_ • ~brir_ criid.itos .i_u~:ier~ntares, ~bser1a._<:~o~ ~
c_os 1\!l".L!'C~ da efc,iva arreo;.a::ia~ãc .:::;z

Ce$~ir-~>~:>.~~;1uç~-f1ca

c~ixe :c ~~erciC''-'·

ã conia ele;

a) recei(H vinculadas do 7esour_o '<acionaL ~.!!.
c-lu~ive rc~~r~-os c)a$sific.1id-.S nesta Lei cor.~o
~ReciJr~os -Oi1;E.
tarrcn~e ,;rra~~c~t::o~A '(fonte ~O). util iiando l"Ve•ltu~1 eJtcesso
de errecada;~~ des~a$

nneita~;

b) operações <:le credito constantes desta

41.467.3:~5

4.J5J.76t,;soe

SUBTOTAL
RESERVA OE CQiiTiNGEtiCIA

b) atender
insuficiência nas dotações orçame!!
tírias utiliz~ndo, como fonte de recursos ••n disponíbilid~des
1'ehridH no item l!I do§ 19 do Htigo 43 da lei n9-4.320,
de 17 de mHÇO de 1964;

5.9:'1.~2ô

215.7!t5.75?

g; ~~~~~I~~A E no_ C.OM;:RCJO

MJ~IS~f~JQ t.O TRAS.::.~H.O
M!NlST_(~IO OC$-_:(P_A~:SP:JE\jES
MW!STE~IO DA CULTl!AA

H.SSLGl" __ _
3.178.000

c&.5e<:.;::.o

MHIISTC::::o :A-AG.R;bh.Tt..'V..
MINISTt:f.Jo o;.s co:·:;::roç~ts
DA rcuu.w __ _
MII~lSirf:rO L":l CX.!:RCI'ÍO
MINJ~.rr::t;o

M!NISTr~tO I:'A 'AZ!J:OA

1(l.~S3.C~;}

2.. 7lú.\::~
S69.0JO

ELS!TOII:.L

~~~~~g;g

,00

10.149.C':JO
p

surPr") ~~:~::::r:. ;:;:~li·L
TR;e:.:·;:... r~:;;;;.~~ ct ~.::~:.:rsoç
JUSJ:~;.
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ut i 1 i zanéo, ço-rr.O fonte !;compen~~tõr i a, recursos
e_ven;;uais_diferenças r.:o~etâiias; e.

Lei,

dec.or.~entes

C.e

c) e:w.ct."S~.o de arrecadaÇão dns reCeitas priipriols
do Orçamento ~as Opera,!Ões O(l~i-~is -~e Cr~ di to_;

_VJI.""-· abrir cr.~_d{t_os Su.ofementarc~ i_ c~nt_n- de____":!
-C:-urs'os prOve-r1ente> d« oo·e-râçãcs._dc crédito, observaéo o lfm.:!.
te de 2~~ (_y,1,na e ci_,nco por ·cento)~!) t,_o~_o_j de_ operaçõ~s cor.~,.
tan>;e~ cesta ~e i, nos c~sos de;
~)

operações efotivadas no segundo semestre de
de recebimento que contemple o exerCÍ(.iO

1987, com cronõgrama

Pll:~gr~((> ún1~o • r ve-d,Hl~ a trl~~~t:o Qll o ~r~t:o
nht•elmcnto dC' d~H'l'~H n~o l!r<'vnl~-~ no urç~~C:-utÕ Gtor,ll dJ lJr11ao:
1ntlllltldO sv~;idio~ ov rnf~r~~o~ dr ~q_,\i~laurr -n~turt'l'a "'r a ~tri
buiÇ~U, ~O oT!'SO•Jr(") IIHl~n~J, dr dc~prS~S 1'(•111 lUd~~ tOID iiÔlii.Q.
hmrnto~ (!r rreur~ot prlo Bllnco Crntr~l do Bn~ll ou ;orlo Ba!1.
co do Bro~ll 5/A.

de 1988 i
1988; e

c) anteci_pa_ç:io de cronomgr~mu _d~ recebim-:!'to;
VI!! • pr.oceder. com base 110 f1u:o;o

da

~ecetta, i

ent~eaa ~ut;:ll!ldti c a das -recef t.1> vincUl ~diÚ ao -tt-sõuro rt.:~don~1.
inclu~jve

Al'l. 59~ O~ orçnn•rnún pr6prio~ ~~~$ (',;-tidadr~
Adminntraçilo rn~irct11, -da~ lundaç5es lnstltuidt.~ ou mant1
du Pl'lo ~odtr l'iilllito e dos Fundos da AC:min-istra~âo_-l'l:'dt'r~l
s~r~o ~provaodCJs t'm conformidade com a ll!9ishç_~o_ vigente, c d,!.
verão ·apr~sE."ntar 1 lie~ma forma•do Orçamento Geral da União.

os recursos_ clao;.s_ific~dos nesta__ lei como "ltecllrsos
Diretamente ArrecadadQs" (fonte So}. aas õrgios beneqc.iirios;

d~

Art. 69
t~çõt>~

M

ll ~realizar o:!per~ções de cr~dlto~por antecip!
ção da receiu, atii O limite previsto na Constituic;iio;
III- abrir crêditos ~up1ementares, !llt'diante 1.1tt
1 i nç:l:o dos rec.urso.s adiante lridi c.:~ dos, atê o 1 ir.d te cor~e&po~
dente a 25-:: (vinte e "Cinco por t:ento) do total da despes~
;~t~da nesta lei, com as seguintes finalid~des:

r}

a} reforçar· dotações, pre{eren-ci.almente
htivu a enc~rgos CO.!It peHial, uti1izllndo, como fonte
curso~ 'compensatórios, a Reserva de Contingéni::-il; -~

as
de

r,t
r!

recur~os

dH

dcst~

teí, &ti o 1\mlle ·de ?5-:: !vlntt

prev'istos

Cl~rNçõcos Oficiais de Cr~~lto constJntt-

tal da:~ sua~ olp1lc~çbes.

Fica o Poder EJtecutivo autori ado a:

I ~ clui1Jnar Õrgios centra~~ par~ mo~imcntar d_Q:
u.ribuidu às Unidade~ orç:amo!!'ntãrhs;
-

-IX • rt·pr·Dgranar os

~~~~nto

Art. 19 - Rcvog~m·H

do

no Orça
A" .. ~·o

V

-e- -cinco ~Dr cutD) do to
-

~~

disoosiçí':ies em çcntr'l_

r to,
ar~~ili~.

em

OJ

de

-1669 da Indep~ndência e_ 999 da Repiit.lic:.

de

981;
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Art. 7_9__- Seja qual for o modo de cessão e o
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O Expediente lido vat à publicaç~o.
montante total das ações cedidas, direta ou indiretamente, pelo Estado a pessoas tisicas ou jurídiSobre a ri1esa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
- cas,- estrangeiras ou sob controle estrangeiro, o
É lido o seguinte
limite máximo de aquisição não poderá ser supe~
rior a 20% (vinte por cento) do capital da empresa.
§ lç O limite estabelecido no caput deste arPROJETO DE LEI DO SENADO
tigo po-derá_ ser reduzido, por_ decreto do Poder
N• 109, DE 1988
Executivo, quando assim o exigir a proteção dos
Estabelece normas para o processo de
interesses nacionais.
privatização de empresas sob o controle
§ 2~ No caso de a_ proteção dos interesses
~reto ou indireto do Governo Federal
nacionais assim o exigir, o Governo deterá ou
e dá outras providências.
adquirirá uma ação ordinária específica, que poderá ser ativada no caso de a maioria do capital
O Congresso Nãqónal decreta:
passar para mãos estrangeiras, ou para intervir
Art ]9 As operações de transferência para a
nas decisóes relativas a investimentos, preços e
iniciativa privada de empresas do setor público,
pãrá a desfttUIÇ:ão de diretoria, caso as regras do
conforme disposto no Decreto n? 91.991, de 2B
acordo de privatização sejam rOmpidas.
de novembro de 1985, e no Decreto no 95.886,§ 39 A transformação da ação ordinária do
de 29 de março de 1988, que estabeleceram o
Estado em ação específica se dará por decreto
Programa de Privatizaçáo de empresas sob o c:ondo Poder Executivo, cujos efeitos são de pleno
trole direto ou indireto do Governo Federal, comdireito.
preenderão indistintamente os seguintes procedi§ 4ç Os estatutOs das sociedades serão adementos:
quados às disposições deste artigo antes do início
I - abertura do capital social da empresa a ser
das operações de privatização previstas no artigo
privatizada com venda exclusiva ao póbltco;
J•
II- cessão de transferência do controle adoR
§ 59_ A ação especifica poderá, a qualquer
nário a grupo ou grupos privados;
momento, s~r defmitivamente transformada em
Ill- aumento do capitaJ com renúncia ou cesR
_açãQ ordinária, decorrido o prazo de cinco anos,
são, total ou pardal, de direitos de subscrição;
nos casos _em que o interesse na"ciOnal esteja resIV- alienação de participação soeietária, inclu~
guardado.
sive de controle acionárlo; ou
Art. 89 A dívida_ externa reg($trada no Banco
V---.. dissolução de empresas ou desativaçào
Central do Brasil em JÍome de entidades do setor
parcial de seus empreendimentos, com_ a venda
público- União, Estados, Distrito Federal, Terri~
dos seus bens e instalações,
Art. 2ç OS processos de PriVatização obede~ - tórlo.S~ Municípios e respectivas autarquias, empresas póblic:as, sociedades de economia mista,
cerão ao disposto nos .arts. 79 e 1O do [)ecreto
fundações_gu sociedades por eles controladas dinç 91.991, de 29-de nóvefnbro de 1985~
reta ou indiretamente- bem como as operações
Art.. 3~ O ConselhO Federal de Desestatizarealizadas a essas entidades, poderão ser objeto
ção, criado pelo art. 4ç do Decreto n" 95.886,
de conversão para pagamento das ações detidasde 29 de março de 1988, álém das atribuições
dire~ 01,.1 indlretamente pelo Estado afé um máXIque lhe são conferidas no art. 6~ do mencionadp
mo de 50% (cinqüentá por cento) do montante
decreto, fica encarrega~o de proceder ao levantade cada aquisiçáo.
mento do valor das empresas qüé foram enqua§ 1ç Em- Se tratando de conversão de dívida
dradas no Programa de_ Privatização de que trata
de entidades da administração díreta, os recursos
oDecreton991.991, de28denovembro de 1985.
convertidos s_erão obrigatoriamente utilizados paArt. 49 As cessões de direitos ou a renúncia
ra o pagamento de empréstimos ~mpar_ado~ pelo
de direitos de subscrição de ações, a alienação
ativo MF" n~ ·3o; de 29/08183, e seus sucedâneos,
de participações societárias e toda e qualquer
ou
de créditos externos de médio e longo prazos,
operação que envolva a mudança de controle
acionário serão realizadas de acordo cóm as nor- - registrados no Banco Centra1 do Brasil, também
de responsabifidade_do setor público.
mas que regulam o mercado financeiro.
§ 2 2 O Poder Executivo baiXará as normas
Art. .5" Os bluios de Dí\lida Póblfca da União
cÔmpJementãres para conversão- e adotará as
serão aCeitos em pagamento das ações detidas
medidas necessárias à execução do disposto ri.es·
direta ou indiretamente pelo Estado até um máxite artigo.
mo de 50% (cinqüenta por cento) do montante
de cada aquisição.
_ ______ _
Art. gç No processo de privatização de em~
§ 1ç Os títulos de que trata o caput deste
presas estatais e de suas subsidiárias, deverllo
artigo setão avaliados, na data da troca, com base
ser propostas vendas de ações aos administra~
na média de sua cotação, calculada sobre um
dores e empregados da empresa e aos das subsi~
diárias nas quais ela detém, direta ou indireta~
período compreendendo os dez dias de cotação
mente, a maioria do capita1 social, bem como
anteriores à colocação das ações à venda no mercado.
- --- aOs seus ex-empregados. se as normas compro§ Z' As regras de avaliação. de que trata o
varem a existência de_ um contrato de trabalho
de duração cumprida de pelo menos cinco anos
parágrafo anterior serão objeto de decreto do Poder Executivo.
·
_
.com a- empresa ou suas subsidiárias.
Art. 69 No momento da a1ienação das ações
§ 19 A ag_uisição de ações na forma deste
detidas direta ou indiretamente pela União, o Goartigo poderá ultrapassar a 10% (dez por cento)
do montante da operaçáo, sendo o limite indiviverno poderá, através de decreto, estabelecer o
dual de aquisição equivalente a c:inco vezes o teto
limite máximo que as pessoas tisicas ou jurídicas
poderão adquirir em ações da empresa a ser pri~
anual das contribuições pessoais à previdência
-.~
social.

a

.
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§ 2ç No caso de ocorrer um interesse maior
por parte dos adquirentes estabelecidos no caput
deste artigo, o Poder Executivo poderá aumentar
o percentual ofertado.
Alt 1O. Q Conselho de Desestatização pode~
rã propor coridições preferenciais de aquisição
aos administradores e émpregados da empresa
e aos das subsidiárias de que trata o artigo anterior, a serem fiXados por decreto do Poder Executivo.
§ 1ç As condições preferenciais de que trata
este artigo não poderão ultrapa~sar uma taxa de
desconto de 20% (vinte por cento) do preço de
venda proposto aos demais subscritores da mesma operação.
§ 2ç As ações cedidas com taxa de desconto
não poderão ser vendidas antes de dois anos,
se o desconto for superior a 5% (cinc<Jpor cento).
§ 3ç Os prazos de pagamento não poderão
ser superiores a dois anos e os títulos adquiridos
na forma deste artigo não poderão ser vendidos
antes de integralmente pagos.
Art. 11. Se a sorna das aquisições das pessoas mencionadas no art 99 for inferior a 10%
(dez por· cento), o Estado poderá oferecer nóva~
mente as. ações náo adquiridas, dentro de uh1
ano, a essas mesmas pessoas, em idênticas condições preferenciais.
__ _
Parágrafo único. No caso de haver sido oferecido um desconto, será ele aplicado à cotação
do dia da data da. cessão.
Art 12. As ações não adquiridas após a apli~
caçãQ d_os artigos anteriores serão vendidas no
mercado.
Art. 13. As pessoas tisicas que adqWrirem até
dez ações gozarão dos beneficias estabelecidos
no§ 39 da art. 10,
_Art. 14. _ O Ministro encarregado de executar
o Processo de privatização submeterá à aprovação do Conselho Federal de Desestatização proposta detalhada da concretização da operação,
descrevendo cada etapa do processo.
Parágrafo único. - Aprovada a operação de priva~ção, o Ministro da área encarregar~se-á da
sua execução.
M _15. Concluído cada processo de privatização, o Ministro de Estado encarregado da operação encarninba,rá ao Conselho Fede.t:al de Desestatização relatório detaJhado de todas as etapas
para ampla divulgação às autoridades constituí·
das e ao público, acompanhado do parecer da
empresa de auditoria externa nos casos de trans":'
ferência do _controle aclonárlo.
Art. 16. O Presidente_do Conselho Federal de
Desestatização marlterá. o Presidente da República permanentemente informado a respeito do
andamento de cada processo de privatização,
constituído na forma desta lei ~ dos Decretos W
91.991, de28 de novembro de 1985, e n• 95.886,
de 29 de março de 198&
Art 17. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação~
Art 18. Revogam-se as disposições em con~
trário.
Justificação

O processo de privatizaçãO que-ora se delineia
no Brasil é conseqüência do alto grau de estatização a que está submetida a econornia br.;~Silcira
e segue a tefldência internacional obseJVada nos
mais diversos sistemas econômicos.

Dezembro de 1988
A estatização é uma resposta estratégica dos
governos para a implementação de politicas econômicas ditas desenvolvim_entistas.
Inicialmente essa política tem-se mostrado ca-

paz de iniciar o proceSso dé transformação económica: empresas são criadas, surgem novos em-

pregos, a economia começ_a a crescer e surgem
os primeiros sinais de progresso econômico e
social.

Logo em seguida, porém, o Estado escorrega
para uma lenta e firme política de planificação
económica e de controle total da economia, elimi-

nando com:orrênda e a economia de mercado.
Criam-se monopólios estatais e se permite_ o surgimento de oligopólios privados, com preços controlados pelo Governo. Esse processo acaba provocando a estagnação econômica, decorrência
lógica da insensibilidade dos dirigentes a mudan~

ças posteriores que se fazem necessárias, aliada
à falta de estímulo à iniciativa privada, que se

vê impotente em face da enormidade de regula~
mentação que pesa sobre a atividade econômica.
Tudo isso acontece porque o Governo, para
exercer o controle da economia, precisa de uma
burocracia enorme e pouco· eficiente.
O sistema burocrático, para preservar o _seu
poder cria uma resistência total_ às mudanças.
As ordens dadas pelos dirigentes, que querem
romper com o imobilismo e os privilégios da burocracia, perdem~se através dos intrincados canais
da máquina estatal.
Assim é que os programas de privatização encetados a partir-de 1981 (Decreto-n9 86.215, de
15-7-81) até os demais recente_s (Decreto n9

91.991, de 28-11-85, e Decreto n• 95.886, de
29 de março de 1988) não conseguiram ser completamente implementados.
A freqüência com que vêm ocorrendo tais reações permite constatar que o seguimento estatal
é suficientemente forte para desviar e bloquear
os desejos dos governantes.
A esse respeito é conveniente citar o Dr. Madren
Pirie, presidente do Adam Smith lnstitute: "A escola estatizante demonstra que o interesse daqueles
que gerenciam e administram os programas públicos, daqueles que trabalham para eles e daqueles que são seus próprios benefiCiários diretos,
é forte o suficiente para resistir às intenções dos
legisladores reformistas"~(in ''Privati_z_a:ção, Modelos e Efeitos"). -·
· Os defensores do estatismo são pródigos em
slogans que induzem as pessoas a um sentimento pseudopatriótico e pseudonacionalista,
tais como: "Empresa nacional; patrimônio nacional".
Assim, políticos que visam a reduzir a abrangência do setor público ou os seus custos operacionais encontram uma enorme resistência por
parte dos administradore:s das empresas estatais,
dos seus funcionários e daqueles que estão diretamente ligados às atMdades por elas desenvolvidas.
Esses grupos de pressão são capazes de confundir o;; interesses da sociedade com os seus
próprios. Mesmo prestando serviços e produzindo
bens que vão ao encontro dos desejos dos consumidores, conseguem sobrepor os seus interesses
aos da sociedade.
É preciso, portanto, romper com esse ciclo,
promovendo políticas que superem ou acomcr
dem os interesses desses grupos.
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Duas políticas podem ser segutdas para vencer
a_reststência das estatais: a primeira é a de desenvolver wn processo de privatização que beneficie
especificamente o grupo de interesse em particular, mostrando que a nova o_rdem _gera muito
mais vantagens do que a anterior; a segunda _é
a de excluir o grupo hostH do processo, criando
ou inCentivandCi ã criação de_ tim outro grupo
mais poderoso que possa vencer aquele que está
se opondo à mudança.
Uma lei que regulamenta o processo de privatização tem que abordar .os _dois aspectos.
Um processo de privatização tem que deixar
claro que empresas chamadas públicas, na maiona das vezes, são imunes ao desejos do público.
Quando uma ~mPresa estatal é privatizada mediante a alocação de ações no mercadq, para
que ·o públiCo possa comprar parcelas do seu
capital, ocorre uma modificação legal importante:
não é mais a administração estatal que é dona
da empresa; esta passa a ser realmente de propriedade pública.
As contas _deixam_de ser prestadas à adn1inistração central para o serem ao público adonista,
que exigirá bons serviços e eficiência adminis.
trativa e financelra.
A privatização vai democratizar o c_apital e dar
uma maior liberdade económica à sociedade, solidificando a liberdade política ~b.-a\rés da diminuição da presença do Estado nas nossas vidas.
Essas duas liberdades devem orientar a formulação das regras do processo de privatização.
O processo de privatizaçáo deve ser inidado
pelo oferecimento de ações aos administradores
da empresa estatal e aos seu.s próprios funcionários (processo de beneficiamento do grupo de
interesse) e, posteriormente, ao público em geral
e até mesmo ao capital estrangeiro (processo de
criação de um novo grupo de interesse).
Tanto aos antigos administradores como as trabalhadores da empresa, seriam oferecidos lotes
de ações a serem pagos até dois anos, num número de prestações que não pese no orçamento
, individual de cada um dos adquirentes.
Ao público comprador seriam oferecidas condições idênticas àquelas estabelecidas à administração da empresa e aos seus funcionários.
ÊssaS regras gerais, no entanto, devem ser
~daptadas a ~ada casõ eSpecífico de privatização.
E possível que ao Estado sejct conveniente vender
parte do controle acionário a um determinado
grupo empresarial do ramo, para que a empresa
não sofra um processo de continuidade.
Um outro aspecto importante do processo de
privatização diz respeito ao capital estrangeiro de
risco.
A entrada do investidor estrangeiro no mercado
abre a economia nacional para o exterior, propiclanOO auas V'abtagens imediatas: a primeira diz
respeitO à dívida externa, pois cada dólar que entra
te'preserna um dólar a menos na nossa dívida;
a segunda relaciona-se.com a poupança nacional.
O País precisa ter uma poupança superior a 20%
do PIB para crescer a uma taxa próxima de 7%
a.a.; o aparte externo é__imprescindível para que
o pro-ces~ _9e_ ~~-~~imento econômito se- re~ize.
A troca do caPital de Emlpréstimo por capital
de risco transforma o credor externo em parceiro
dos riscos e dos sucessos da economia nacional;
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ele deixa de ser um banqueira exigente para ser
um sóciO interessado no progresso do País, pois
o risco do ca"Pitai empregado é de sua responsa~
bilidade.
Dessa forma, não d~ve o capital estrangeiro
ser discriminado no processo de privatização que
se iniCia no País.
Aliás, os leilões de ações__destinados à conversão da dívida externa ~m capital de risco têm
demonstrado que o interesse externo pelo Brasil
não desvaneceu, apesar das restrições que o Governo tem criado à sua entrada no País. A venda
das estatais provocará uma mudança importante
no que se relaciona à dívida pública.
À medida que o Governo privatiza, diminui a
necessidade de financiamentO dO setor público.
Com isso, mais recursos estarão disponíveis para
os programas sociais reclamados pela população
e prometidos pelas autoridades do país.
As repercussões serão tanto_ de ordem fiscal
como monetária.
De _ordem fisc::al teremos a diminuição. do déficit
público, que deixa. de ser finanCiado por aumentos
de impostos, por empréstimos, pela criação primária de moeda e pela inflação, que é um imposto
sub-reptício.
A venda das estatais oferece uma fonte segura
de renda para o GOverno, qUe, assim, pode abrir
mão dos mecanismos clássicos de financiamen~
tos do déficit público.
Com a privatização, diminuem as necessidades
de transferência de recursos ao mesmo tempo
em que os cortes do EStado se reduzem.
Os déficits das "estataís" não te:rão que ser cobertos com recursos públicos, o que-pode redundar num benefício direto para ·a sociedade via
redução de impostos, implementando, dessa forma, a atividade econômka.A administração da dívida pública será mais
fácil, pois a dívida líquida das estatais representa
mélls de 41% do total da dívida Pública Federal
ext~ma e interna e 36% do endividamento líquido
total do SelOr Público.
A queda do déficit e da dívida provocará, em
seguida, uma baixa na taxa de juros, representando um incremento adicional nos lnvestimentos
produtivos.
-A obrigação externa tambéiri- !l"e verá benefi~
dada com a privatização, pois o Governo não
mais terá que honrar os compromissos das ex-estatais.
O pagamento da dívida externa ..das estatais
pelo Governo tem provocado uma pressão adicional sobre a base mone_~a. obrigando ó Governo
a emitir cada vez_ mais moeda de alto poder de
expansão e assim sustentar todo o processo infla~
cionário que t~m~ vivido.
A questão é simples. As estatal$, em sua maioria, têm dívidas mas não geram dólares. Como
têm déficits operacionais, não dispõem de recur.:
sos para comprar dólares de que necessitam para
honrar os seus compromissos externos. Como
a -União .é o avalista da operação, é obrigada a
arcar__com o õnus da dívida, usando os dólares
gerados pelo setor privado nas suas opeçações
de exportação.
Os exportadores nãO rec"ebem-dólare_s,_recebem cruzados que vão ser utilizados na economia
interna. Se o setor privado fosse o devedor, utiliza-
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ria esses cruzados para comprar os dólares neces-

sários ao pagamento da dívida. Como isso não
ocorre, o Governo emite para comprar os dólares
do setor privado (expansão da base monetária),
mas não vende esses dólares às estatais (contração da base monetária), simplesmente transforma os débitos das estatais em participação acionária do Gov:emo naquelas empresas (transferências), provocando, dessa forma, _uma pressão ín-

fladonária de origem monetária na economia
A privatização, ~om o tempo, pode eliminar essas dificuldades.
As vantagens (aumento da renda e diminuição
de encargos) devem ser vistas c;:omo um importante incentivo para o Governo executar um vigo-

roso processo de privatização.
A privatização, como vfrnos, deve obedecer a
algumas regras fundamentais e pode ser reaJizada
de diversas maneiras. O Governo pode vender
a sua participãção em Bols-a de Valores, em leilões
específiCos, para uma detérminada companhia
pré--qualificada, para os funcionários das empresas privatizadas e seus administradores, em mercado primário, enfim, numa enOrmidade de operações Viáveis.
A venda de empresas estatais mohOPOiistas (seter de eletricidade, telecomunicações, p.ex.) para
o setor privado pode acarretar críticas por parte
do "lobby" estatizante.
No entanto, quando um monopólio estatal é
privatizado, ele perde sua posição como entidade
pública e toda a proteção legal que tinha antes.
A nova empresa deverá buscar recursos no mercado e tomar dedsões comerciais que justifiquem
a sua existência. Os monopólios privãdos não podem buscar a proteção de leis para impedír a
concorrência aos seus produtos e serviços.
Por outro lado, algumas empresas monopo·
líticas podem ser divididas em várias empresas
estaduais que acabarão por concorrer entre si.
O Governo, -ao privatizar monopólios, deve,
também especificar pre-condições necessárias ao
seu funcionamento tais como a limitas;ãa no aumento de preços e manutenção de determinados
serviços, etc.
Outro problema que se põe é o controle estrangeiro de empresas significativas para a economia
nacional.
A solução para tal problema é a c:riaç_ão de
uma "ação de ouro", nos moldes da golden-share
inglesa, que pode ser ativada para garantir o con..;
trole ac::ionário, no caso de a maioria do capital
passar para mãos estrangeiras, ou intervir nas decisões relativas a investimentos preços e para a
destituição c;ia diretoria.
Neste sentido, está sendo proposta no Art. 7~.
2 9 , e 39, _a criação de uma ação ordinária espe·
cífica, que poderá ser atlvada pelo Poder Executivo, nos casos em que 6 Controle acionário das
empresas privatizadas passarem para o capital
estrangeiro.
O projeto de lei que submete à apreciação dos
meus pares visa a. ordenar o processo de privatização de molde a diminuir as resistências dos
grupos de interesse e, ao mesmo tempo, salvaguardar os interesses legítimQs da nação.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 198$.
-Senador Odadr Soares.

LEGISlAÇÃO OTADA
DECRETO N• 91.991.
--oE-28 DE NOVEMBRO DE 1985

Dispõe sobre o processo de prlvat1vação de empresas sob controle dlreto ou
lndirelo do Governo Federal e dá outras

providências.
_o Ptesiderite- da República, no uso das atribui-

qae lhe confere o artigo 81, itens lli e V,
da Constituição, decreta:
ArE I<_ O Prowarna de Privatização englobará
os prOCéssos de- priVatiZaÇão de empresas sob
o controle direto Ou indireto do Governo Federal,
compreenderá indistintamente a abertura do capital social, alienação de participações acionárias
e desativação dessas empresas.
Art. 2.6 O Presidente da República determinará, rrtediante decreto, a inclusão das empresas
no Programa de Privati2.ação,
Parágrafo único. OS Ministros de Estado poderão sugerir ao Presidente da Repúblka, a inclusão-de empresas_ nO Programa de Privatização.
Art. 3~ Consideram-se enquadráveis no Programa âe Privatização:
I - as empresas que, havendo sido c:Iiadas pelo
setor -Privado, passaram para o controle direto
ou indíreto do Governo- Federal, em decorrência
de inadimplên_cia de obrigações, execução de ga~
rantias ou sftuações análogas;
l i - as empresas criadas pelo poder públlco
que não mais devam permanecer sob o controle
e direção do Goveffio Federal, por Já existir, sob
cóntro1e nacional, setor privado suficientemente
desenvolvido e em condiÇões de exercer as ativiM
dades que lhes foram atribuidas;
lll- as subsidiárias das empresas instituídas
pelo poder público, cuja existência nãci seja indispensável à execução dos objetivos essenciais da
empresa controladora e importem em injusta ou
desnecessári.a cornpetição com as empresas privadas nacionais.
Art. 4e Não será transferido o controle acionário de empresas:
1- incombida de atividades diretamente vincuà segurança n-acional;
U- submetida ao regime legal de monopólio
estatal; e
lli- responsáVel pela operacionalidade de infra-estrutura econômica ou social básica ou produtora de insumos de importância estratégica.
cujo Cohtfule o Estado mantenha para viabilizar
o desenvolvimento do setor privado, sem com
ele competir.
Ari 59 Ficam mantidas os enquadramentos
das empresas sob controle direto ou indireto do
Govemo Federal no Programa de Privatização,
que se verí:ficaram, mediante exposição de motivos, aprovada pelo Presidente da República, até
eSta data, aplicando-se aos repectivos processos
de privatização as disposições deste decreto. _
Art 69 Fica instituído o Conselho fntermiilisteiial de Privatização, com a fmalidade de enquadrar os processos de privatização, na forma deste
decreto.
§ 1_e _O conselho, a que se -refere este artigo,
é Constituído pelos Ministros de Estado, Chefe
da Secretaria de fliliJ_ejamen,to da Presidência da
República, que o presidirá; Fazenda; Extraordinário para a Desburocrr.tizaçãa; Indústria e do
ÇôéS

ladas
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éoinérC:iu;--e __pelos Miní.Str~- dé _Estado que tenham empresa virlculada à sua Pasta incluída no
Programa de Privatização.
§ 2'1 O Conselho, referida do ciíput deste artigo, contará com uma Secretaria de apoio técnico
e administrativo incumbida da coordenação e
acompanhamento de todos os processos incluídos no Progama de Privatização, a qual contará
Com suporte técnico e administratiVo da Seplan,
sem ônus adiCionais para o Tesotirõ.
Art. 7Q Os processos de privatização serão
cOnduzidos pelo Ministro de Estado, a que esteja
vincu1ada a erripresa inserida no Progama de PriM
vatiZação, e obedecer!o a critérios peculiares a
cada caso, obedecidos os seguintes princípios básicos:1- na definição da operação de prlvátização,
o Ministro de Estado competente contará com
o assessoramento da empresa de consultoria do
setor privado;
II- a operação, definida na forma do item anterior, devefá atender ao interesse público e, na
sua montagem, basear-se nas práticas _usuais do
mercado, indusive quanto ao vafor da venda;
III- a operação de privatização será amplamente divulgada, em todas as suas fases, _de moM
do a assegurar o conhecimento público das condições em que ela se processará;
N- nas hipóteses de transferência do controle
aclanário:
a) os adquirentes serão cidadãos brasileiros
residentes no País, ou empresas ou_ grupo de empresaS sob controle nacional, classificados segundo os critérios de tradição e idoneidade; dimensão
econômica compatível com o vulto da operação
e capacidade técnica;
b) as operações serão analisadas e assistidas
por empresa de auditoria externa, com o objetivo
de zelar pela transparência e lisura de todas as
fases. da transação;
c) as operações de transferências serão, sempre que pOssível, com::retizadas por intermédio
das Bolsas de Valores:
d) poderão ser estudadas alternativas de fll'lanciamento;
e) poderão ser oferecidas condiçóes que facilitem a aquisição de ações para os empregadas
da empresa cujo controle esteja senda transferido.
Art. 89 O Ministro -de Estado da área a que
esteJa vinculada a empresa sob regime de privatização contratará empresa externa, para os efeitos
do item l do artigo 7" deste decreto.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, caberá ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econôtnico e Social (Bndes) selecionar e cadas~
trar empresas _de recOnhecida reputação e tradicional éltuação em atividades de negociação de
capital e transferêncía de controle adonário.
Art. 9" Alcançada a definição satisfatória para
a operação de privatização, o ministro da área
submeterá à aprovação do Conselho fnterministerial de Privatização proposta detalhada de concretização da operação, descrevendo cada etapa
do. processo.
Parágrafo único. Aprovada a operaç;ão de privatização pelo Conselho lnterministerial, o ministro da área encarregar-se-á ja sua exe<:ução.
Art. 1O. O Ministro de Estado da área contratará empresa de auditoria externa, na hipótese
prevista na letra "b'' do item IV do artigo 79 deste
decreto,

Dezembro de 1988

DlARJO DO ÇONQRESSO NACIONAL (Seção ll)

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, ca~
berá à Comissão de Valores Mobílíário~ sel~içmar
e cadastrar empresas de ilibada reputação e tr;:;dicional atuação em atividades de auditoria externa,
para os fins deste artigo.
Art 11. Nos casos de transferência de controle aclonário.que envolvam- oPeração de financiamento, o Ministro de Estado da área solic:it,ará
o assessoramento técnico do Banco Central do
Brasil, o qual, para esse fun, articular-se-á com
fontes tradicionais de financ::iamento e inVestidores institucionais.

Art. 12. Condoído cada processo de operação de privatização, o Ministro de Estado da área
enc:aminhará ao Conselho lntermjniSterial de Privatização relatório detalhado de. todas as etapas
para ampla divulgação, acompanhado do parecer
da empresa de auditqria _externa, nos. casos de
transferência do controle ac:ionário.
Art 13. Fica vedada a partir da vigência deste
Decreto:
_ . _________ ____, ______ _
I - a criação de noyªs_-~mpresas sob o controle
direto ou_ind.ireto da União;
II- a aquisição ou absorção direia OU indi.reta
de empresas privadas por empresas não financeiras controladas direta ou indiretam~Ti.te pela
União;
III - a implantação de novos empreendimentos, visando a produção e/ou a çomercialgaçã_o
de produtos, não expressamente estabelecld.os
nos objetivos _dos estatutos sociais da empresa
estatal;

IV- a formalização de acordos de acionistas
entre empresas privadas e empresas estatais não
fmanceiras, sem o prévio assentimento da Secretaria de Planejamento da Presidência da República;
V- nova subscrição de açõe_s em empresas
sob controle da iniciativa privada, por empresas
estatais não financeiras, sem o prévio assentimento da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República; e
.
VI- a abertura de capital social de empresas
estatais, sem a anuência expressa, mediante decreto, do Presidente da República.
Arl 14. O Presidente do ConselhO lnterministeria1 de Privatização manterá o Presidente da
República permanentemente informado a respeito dQ andamento de cada processo de privatização, constituído na forma dest~ decreto. ~ _____,
Art 15. Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
_ _ _ _
Art. 16 Revogam-se ãs disposições em contrário.

-

___________ .

Brasílía, 28 de novembro de 1985; 1649 da Independência e 97? da República. JOSÉ SARNEY

-João Sayad.

Dispõe sobre o Programa Federal de
Desestatização e dá outras providências.
O Presidente da Rs~pública, no uso das atribuições que lhe confere o art. 81_. itens III_ e V, da
ConstituiÇãO, decreta:
_
~
-~
Art. }9 fica instituído o Programa Fe~_eral d~
Desestatização, com os seguintes objettvos:
1- transferir para a iniciativa privada atividades
econômicas_exploradas pelo setor público;
___

Art. 4~ Fica instituído, na Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan), o Conselho Federa1 de D_esestatização .com finalidade de implementar o Programa de que trata este decreto.
Ar[-59 O Conselho Federal de Desestatização
será integrado pelos seguintes membros:
I - Ministro Chefe da (Seplan), qUe será seU
presidente;
II- ministro da Fazenda, que substituirá o presidente em suas faltas ou impedimentos;
ill- ministro da Indústria e do Comércio;
lV-ministro do Trabalho;
V- representa-nte dos trabalhadores; e
VI- representante dos empresários.
§ 1? Participarão das reuniões do Conselho:
_a) com direito -~ _yp_to, o ministro a C:uja área
de- competência se reJaciórié a matéria em pauta;
b) sem direito _a voto, o Presidente do Banco
Na_ci'onal de DesenvolVimento Econômico e Social (Bndes) e o Presidente da Cnmis_são de Valores Mobiliários - CVM.
§ 29 Os representantes classistas (itens V e

DECRErO N' 95.SS6,~
DE 29 DE MARÇO DE 198S

o

- ll- concorrer para diminuição do décifit público; __ _
:____ ºl-propiciar a conversão da parte da dívida
externa do setor público federal em investimentos
de risco, resguardado o inter~sse nacional;
__ IV- dinamizar o mercado do títulos e valores
mobiliários;
_V_=-"" promover a diss_erninação da propriedade
dq capitàl das empresas;
Yr-:- estimular os mecanismos çompetitivos de
mgrça.dç_rnediante a desregulamentação d_a ativi~
dade econômica;
.,_
Vl1- proceder à execução indlreta de serviços
públicos, por meio de concessão Qu permissão;
. __ym- promover a privatização de atividades
económicas exploradas, com exclusividade, por
empresas estatais, ressalvados os monopólios
__constitucionais,
.u.Art. 2~ O Programa Federal de Desestatiza~
ção será executado por meio de projetes de _priva__ tização e de desregulamentação.
... Art. 3? Os projetas de privatização, que terão
)Xií' -õbjeto empresas de cujo capital participa a
União, direta ou indiretamente, serão executados
mediante_ as seguintes formas operadonais:
_I - transformação, incorporação, fusão ou ci~
são-;
- U- alienação de participação societária, inclusive de controle adonário;
___IIl- abertura de capital;
IV- aumento de capital com renúncia ou. cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição;
_V- dissolução de empresas ou desativa_ção
parcial de seus empreendimentos; ou
-'v'!- ~lienação, arrendamento, locação, como~
dato ou· CessãO de bens e ins@lações..

•

VTJ serão nomeados pelo Presidente da República,
mediante indicação das respectivas categorias,
por intermédio do Ministro~Chefe da Sep)an.
§ 3~ O Presidente terá, a1ém do voto ordiná~
rio, o de quaiídade.
Art. 6? Compete ao Conselho Fede~:al de De~
sestatização:
I - fJXar diretrizes gerais par_a exeCl;'ção do_Pro_grama;
II- deliberar sObre a inc:lusão de empr_esas no
Programa Federal de Dese~tatiz§Jção;
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m- aprovar projetes de privatização e de desregulamentação;
IV- coordenar e supervisionar a execução do

Pr99rama;_
~ __
V- aprovar modelos empresariais alternativos
à participação do setor público nos setm-es produ~
tivos da infra_-estrutw::a de serviços públicos;
VI- estabelecer condições de acesso à particiPação societária em . emjJresas estatais;
Vil- expedir resoluçõeS: sobre matéria de sua
competência;
vfU- aprovar seU -regimento interno.
P8iágrafo único. O _Conselho__ subrn.eterá ao
Presidente da República, anualmente, relatório espeC:ific:ando as metas pro_gramadas e os resultados alcançados.
Art. 79 O Conselho terá sua Secretaria Executiva, cuja competência e estrutura serão estabe~
lecidas pelo Ministro-Chefe da Seplan.
Art. 8? Nas hipóteses de privatização de atividades económicas, de alienação do COf!.trole ada..
nârio e de dissolução, .a inc]usão de empresas
no Programa implica sua transferência para a SUw
pervisão do Ministro-Chefe da Seplan, até a__con~
clusão do respectivo projeto de privatização.
Art, _9'" Ficam incluídas no Programa:
1- as participações acionáriã.S minoritárias detidas direta ou indlretamente pela União;
11- as empresas que foram enquadradas no
Pl-õgramã de Privatização .de que trata o Decreto
no 91.991, de 28 de novembro de 1985.
~ Art. 1O. Os d_irig_entes e oS liquidantes das
empresas inclufdas no Programa estarão vinculados às formas operacionais e prazos estabe]ecidos no projeto de privatização da empresa.
Art. 11. Os projetes de privatização obedecefão a critérios específicos -para cada caso, observados os seguintes princípios gerais:
1- o projeto estabelecerá as formas operacionais a serem adotadas, as metas a serem atingidas
e respectivos prazos, e, quando for o caso, a estimativa do valor da operação;
n- a implementação de projeto será procedida de ajustamento de natureza operacional, financeira, contábü ou legal;_
_
III- o projeto s_erá amplamente divui!;Jado em
toda.s_~s suas fa_ses çle modo a éjssegurar a publicidade das condições de sua realizaçã9 e propici~r
a habilitâção de intereSsadoS;
__
-·
IV- a alienação de ações seráiealizada segundo mec~nismO$ próprios do mercado de títulos
e valores mobiliários;
_
V..:..:.. a ãlienação de benS oU mStai~Çõ_es sujeitarse-ão a procendini.entos Iicitª-t6rios,_ na forma da
lei;
VI-poderão s_er admitidas formas de financiamento às_oJ>E=rações. bem como fadlitadas à aquiSição de ações pelos empregados;
VII- concluído o projeto de privatização, o
Conselho Federal de D~sestatização ctivulgará relatório completo, a ser encaminhado ao Tribunal
de Contas çl.:,; (Jniª-o;
_
VIU- cada projeto respeitará a legislação aplicável, inclusive quanto ao abuso do poder económico e à guarda de sigilo sobre informações privileQiãdas.
~
.
Art. 12. Serri prévio pronunCiamento favoráVel do Conselho Federal de Des~statizaçã9, ne-nhuma empresa estatal poderá:
I - efetuar subscrição de ações;
.ii.--;-_ registrar-se co_rno cot:npanhia ·aberta;
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m-adquirir ou absorver, direta ou indiretamente, controle adonárlo de empresa privada;
IV- criar subsidiárias.
§ 1 <> O disposto neste artigo não se aplica
nos casos de subscrição de açõ·es em decorrência

do exercício do direito de acionista, de obrigação
contratual assumida até a data da publicação deste decreto, ou de exerdcios de opção legal para
aplicação de incentivos fiscais.
§ 29 A eficácia dos acordos de acionistas em
que seja parte a União ou ceJebrados por empre-

sas por ela controladas, direta ou indíretamente,
fica condicioliada à homologação pelo CõnseJho
Federal de Desestatização.
Art 13. O Ministro-Chefe da Seplan,_ para
efeito do disposto neste decreto, poderá requisitar
servidor pertencente a qualquer órgão ou entida-

de integrante_ da administração pública federal,
sem prejuízo de sua remuneração e quaisquer
outras vantagens a que faça jus na instituição
de origem.
Art 14. O disposto neste decreto aplicar~se~
á, no que couber, a autarquias e fundaçõeS púw
blicas.
Art. 15. Este decreto entra em vigor na data
de sua publicação.
Arl 16. Revogam-se o Decreto n9 9I.S!'~l, de
28 de novembro de 1986,-0-ôecreto n9 93.õ0õ,
de 21 de novembro de 1986, e demais dispo·.
sições em contrário.
Brasília, 29 de março de 1988, 167~ da lndepenw
dência e I 00• da República. - JOSÉ SARNEY

- Mailson Fen-elca da Nóbrega -João
tfsta de Abreu.

Ba~

DECRETO N• 86.215,
DE 15 DE JULHO DE 1981

Fixa normas para a transferência,
transformação e desativação de empte~
.sas sob o controle do Govemo federal,
nos casos que especlfJca.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 8 I, itens Uf e V,
da Constituição, e considerando:
a) que, de acordo com o artigo 170 da Constiw
tuição, compete, preferencialmente, às empresas
privadas, com o estímulo e apoio do Estado, organizar e explorar as atividades econômicas;
b) que são objetivos prioritários do Governo,
enunciados no Decreto n? 83.740, de 18 de julho
de 1979, que instituiu o Programa Nacional de
Desburocratização, o fortalecimento do sistema
de livre empresa, a consolidação da grande empresa privada nacional, a contenção da criação
indíscriminada de empresas estatais e. qucindo
recomendável, a transferência do seu controle para o setor priVado; c) o firme ptopô.S1to do Governo de promov-er
a privatização do con1role de empresas estatais,
nos casos em que a manutenção desse controle
se tenha tomado desnecessária ou injustificável;
d) que essa transferência não se vem operan~
do com a rapidez desejada, pela ausência de uma
dara definição das empresas enquadráveis e de
normas que defina.ri1 os mecanismos e procedimentos de transferência, transformação ou desativação;
e) que a política de privatização não deve alcançar nem enfraquecer as empresas públicas
cujo controle se considere intransferível, seja por
motivo de segurança nacional, seja pela neces-
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sídade de viabilizar o desenvolvimento do próprio desenvolvido e em condições de exercer as ativisetor privado nacional, seja para assegurar o con- dades que lhes foram atribuídas;
trole nacional do processo de desenvolvimento.
m-as subsidiárias das empresas instituídas
Decreta:
ou controladas direta ou indiretamente-' pela
Art. 19 Fica atribuído ao Ministro Chefe da Se- -União, cuja existência não seja indispensável à
cretaria de Planejamento da Presidência da Repú- execução dos objetivos essenciais da empresa
blica (Seplan), ao Ministro da Fazenda e ao Minis- controladora e importe em desnecessária ou inw
tro Exíraordinário para a Desburocratizaçáo o en- justa competição com as empresas privadas nacargo de, sob a coordenação do primeiro, dirigir, danais.
supervisionar e acelerar o processo de transfeArt 49 Não se incluem no disposto de~ derência de COntrole, transformação, ou desativação creto:
d~- empresas controladas pelo Governo federal,
1- as empresas íncumbidas de atividades direobservadas as diretrizes, procedimentos e critérios tamente ligadas à Segurança nacional, a critério
de enquadramento estabeleCidos neste decreto.
do presidente da República;
Parágrafo único. Para os fms previstos neste
H- as empresas incumbidas de atividades suartigo, compete, em conjurito, aos três MiniStros jeitas ao regime legai de monopólio do Estado;
de EstadO:
DI- as empresas responsáveis peJa operação
J- encaminhar à aprovação do Presidente da da infra-estrutura económica ou social básica ou
República, nos prazos e na forma estabelecidos produtoras de insumos de importância estraténeste decreto, a relação das empresas sob con- gica, Cujo controle o Estado foi levado a assumir ,
trole direto ou indireto da União que:
para viabilizar o desenvolvimento do setor privado,
_~} possam ser fraJisTeridas para o setor priva- e não para com ele competir;
N-as empresas instituídas com o objetivo de
do, mediante cessão do respectivo controle acionácío;
manter o controle ilacional do processo de desenb) possam ter suas operações assumidas, no
voMmento ou evitar a desnacionalização de setotOdo ou em parte, por outros órgãos ou entidades res básicos da economia.
da administração federal;
__
-- Art 59 Na transferência de controle de em"ê} possam ser desativadas tota1 ou parcialmenpresas para o setor privadq._ serão observ~dos os
te;
seguintes princípios bástcOs:
d} possam ser transferidas, mediante prévio
r- a operação de transferência deverá ser preentendimento, para o controle dos estados e mu- cedida de ampla divulgação, como forma de assenicípios;
gurar o conhecimento público das condições em
e) possam ter suas atividades revertidas ou inque se processará, bem como da sitUação econôcorporadas à administração direta;
mlca, financeira e operacional das empresas cujo
D- Orientar os trabalhos da Comissão Espe- controJe se pretenda transferir;
cial de que trata o artigo 6~
II- os adquirentes deverão ser cidadãos brasirn :-- 8rticular-se com os demais ministros de l_eiros resid~ntes no país ou empresas ou grupos
Estado para as consultas e-entendimentos neces- de empresas sob controle nacional;
m-os adquirentes deverão obrigar-se, mesários ao adequado encaminhamento dO assunto;
IV- fiXar, quando necessário, crttérios dé re- diante compromisso Irrevogável, a manter sob
controle nacional o capital e a administração das
manejamento de pessoal;
V- dirimir dúvidas eventualmente surgidas na empresas adquiridas;
IV- a fun de pres_e[Var o c.aráter negociai das
aplicação deste decreto e submeter à conside--.
raçã() do president~ da Repúbica as matérias de transações, evitar-se-á a excessiva generalização,
regulamentação ou rigidez c_l.e condições, capazes
especial relev2mcla.
Art. 29 No prazo de 60 (sessenta} dias, os mi- de desestimular adquirentes potenciais, resguarnistros de Estado mencionados no art 19encami- dado, em qualquer caso, o interesse da adminisnharão ao presidente da República a relação das tração;
V- as condições e os valores que se!Virão de
empresas a c(Ue se refere o inciso I do art. 31 ,
sendo as demais objeto de idêntico procedimen- base para a nego dação das transferências de conto, à medida que se for processando o enqua- trole serão fixados9 pela Comissão Especial a que
se refere o art. 6 , segundo critérios que levem
dramento.
em conta a conveniência de viabilizar as transfeParágrafo único. As empresas qUe tiverem o rências, sem prejuízo do interesse da adminisseu enquadramento definitivo, aprovado pelo pre- tração.
sidente da -República, para os efeitos do inciso
Art. 6? Caberá a uma Comissão Especial, suI do art ]9, constarão de relações periodkamente bordinada aos ministros de Estado referidos no
publicadas no Diário Oflclal da União.
art. I~. a responsabilidade de dar efetiva execução
Art. 39 São enquadráveis, para os fins de às medidas estabelecidas neste decreto.
Parágrafo único. A comissão, designada por
transferência de controle para o setor privado ou,
portaria interminJsterial, será constituída de um
se for o caso; desativação:
I- as empresas privadas que, tendo sido cria- representante de cada um dos três ministros de
das pelo setor privado, passaram ulteriormente Estado, cabendo-lhe:
r- submeter à aprovação_ conjunta dos minispara o controle direto ou inclireto da União, em
decorrência de inadimplência de _obrigações, ex- tros de Estado a que está subordinada as normas
cussão de garantia ou situaçóes jurídicas semew e providências destinadas à implementação das
medidas previstas neste decreto, assim como as
lhantes;
n-as empresas instituídas pelo poder público decisões de maior relevância;
n- re.a1izar o levantamento, a identificação e
que não mais devam permanecer sob o controle
e direção do Governo federai, por já existir, sob a p-roposta de enquadramento das emPresas a
controle nacional, setor privado suficientemente que se refere o inciso, r do art. 1~. deste decreto;
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no valor de 4.100.000 Obrigações do. Tesouro
!"{acion~ (OTN), para despesas de custeio e pagamento de dívidas a curto prazo, já Vencidas. Para
tal operação solicita seja retificada a Resolução
-- n<? 41, de 1988, do Senado Federal.
vado o disposto neste decreto;
IV- manter estreito relacionamento com os . :·· X:j)residência designará, oportunamente, Orelator da matéria.
ministérios, órgãos e _entidades a que estejam vinculadas as empresas objeto das medidas previstas
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) neste decreto;
Passa~se à
V- propor, quando for o caso, a indicação dos
agentes financeiros oficiais qUe _deVam intervir nas
ORDEM DO DIA
operações de_ privatização ou liquidação reguladas por este decreto;
VI- estudar e propor anteprojetos _de lei, nos
Item 1:
casos que dependam-de prévia autorização legisDiscussão, em primeiro turno, c!o Projeto
lativa, bem como de outros atos que se façam
de Lei do Senado n~ 32, de 1988, de autoria
necessários;
- do Senador Nelson Carneiro, que dispõe soVII- propor as medidas que devam ser adotabre a emissão de selo comemorativo à "Sedas no caso de participações minoritáriaS J)elo
mana do Deficiente Físico", a cargo da ~te,
Governo federal em empresas privadas.
e dá outras providências. (Dependendo de
Art. 79 Deverão ser desativ_ac;las_, total_ ou parparecer).
cialmente, as empresas cuja manutenção sob o
A
matéria
foi
incluída
no Ordem do Dia por
controle do Governo não mais se justifique do
solicitação das lideranças, nos termos regimenponto de vista legal, econômico e administrativo
e em relação às quais não haja, por parte do tais.
Nos termos do art. 6" da Resolução n? 1, de
setor privado, interesse na aquisição.
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sou~
Art. 8 9 As empresas_que desempenhem funsa para proferir parecer sobre o· Projeto de Lei
ções concorrenciais com o _s§:or privado e cuja
do Senado n9 32, Qe 1988.
privatização não se consiga realizar, assim como
as referidas no arl 79 enquanto não desativadas,
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -DF.
não expandirão suas atividades e limitarão os investimentos às estritas necessidadt;:"s de sua viabi- - ·paraemitif ·pareCer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é da autoria do eminente Senador Nelson
lização econômica.
Cafueiró O presente Projeto que visa a autorizar
Art. 9" As empresas que, por força de -absora Errlpfesa Brasileira de Correios e Telégrafos
ção de dívida diretas, ou por honra de aval do
(ECT) a- emitir selo comemorativo da Semana
Tesouro Nacional ou de entidade da administrado Deficiente Físico.
ção federal, vierem a ser assumidas pelo Governo,
A proposição, pela sua finalidade altruística, dis-somente permanecerão sob controle estatal dupensá qualqUer adjetivação. É sabido qae o ·defirante o tempo indispensável à sua alienação QlJ.
ciente físico, apesar dos programas de assistência
liquidação.
ôfiCial, em todos os níVeis, e da abnegada d_edicaArt. 1O. Os trabalhos da Comis_são Especial
ção de entidade_s privadas em prol da integração
referida no art. 69 deverão estar concluídos no
e reãbilitação desses npssos i1111ãos, ainda necesprazo de 12 (doze) meses.
..
-sita;-rnais e mais, da atenção de todos nós.
Art. 11. Este_ de_creto entra em vigor na data
- A emissão do selo comemorativo da Semana
de sua publicaçâo.
dei DefiCiente físi_<;.o é um passo a mais nesse
Brasília, 15 de julho de 1981; 1609 da Indepenobjetivo patriótico e humanitário. A selagem de
dência e 93 9 da República. - JOÃO RGUEIcorrespondência, independentemente do valor da
REDO- Emane Galvêas- Josê Aávio Pétarifa respectiva, como propõe o art 2\' do projeto,
cora - Hélio Beltrão.
propiciará recursos indispensáveis às instituições
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - . Pestalozzi de todo Pais para o prosseguimento
O ProJeto ltdo va1 à. publicação.
_
- de sua obra meritória.
Nestas condições e louvando a iniciativa de seu
O SR: PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A preSldencJa recebeu, do Governador do EStado -ilustre Autor,_opinamos pela aprovação do pre9
do P~aná, o oficio n S/23, de f988. (i1.9 1250/8"8, . sente projeto.
É o parecer, Sr. President~.
~a ongem), solcitando, nos termos do art. 52,
item V da Constituição-;- autoriza-ção para que
O
-SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) a9llele estado possa contratar operação de créO parecer é favorável.
dito externo no va1or deUS$ 63;000,000.00 (sesPassa~se à cUscussão do projeto, em primeiro
senta e três m1lhões de dólares), para os fms que _turno.
especifica.
OSr.Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço
A presidência designará; oportunamente, o rea palavra.
lator da matéria.
ill-c_onstltuir, se necessário, grupos de nego-

dação para o estudo e_enç:aminhamento de negodações específicas, os quais ficarão a ela vinculados e terão as atribuições por ela fiXadas Obser-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A presidênc_i~_ recebeu a Mensagem n<? 268, de
1988 (n9 529, de 12 de dezembro de 1988), pela
qual o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52, item VIl da Coílstituição federal
solicita autorização do Senado para que a prefei~
tura do Rio de Janeiro possa contratar operação
de crédito interno junto à rede bancária nadonal,

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro~
pata discutir.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para discutir. Sem _revisão do orador.)- Sr. Presidente, Apenas uma palavra.
Iniciativa semelhante tive há alguns anos quanto à Federação de Sociedades Eunice Víver. Na--
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quele tempo, as casas__ que se_espalham por todo
o Brasil e_ que recolhem os filhos dos hansenianos
estavam caindo, porque o valor do selo era ínfimo.
Consegui que esse selo tivesse um valor rnai.or.
E vejo hoje, com satisfaçi;.o, que todas essas casas
foram recompostas._
__
--Hoje, há recursos para que os ffihos dos hansenianos encontrem abrigo nessas casas, que são,
realmente, generosas, amplas e asilam àqueles
que muitas vezes são abandonados pela sociedade.
·
Idêntica preocupação me ôcorre neste instante,
cumprindo acentuar que sé diz no § 2"':
"O selo de que trata esta lei será facultativamente aposto nas cartas ..."

Faz-se_urri apelo, portanto aos q-ue colocam
a carta no Correio para que compreendam que
também é seu dever contribuir com uma parcela,
mínima que seja, para essa grande obra qUe é
a assistência aos deficientes físicos.
Sâo estas, Sr. Presidente, as breves considerações que queria fazer nesta oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Continua em discussão a maté_ria .. (Pausa.)
Não havendo quem mais queira usar da-palavra, enc~rro <! discussão.
Etn vótãçãO.
·
os--srs.~senãdores·que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_
_
~os termos do arl ao da Resolução n9 i' de
1987, passa-se, Imediatamente, à apreciação da
ma-téria em segundo turno.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
(Pausa.)

Não havendo quem queira fazer uso d._a palavra,
encerro a discussão.
Encerrada a discussão, se~ emendãs~ a matéria 'é c-óhs1derada definitivamente aprovada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~bre

a mesa, redação final da matéria que será
tida pelo Sr. 19 Secretário.
.é: lida a seguinte

Redação Onal do Projeto de Lei do Senado n~ 32, de 1988.
O Relator ~presenta a redação- final do PrOjeto
de Lei do Senado_n9 _34, de 1988 de autoria do
Senhor Senador Neison Carneiro, que· diSpõe sobre a emissão de selo comemorativo à ·semána
do Deficiente Físico, a cargo da EC'(e dá outras
providêndas.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1988.
--Pompeu de Sousa, Relator.
ANEXO AO PARECER

- -~edação final do Projeto de Lei do Senado n~ 32, de 1988, que dispõe sobre
a emissão de seJo comemorativo à Semarta do Deficiente Físico, a cargo da
Empresa BrasUeim de Correios e Telégrafos - ECT, e dá outras providências.
O -Congresso Nacional decreta:

_

Art. 1~ É a Empresa Brasileira de Córrelos
e T eiégrafos (ECT) autorizada a emitir selo comemorativo à Semana do Deficiente Físico, n~ Valor
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de ez$ 50,00 (cinqüenta cruzados) a unidade,

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

corrigido anualmente de acordo com a inflação.
Art. 29 O selo_ de que trata esta Lei será, facultativamente, aposto nas cartas que tiverem de ser

Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soa-

confiadas à ECf, independentemente do valor

res~-----

O SR. ODACIR SOARES (PFL -

da tarifa respectiva, devendo o produto da arreca-

RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dação com a sua venda Ser destinado às instituiSis. Senadores, hoje, transcorridos pouco mais
ções Pestalozzi de todo o País, para aplicaçao
de dois meses da promulgaçáo de uma Carta
em favor dos deficientes físicos.
Magna consagradora de grandes conquistas soArt. J9 Esta Lei entra em vigor na data de
ci_ajs, vem o Governo, através de cortes orçamen·
sua publicação.
tárlos e em nom_e __de uma estratégia duvidosa
Art 49 Revogam--se as disposições em con- . de com~ oa déficit público, espalhar o temor
trário.
e a insegurança quanto à çonso!Jdação daquelas
conquistas.
-----O SR. PRESIDENTE (Jutal)y Magalhães) É hora de ponderarmos e venho, desta tribuna,
Em discussão redação final. (Pausa.)
propor uma reflexão em támo do estado sodal
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
-:-de nossa Nação. Na realidade, uma reflexão sobre
encerro a discussão.
-:__-a pobreza e a miséria, marcas deploráveis de um
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
País Que chega ao final _c:Jo século XX sem lograr
adotada, dispensada a votação, nos termos regiestender à_maior parte de seus cidadãos os bene-mentais.
fícios do pfogresso eConómico e da modernidade
O projeto vai à Câmara dos-Deputados.
-ou, mais especificamente, uma reflexão sobre
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a política social do estado brasileiro, _como instru~
a palavra pela ordem.
·
· · ·
menta da sOciedade para a elíminação das formas
mais severas da pobreza e do atraso.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A dimensão social tem sido cad?l vez mais realConcedo a palavra ao nobre Senador Itamar F ranç.::idiei nas políticas estatais, especialmente depois
co, pela ordem.
que ficou ·patenteado que, ao contrário dos que
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. PeJa ordem.
supunham muitos acadêf!1i~os e agentes polítiSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço
cos, o cresctmento--econômtco náo traz consigo·
uma solicitação a V. Ex"
a redução_ da pobreza, podendo mesmo, como
Foi aprovada, agora, às 17 horas, na Câmara
aconteceu em nosso passado recente, gerar uma
dos Deputados, a redação final. tanto do salário
situação de pobreza ainda mais injusta e menos
mínimo quanto do Imposto .de Renda. V. Ex'i' já
aceitável. A expressão "política social" costuma
recebeu as matérias devidas e as envi(_lu à publi- . designar o esforço planejado e permanente voltaw
·
cação.
do ·para ã ·redução das desigualdades sociais. Pre·
A primeira indagação que faço a V. Ex" tendo
tendemos demonsttar que, no Brasil, esse "esforenviado, apenas, para publlcação, V. Ex" ainda
ço" tem fracassado sistematicamente, se é que,
não determinou os Srs. Relatores. Eu gostaria de
de fato, seu propósito é a atenuação das desigualfazer a seguinte solicitação: tratando-se de matédades. Entendemos que, ao contrário, as políticas
rias por demais itnpértantes, Sr. Presidente Senaestatais têm antes contribuído para a instituciodor Jutahy Magalhães, que esses projetas fossem
nalização da pobreza em nos~ País, um efeito
enviados com antecedência aos Srs. Senadores
"perverso", evidentemente_ não engendrado por
para uma anâ1ise. Não ê possível que, de repente,
nenhuma força soda! ou política determinada,
em uma convocação extraordinária ou em uma
mas produzido pela dinâmica económico-social
convocação normal, os Srs. Senadores venham
reproduzida pelo estado e suas instituições.
a se deparar com esses projetas sobre a mesa. _ Por pobreza institucional entendemos o quadro
Há necessidade de um exame detalhado tanto
de carências sociais sancionadas pelas políticas
do salário mínimo _corno do Imposto de. Renda.
explícitas implícitas - inclusive omissões - do
Então, pediria a V. -Ex' que, antes de ser marcada
estado nos campos econômico, social e político.
a reunião extraordinária ou a reuni~o normal, nós,
Como veremos mais adiante, a pobreza instituSenadores, recebêssemos esses projetas para a
cional não é apenas sócio-económica, embora
devida análise e o devido estudo.
_
_.
· esta Seja suá face mais visivel e constrangedora.
É o apelo que faço a V. ~. inclusive para que
Trata-se de um fe_nómeno que possui uma releo próprio Relator designado tenha o d_evido tempo
vante irrecusável dimensão política, na medida
para examinar a matéria.
em que implica indagações sobre quem ganha
e que_m perde com a~_dec_isóes produzidas no
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) sefc>"(Ou com a complacência) do apacelho do
A Mesa tomará as providências necessárias para
estado.
fazer chegar aos Srs. Senadores o avulso da maté- --Antes de-eXaminarmos a questão que nos proria que será votada.
pomos, gostaliamos de fazer algumas consideO SR. ITAMAR FRANco· Insisto éom V. Ex!:
rações preliminares sobre alguns aspectos correnenhum Relator foi indicado pela Mesa:.
latos, com o propósito de delimitar o alcance do
tema, dados os estreitos limites deste pronunw
O SR. PRESIDENTE (Jutahy_Magalhães)ciamento.
Conforme o Regimento, estamos regulcmdo as
__ Prirrieiro: não temos -a preterisão de "esgOtar
nossas questões pela Resolução n"' I, de 1 987,
o exame das causas da pobre:za em nosso país
e estamos designando Relatores na medida em
-a partir da atuação do estado em períodos mais
que se faz necessário ho Plenário.
recentes de nossa história. Deriva de ponto-devista hoje amplamente compartilhado, o reconheO SR. ITAMAR FRANCO -Muito obrigado
cirTlento de Que as causas da pobreza deitam raia V. EJr

a

e
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-zes. em passado relativamente remoto, que plausivelmente se reporta ao período colonial, embora
-nunca é demais repisar - certos traços mais
irúquos sejam consectârios de estratégias-e processos do desenvolvimento mais recente. Segundo: excederíâ os limites de nossa proposta a discussão dos condicionantes da pobreza
que têm sua fonte geradora fora das fronteiras
do Pafs. Cabe, no entanto, consignar que os percalços da política social brasileira devem-se, em
boa parte, ao modelo de desenvolvimento que
alguns teóricos chamam de "associado", com o
que se destaca sua vinculação de dependência
com os países capitalistas centrais e suas grandes
corporações transnacionais.
Terceiro: corria decorrência, de Certa forma,
do ítem anterior, é preciso ter em conta que a
pobreza brasileira, não é uma peculiaridade naciona1, Em seus traços gerais, ~ pobreza sócio-económica (e pqlític~ é antes um problema comum
:aos países da América. Latina, se quisermos aternos tão-somente a este segmento do chamado
Terceiro Mundo.
Cabe, finalmente, uma última consideração
preliminar. Não queremos, de forma nenhuma,
reforçar o equívoco· de determinadas perspectivas
analíticas que vêem a pobreza corno uma forma
_de exclusão do sistema sócio-econômico. Como
o sociólogo Ped[-6 -D~mo já deixou claro, a pobreza não é pura- destituição, mas também forma
-de participaçãO, de ser incluído no sistema. A desigualdade social, como elemento estrutural de
qualquer sociedade. significa que os "oprimidos"
fazem parte essencial do jogo de poder. Daí a
importância de que se reveste a democratização
do estado para que suas açôes passem a refletir,
entre os interesses em conflito, as pretensões dos
estratos rnenso favorecidos da população.
Com a questão que nos Interessa diz respeito
à institucionalização da pobreza pelo estado, cabe
neste ponto indagar se e lícito atribuir ao estado
a "culpa" pelo quadro atualmente vigente. Por
que esperar tanto do estado?
Partimos da concepção que Considera o êxito
na luta contra as formas mais agudas da pobre:za
o principal fator de legitimação do Estado. O de~
senvolvimento soda! não é um simples consectário do desenvolvimento económico, mas depende fundamentalmente de uma vontade política,
de uma deliberaçêo específica do Estado.
Parece hoje consensual a superação da idéia
do Estado como ente abstencionista e inibido
freilte aos problemas económicos e sociais. A
experiência já demonstrou que a sodedade, deixada total ou parcialmente por conta de seus mecanismos auto-reguladores, conduz à pura irradonalidade. O Estado não pode limitar-se a vigiar
os_ distúrbios de um mecanismo supostamente
auto-regulado, mas,·ao contrário, há de ser o regulador decisivo do sistema social, através de medidas diretas ou indiretas. A representação liberal
clássica do .Estado, que atribuía a este o papel
de defesa da ordem e da sanção das relações
sociais desenvolvidas no exercido da liberdade
natural de cada um, veio a ser substituída por
uma nova representação, que atribui ao Estado
e à ordem jurídica o papel de realizar a justiça
social, de propiciar ou fornecer a cada um as
condições necessárias a uma vida digna e ao pleno desenvolvimento de sua personalidade.
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concentrar o topo da ptrâmide, mas fundáComo a experiência já demonStrou, nenhuma
Quais os indicadores de que a política social
mentalmente em resguardar a base indigeli.fé
"mão invisível" pode lançar ordem ao processo
brasileira não somente tem fracassado enquanto
e mt:serável da população trabalhado_ra bi-asieconômico e social, de modo a absoiVer ou neuaçaq_ redistribuiiva, mas opera mesmo como eleleira, homens e mulheres, as analfabetas futraJizar os conflitos que lhes_ _são imanentes. E - mento de peipetuáção do _status quo? Em ourais e·-os analfabetos urbanos, _cujos infantes
dadas as exigências que são feitas por uma sodetrás palavras, como essas políticas concorrem pamorrem de enterites, por mal nutrição ou
dade modema, que reclama o aproveitamento
-ra a:insfituCiOnalizãçãó da pobreza?
-falta de imunização, enquanto eles e elas,
integral de suas potencialidades~ é sobre o Ef;tado
A resposta mais simples consiste na óbvia peradultos, têm a s~úde estiolad~ por entre ós
que vem recair a responsabilidade pela execução
sistência da faixa de pobreza. EnquantO us indicaexcrementos expostos nas fossas que corride papéis que, segundo o liberalismo clássico; --dOres econômicos aproximam o Brasil dos níveis
põem a hidrografia da indigência e da miséria
lhe estavam defesas.
dos palses industrializados na Europa, os indicanas periferias urbanas e na vastidão rural."
Assim sendo, o Estado, como poder adma das
dores sedais o aproximam dos níveis dos países
classes e dos conflitos de interess_~, deve não só _ mais atrasados do mundo afro-asiático. E o que
A questão da pobreza institucional permite, ainpromover a paz soda!, como, principalmente, garevelam a esse respeito, os dados e informações
da, uma resposta do ângulo da atuação do estado,
rantir a todos os cidadãos um mínimo de bens
disponíveis?
na qualidade de formulador e gestor de políticas
materiais e culturais, quer criando e propiciando
-- que a esperança de vida ao nascer é de
e programas sociais.
as condições em que eles possam obtê-los pelo
J54 anos, no Brasil, e de 51 anos, no Nordeste;
Convém, de inicio, perquirir !:-obre um problema
trabalho quer, não sendo isso possível, prestando
básico: a adequação do montante dos recursoS
-que
de
cada
1.000
crianças
nascidas
vivas,
ele próprio, Estado, os necessários melas de efeti~
públicos aplicados no setor. Çostuma..:se a.firmãf
70 morrem antes de completar 1 ano, índice que
vação daquele objetivo. Nesta idéia se incluem
que aí reside a principal causa do insucesso dâ$
sobe
para
124,5
no
Nordeste;
_
não só o saneamento de situações de crise ou
politicas-sociais. De acordo com essa ótica, umã
,
.
;
_
__
:;
qUe·
de
cada
5
crianças
que
nascerp
por
miséria social, mas também os serviços públicos
real preocupação com ''o social'' deveria ser exdia
no
Brasil,
4
nascem
em
famílias
pobres;
assistenciais permanentes. E, acima de tudo, uma
pressa em termos de uma substancial elevação
atividade de "equalização" das possibilidades de ---:........qu~·- segundo dados_ de 1983, cerca de 800
Cio montante de rec:t&Sos alocados aos programas
crianÇas morrem por dia, no Brasil;
acesso ao bem-estar social, através de uma polísociais.
-qUe 24% dos brasileiros são analfabetostica de distribuição de renda, paralelamente a uma
. Infelizmente, esse entendimento não encontr~
40% no Nordeste. E -do total-de analfabetos em
política de incorporação de todos os grupos so-1984, ·37% eram menores de 7 a 18 anos, percen- · corre-spondênda na realidade dos fatos. Dizemos
ciais ao processo decisório estatal.
"infelizmente" porque se a causa determinante
tual que se eleva a· 42% ná Nordeste;
fosse essa, esteríamo~ mais próximo_s de uma
Rejeitamos, desde já, eventuais argüições _de
--que cerca de 13 milhões de pessoas compusolução_ eficaz, baStando para tanto que as princique estejamos a preconizar excessiva intervenção
nham,- em 1984, o contingente de subemprega~
pais esferas de decisão do estado_ se sensibili~
do Estado no domínio da sociedade civil. Alinhados e desocupados, cerca de 25% da população
zassem de maneira suficiente.
mo-nos com ,aquelas correntes de pensamento
economicamente ativa;
que pretendem ver o Estado aus_ente das esferas
-que se estima a existência dé 7 milhões de
Ocorre que os dados disponíveis não corrobode atividade que puderem ser melhor e mais efimenor_e_s abandonados no País, a maioria normal- ram integralmente a tese da insuficiência de recurcientemente desenvolvidos pelos partlculares,
mente f~n_do da ~a a_sya própria casa e local
sos. De acordo com recente relatório do Banco
desde que a competição dos interesses privados
de trabalho;
Mundial, o Brasil gastou em 1986 algo em tomo
não afetem, de forma danosa, os inter_esses supe-=-que se estima que urna em quatro crianças
de 18% do PIB no fmanciamento de programas
riores da coletividade. Como_ressalta com mestria
brasileiras é portadora de _desnutrição de menor sociais, montante que o relatório considera como historiador e político norte-americano Arthur
ou maior grau; e que 70% da população padece parável com os números de outros países em
Schlesinger Jr. em recentíssimo artigo:
-de desnutrição energética (baixa ingestão de calodesenvolvimento, como o México e a Coréia dO
rias);
"O governo não é um remédio para todos
Sul, possivelmente até maiores do que estes. Esti-que
em
J
984,
apenas
"66%
dos
domicílios
os males. Quanto menos sejam as responsama-se que o poder público despendeu cerca de
estavam ligados à rede de água e 25.6% à de 47,5 milhões de dólares em programas sedais
bilidades nos ombros da autoridade nacional,
esgoto.
Somente
_57%
dispunham
de
um
filtro.
melhor saberá ela se desincumbir daquelas
em 1986, sendo 24,1 milhõeS somente na esfera
de que não pode eximir-se. Quanto mais res- _No que_ respeita às zonas rurais, a rede de água
federal, cerca_de 43% do Orçamento da União~
abrangia apenas 7,4% dos domicílios, e a rede
ponsabilidades possam ser atribuídas ao
É claro que, em vista da magnitude dos problede esgoto e as fossas sépticas atendiam, em conmercado ou à iniciativa local ou voluntária,
mas sociais que enfrentamos, esses númeroS eSjunto, a apenas 7,6% de tais domicílios, e somente tão longe de poderem ser considerados "satisfa-melhor~.Mas quando os esforços locais e vo35,2% desses dqmidlios tinham filtro. . _
luntários falharem na promoção do bem-estórios". Em _alguns setores sociais, como a saúde,
-que, em 1983_, somente 13,6% da renda total
tar geral, então o Estado terá de atuar."
os_recursos aplicados são notoriamente insufidestinavam-se aos 50% mais pobres do País. Os ~cientes, qualquer que seja o critério de avaliação;
Revela, ainda, notar que é no interior do Estado,
1O% mais ricos tinham acesso a 46,2% dessa O relatório do Banco Mundial, no entanto, dá a
ou com a interveniêncta dele, que se podem realirenda, de que os 5% mais ricos detinham 33%.
chave para uma outra perspectiva: o-_ problema
zar, com maior viabilidade e abrangência, a consDe acordo com diagnóstico _efetuado pelO infor- das políticas sociais no Brasil residiria antes noS
trução do consenso necessário à _efetivação de
me ''Brasil 2000", realiZado por equipe CoOrdecritérios de gestão dos programas e na es~
um pacto social que represente o ponto coinum
nada pelo Prof. Hélio Jaguaribe, tomando-se o
de alocação de recursos, do que no montante
de convergência dos interesses sociais, de modo
limite de 2 (dois) salários mínimos como fronteira
destes. Aliás, em viSta das distorções existenteS,
a se definir as concessões máximas que as classes
demarcat6ria da linha de_ pobreza, cerca de 1/3 um aporte mais expressivo de reCursos para eiS
abastadas se dispõem a fazer e os benefícios que
das Jamílias bJasileiras vive em nível de miséria
programas sociais seria mesmo indeSejável, ·da~
as classes mais pobres se disponham a aceitar
e cerca de 1/4 em nível de estrita pobreza. Este_ dos os resultados regressivos até o momento ar:
como um teta para suas reivindicações, em favor
quadro é particularmente agravado no Nordeste,
cançados: segundo avaliações rea1izadas para a
da elevação de seu padrão de vida e da preserem que 74% da população s_e enc~mtra na faixa elaboração do Programa de Ação Governamental;
vação da paz social.
que se estende da_ mis_érla (até 1 SM) à estrita
destinado ao período'de 1987 a 1991, em média
No plano mais concreto das políticas soCiais
pobreza ( 1 a 2 SM), e nas grandes metrópoles,
no contexto brasileiro, espera-se que a atuação onde estima-se que 1/4 da população é economi- não mais de 20 por cento dos _recllrsos _destinados
aos programas sociais chegavam efetivamente
estatal seja pautada por três critérios básicos: (1)
camente "marginal".
até à população que deveria benefíciar-se deles.
a eleição do pobre como sujeito e objeto principal
Os dados até aqui apresentados permitem conda política social; (2) a exigência de efeitos redistrl- cluir, de acordo com o informe "Brasil 2000", Apenas um terço de tais recursos eram utilizados
eficiente e radonalmerite. Se"ria, pois, indispenbutivos ostensivos em todas_ as políticas sociais;
que:
sável uma profunda revisão prévia nesses prograe (3) a democratização das oportunidades, que
'"O problema da rendã no BraSil, por con- Jil-85, de modo que- plrde~m beneficiar efetivatem como condição necessária - mas não sufimente o~ segmentos so~iais_ ma_is pobres, _o que
seguinte, não consiste tão-somente el!J desciente - a distribuição da renda.
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não vem ocorrendo, antes pelo contrário: esses
programas vêm beneficiando injustamente os

segmentos mais bem aquinhoados.
Se quis_ermos resumir as distorções que afetam
a gestão das políticas sociais no Brasil, diríamos
que: ( 1) os recursos são aplicados irracionalmente, de forma pulverizada e sem definição de prioridades; na realidade, não existe um planejamento
social no Brasil; (2) os efeitos dos programas sob
"peJVersos", no sentido de que acabam por subsidiar regiões e grupos de renda mais elevada; (3)
os pouco-s-programas qUe atingem a populaçãoalvo - os pobres - operam principalmente co-mo engodo paliativo, mais-como mecanismo-de
controle dos grupbs atendidos que como redutor

de desigualdades.
_
O resultado global demonstra que as políticas
sociais sáo eivadas de seletividade contra a pobreza, e portanto, funcionam como urna espécie de
"faz de conta", contribuindo para reproduzir e perpetuar _o quadro de pobreza vigente. Daí por que
falamos em pobreza institucional.
Vejamos dois_ exemplos típicos de como a ineficiência de gestão_ e a distorção de objetivos levam
as ações do Estado a resultados _espúrios.
O Governo fedenil contratou cOm o Banco
Mundial um empréstimo para financiamento do
Projeto Nordestão, de desenvolvimento da infraestrutura de_ saüde da região Nordeste. O projeto
é executado pelas SecretariaS Estaduais de Saúde
e coordenado pelo Ministério da Saúde. Pois bem:
no ano passado, o governo gastou apenas 1O%
dos recursos disponíveis e, por isso, baseado em
cláusula contratual, o país paga mais de dois milhões de dólares de juros por ano, referentes _a
recursos emprestados e não aplicados.
Outro exemplo dramático siío os chamados
fimdos de incentivos fiscais para- iri\reStimentos
setoriaJs e regionais. De acordo com recente ralatório da comissão de Avaliação dos Incentivos
Fiscais:..._ (comif), divulgado no Jornal do Brasil
de 28 de abril último, entre 1975 e 1985 os fundOs
receberam US$ 6 bi1hões, 620 iniJhóes, e nenhum
deles cumpriu o objetivo de redistribuição de renda das regiões mais ricas para os t'l)ais pobres.
Segundo a Comissão, os fundos funclonavam como concentradores de renda, garantindo recursos
para os mais ricos. _O Finam - Industrial, por
exemplo, financiou 946 projetos, ·e apenas 32%
estão hoje em funcionamento normal. E o resUltado das aplicações foi O esvaZiamento do campo
e proletarização da população local. Ainda segun~
do o relatório, o Finam-Agropecuârio, que dis~
pendeu mais de 500 milhões de dólares, favoreceu a c-oncentração fundiária e a especulação.
Vunos que o Estado fracassa como gestor das
políticas redistributlvas. Poder-se-ia, no entanto,
pensar que os exemplos citados constituem exceções, resultantes de corrupção ou_incapacidade
~ca e gerencia1 das agências estatais encarregadas de sua implementação.
Examinemos, portanto, outros segmentos de
atuação típica do Estado como promotor de con·
dições reais de mudanças da pirâmide sócio-econômica, de forma a tomar a pobreta tendencial~
mente residual Referimo-nos às políticas fiscal,
tributária e agricola
De acordo com informações já divulgadas pelo
Governo, persiste o desequilíbrio e o descontrole
orçamentários, não obstante as recentes medidas
de unificação do Orçamento Fiscal e do Orça~
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menta" Monetário. O orçamento não_ é, como deveria ser, um programa de trabalho resultante de
-urna ra_clonal_e.locação de recursos, com prioridades devidamente definidas em função das reais
necessidades do País. Tão irreais e fictícios têm
sido_os orçamentos, que no segundo quadrimes-tre de cada ano começam a ser abertos os critérios suplementares que os desfiguram completamenJ:e, O Orçamento, instrumento que deve espelhar a ação programada do Governo em determinado período, infelizmente- tem sfdo manipulado
ao sabor dos interesses do Poder Executivo, tanto
na sua elabcbração como em sua execução, já
que o Legislativo se acha constitucionalmente impossibilitãdo de alterá-lo em seu conteúdo. Não
exiSte acompanhamento físico-financeiro dos
projetas e das atividades governamentais, o que
impede a avaliação correta dos resultad95 pretendidos.
Do desequilíbrio orçamentário sui'ge o déficit
público, mal crónico que há muito é combatido
com medidas inócuas, como é o caso do recente
congelamento da URP aplicada aos salários dos
servidõres públicos, deixando-se de atingir os
seus ·pnncipais focos: gastos correntes do Governo em constante elevação; ré~ultantes, sobretudo,
do empreguismo desenfreado, das mordomias
e dos privilégios funcionais; proliferação de subsí~
dias, incentivos fisCais e transferências não vinculadas, que tomam a carga fiScal bruta cada vez
mais pesada e prejudicam uma adequada alocação de recursos: "rombos" das empresas estatais
-e privadas cobertos com recursos do Tesouro,
isto ~ dos contribuintes.
Do lado da receita, o déficit público tem sua
vertente na notória evasão de tributos decorrente
na ineficiência dos sistemas de fiScalização e arrecadação. De acordo com estimativa da Secretaria
da Receita Federal, d_e cada 100 cruzados de impostos gerados, aproximadamente 40 estão sendo sonegados.
A~~ o_presente não se tomaram medidas concretas no sentido de fazer com que a tributação
seja abrangente o suficiente para alcançar o patrimônio e a renda, sendo esta uma das razões da
regressividade dos Impostos diretos e da predominância da tributação do trabalho sobre a do
capital.
Um dos aspectos marcantes do sistema tributário nacional é a sua_ repressivídade, significando
isso que os contribuintes das classes de renda
média e baixa pagam proporcionalmente mais
impostos que os ContribUinteS da classe de renda
alta.
Como a tributação indireta regressiva- constituída basicamente pelo !PI e ICM - é maior que
a tributação direta progressiVa (imposto de renda,
fundam~ntah:n~nte), verifica~se que, de um lado
o capital de poucos fica liberado para aplicações
lucraUvas, e o trabalho da maioria é que vai suportar as despesas governamentais. Em outras palavras, a prevalência da tributação indireta- caracterizada por sua alta regressividade - é evidenciada pelo fato de 70% (setenta por cento) dos
impostos do sistema tributário serem indiretos,
cujos·ônus-são-trãnsferiâos:-pelas-empresas·esu:
portados, sem nenhuma diferenciação, pelos consumidores finais das várias camadas sociais. Daí
resulta que uma elevada carga tributária recai sobre as classes de renda baixa e média, pouco
adiantando seus salários se enquadrarem nos Ii-
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mites _de isenção do imposto de renda, já que
são tributadas pelo consumo de bens e seJViços
(alimentação, habitação, vestuário, remédios,
transporte, luz, água etc.).
_
O atual sistema tributário foi concebido de forme a promover o crescimento econômico, deixando em plano secundário a redistribuição da
renda. A alta concentração da renda é, portanto,
em grande parte devida à estrutura tributária, cabendo destacar que essa concentração se faz não
só ao nível das rendas pessoais mas também
ao das rendas regionais, daí decorrendo as disparidades econômico-sociais que marcam tão profundamente as regiões do País. Assim, o agravamento dos desníveis regionais é conseqüência
da grande dependência entre as regiões brasileiras em suas relações comerciais, da _qual resulta
drenagem de tributos federais e do ICM das regiões pobres - Norte, Nordeste e Centro-Oeste
- para as regiões desenvolvidas - Sudeste e
Sul. Embora__<J;creditemos que nenhum sistema
bibutário possa, por si só, eliminar os desequilíbrios regionais do País, é forçoso reconhecer
que a estrutura tributária vigente hámais de vinte
anos em nada contribulu para minorar tais desequilíbrios.
Quanto ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
bibuto direto por excelência, e que anualmente
amplia o seu universo de declarantes e contribuintes, tem-se verificado a sua utilização essencialméilte- para finS fmanCeir6s, ·de__:~~~. não
se lhe dando a importância que deve ter como
instrumento de justiça fiscal. Esse fato é -qüe vem
provocando, no fim e no início de ca@ .<IDO, as
preocupações e ansiedades dos contnbuintes em
face dos decretos-leis que alteram a legislação
do tributo, introduzindo sempre exigências descabidas e de duvidosa legalidade.
Estas são, em síntese, algumas das distorções
básicas da política fiscal e tnbutária, que de longa
data vem constituindo um desafio para sucessivos
govemos. A maioria das providências tomadas
para a correção de tais disfunções não trouxeram
os resultados esperados, por serem casuísticas
e visarem quase sempre objetivos meramente fi~
nanceiros. Esperamos que a partir das diretrizes
traç:adas pela nova Constituição - cujo capítulo
sobre _o Sistema Tributário traz importantes mudanças ..,..... sejam corrigidos ou pelo menos bem
atenuados os erros e os desvios decorrentes da
política fiscal e bibutárià presentemente praticada.
Também no âmbito da política agrfcola não
são menores as contradições que revestem a
atuação do Esta_do, ora camuflando a dimensão
e a profundidade do problema da terra. ora omitin~
do-se frente_ a qUestões fundamentais, _ora, ainda,
agravando uma crise que, de tão perversa e duradoura, pesa-nos como lrremovivel fardo histórico.
o primeiro, e ma.ís aQudo, ângulo deste problema concerne à política fundiária, e diz respeito
àS possibi1idades de acesso à terra. País de dimen·
sões _continentais. com uma população pequena,
em termos relativos, o Brasil s_ofre daquele terrível
desequilíbrio estrutural de que nos fala Antônio
Garcia: de um lado excesso de concentração da
terra~--do-outro;-excesso-de-rlivisão::-,

------------

Resultante de uma ocupação territorial imperfeita e irregular, cujos gérmens encontram-se no
regime sesmarial, esse desequilíbrio não tem sofrido alteração significativa, apesar das disposições constitucionais e dos diplomas legais que,
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com esse escopo, se produziram ao longo de
nossa história.

A Reforma Agrária, de tão prometida, de tão
traída, de tão mal entendida, nunca se implementou concreta e persistentemente; já não mobiliza
a opinião pública ou motiva a consciência nacicr

naJ, diluindo-se no âmbito dos discursos demag6gicos ou de propostas pouco pragmáticas.
O acesso à terra, ·como sustentáculo de nosso
regime democrático, tem sido cerceado por uma

gama imensa e intensa de fatores e interesses.
Isto, apesar do art. 2~ do Estatuto da Terra, que
assegura a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra. Ou do art. 17, que indica as
formas (desapropriação por interesse social, etc.)
de se promover este acesso; ou do art. 27, que
cria o Fundo Nacional de Reforma Agrária, indi-

cando as fontes de recursos para esse fim, todos
do mesmo Estatuto. _
As políticas contraditórias produzem resultados
nefastos. Todo esforço do programa de refonna
agrária é mais que compensado pela concentração de terras advinda do programa de incentivo
à produção de álcool. Assim, o grau de concentração da propriedade, apesar de extremamente
elevado, bem-se elevando ao longo do tempo.
Os dados mais recentes. conhecidos através do
CadaStro de Imóveis Rurais, do Mirad (1985), dão
conta que: (1) enquanto 326 latifúndios por dimensão reúnem 45 milhões de hectares, 2,8 milhões de m'inifúndios conseguem reunir área da
mesma magnitude, ou 47 milhões de hectares;
(2) do total de 425,9 -milhões de hectares de áreas
aproveitáveis, em tomo-de 44% (ou 188" milhões
de hectares) é "área aproveitável não explorada"
(correspondente a 8,5 vezes a área do Estaao
de São Pau1o). Destes 188 milhões de hectares,
aproximadamente 80% pertencem a "latifúndios
por exploração"; (3) a taxa de ociosidade (relação
entre a área aproveitável não explorada e a área
aproveitável total) é muito elevada entre as formas
de lei: 45% para os minifúndios, 56% para os
'1atifúndios por exploração" e 74% para os "latifúndios por dimensão".
O agravamento recente do grau de concentração da propriedade é claramente mostrado pelo Sistema Naciona1 de Cadastro Rura1. Em 1920
tínhamos 1688 estabelecimentos com mais de
10 mil·hectares, número que se manteve praticamente estável até 1960, atingindo a 1597 proprie-dades. Em 1970, esse nútnero cai para 1449.
Em 1980, subiu para 2345. Houve, pois, na década de 70, um agravamento sensível do problema.
Se procurannos saber qual a área desses estabelecimentos com mais de 1O mil hoectares, veremos que eles ocupavam, em 1910, cerca de 45
milhões de hectares. Assim permaneceu em
1950. Caiu, em 1960, para 38 milhões de hectares
e, em 1970, para 36 milhões. Em 1980, esse
número subiu para 60 milhões de hectares. Quase
que dobrou, portanto, em 20 anos. Os excedentes
populacionais vêm aumentando, e sua "marginalização" do sistema produtivo é crescente, provocando a dramática situação do trabalhador sem
terra. Dados do recém-criado Ministério da ReforR
ma e do Desenvolvimento Agrário indicam a existência de mais de 1O milhões de trabalhadores
rurais sem terra ou com pouca terra, isto é, nos
minifúndios. Da qual, estima-se que 40%, ou mais
de 4 milhões, são trabalhadores temporários, os
chamados "bóias-frias".
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Enquanto isso, um volume alarmante de terras
públicas vai sendo transferido para a propriedade
privada de grupos económicos, inclusive estrangeiros. O que é mais grave - e aí acentua-se
mats ainda a contradição da política oficial neste
setor- é que estes grupos se criam e organizam
com o benepládto do poder público. São organismos oficiais, como a Sudene _e a Sudam, estimulando e financiando a criação de grandes empreendimentos pastoris, induzindo a concentraçâq fundiária- e preterindo o legítimo direito de
- acesso à terra a milhões de fainílias de trabalhaR
dores rurais.
O setor agricola é, de há muito, o setor retardatário da economia brasileira. Diminuindo sua participação desde o pós-guerra, chegaRse hoje a
pouCo mais de 10% do PIB, o equivalente à contribuição do sub-setor financeiro, que em pouco
mc;Us de uma década dobrou essa pait.icipação.
Etn que pese ser inexorável a perda de participação da agricultura no processo de desenvol~
vimento nacional, devemos também entender
que é francamente questionável a velocidade com
que esse processo vem ocorrendo no País. Notadamente quando agentes estatais contribuem deliberadamente para a aceleração desse processo.
Ao invés de políticas de estabilização, a ação
governamental tem notoriamente contribuído para o aniquilamento das pequenas unidades produtoras, com _o Conseqüente aumento do fluxo migratório rura1-Wbano e a diminuição da produção
de alimentos básicos, vez que, reconhecidamente,
mais da metade da produção de alimentos básicos, vez que, reconhecidamente, mais da metade
da produção desses alimentos - arroz, feijão,
mandioca, milpo e trigo - vem dos pequenos
produtores. _O Çesultado_ é que o País chega aos
anos 1980 como importâdor, dentre outros produtos agrícolaS alimentares, de todos aqueles
considerados cOmo de produção e consumo tradicionais da pOpulação brasileira. A gravidade
desse quadro é de fáCil avaliação, se consideramos que se estima que as famílias com rendimentos inferioreS a .2 .salários mínimos gastam
mais dé-50% de Sua renda em alimentos.
Esse dinamismO às avessas da agricultura brasileira é, também, fatOr preponderante do agravamento das dificu1d~des acometidas à população
urbana. Por um ladQ, os nossos migrantes superlotam os equipamehtos sociais das cidades, e,
por outrO, a baixa produção de alimentos é responsável pela repressão aos salários do trabalhador urbano, vez que a elevação do custo dos
alimentoS é a principal componente da corrosão
do poder de compra do assalariado urbano.
-·rambém as políticas voltadas para o abastecimento estão longe de alcançar alguma estabilizaÇ_ãõ nos_ mercados agrícolas. Quando ocorrem
sãFraS aburidantes, a excessiva regulamentação
impede a exportação dos excedentes, com sensíveis prejuízos para os prod~,ttores; quando há escassez, os controles de preços e importações inoportunas, a1ém de resultarem em prejuízo para
os agricultores, não atendem às necessidades dos
consumidores, vez que o aparelho estatal interveniente é reconhecidamente ineficaz, como ficou
publicamente derp.onstrado no ano de 1986, período subseqüente ao Plano Cruzado, quando maciças importações de alimentos não conseguiram
nem regular os preços nem suprir oportunamente
as n~cess_idades dos consw:nidores.
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Mas_o exemplo evidente do desacerto governamental no plano do abastecimento alimentar, ao
longo de décadas, tem sido a política de subsídio
aõ consumo de trigo. Os gastos continuados do
Tesouro Nacional_ com esta política remontam
a 1972c estimando-se, grosso modo, um dispênR
dio da ordem de 1 bilhão de dólares a cada ano.
O desperdício neste caso é tão evidente, que dificil
se toma encontrar alguma justificativa para política tão dispendiosa, cabendo, no entanto, ressaltar os conseqüentes prejuízos aos produtores de
alimentos básicos,- que foram desalojados do
mercado nacional pela politica de trigo estrangeiro barato.
As mesmas distorções e desacertos sobres-sae_m no contexto das políticas sociais em sanso
estrito, como tais consideradas as políticas de habitação, alim_entação~ sa.Yde_, saneamento, educação, previdência e assistência social.
Vejamos a questão da política habitacional. No
período de 1965/84, cerca de 66% do total de
financiamentos do Sistema Financeiro de HabitaçãO -atendeu as famílias com renda superior a
5 salários mínimos, as quais representam 33%
da população urbana. Inversamente, as familias
com renda inferior a 5 salários mínimos - que
compõem 67% da população urbana -recebeu
os 34% restantes. Nesse sentido, a extinção da
agência federal responsável pela gestão do programa - o BNH - apenas representou o reconhecimento oficial desse, triste: estado de coisas.
Passemos à política de alimentação e nutrição.
Dados estatísticos mostram o acometirriento
de 58,3% da população infantil brasileira pela desnutrição protéico~cal6riCa, determinando, muitas
vezes, comprometimento no desenvolvimento físico e mental de maneira irreversível.
Os casõs -de desnutriçãO específica, por outro
lado, são agravantes da desnutrição geral. Estudo
realizado pelo INAN revela a ingestão insuficiente
de vitamina A no Nordeste em cerca de 74,8%
da população urbana e 83% da população rural
(famílias com crianças de 1 a 5 anos); o esb.ldo
revela ainda que a situação nos grandes centros
urbanos não difere muito desse quadro.
Entre as causas básicas da desnutrição, destaca~se a insuficiência quantitativa e qualitativa
de consumo alimentar, decorrente da baixa renda
familiar. A insuficiente produção de alimentos no
País, com déficit em tomo de 40%, faz cóin que
os mesmos sejam leiloados a preços incompatíveis com os salários baixos, reduzindo a cesta
básica alimentar da população e provocando os
efeitos citados. Atinge-se, assim, um estado pluricarehcial determinado, geralmente associado
c_om inúmeras doenças, as chamadas "patoJogia
da fome".
A ação estatal neste setor tem-se caracterizado
pela pulverização dos recur~s. alocados em proR
gramas de eficiência e eficácia duvidOsas. Além
da_ Presidência da República, via Secretaria de
Açãtf Comunitáriã (Seac); -crnéo miriiStérios desenvolvem programas de alimentação e nutrição,
fazendo-se notar a ausência _de coordenação intersetorial para uma adequada política de aplicação dos recursos e de avaliação da efetividade
desses programas. Como ressalta o relatório do
Banco Mundial, o dispêndio em todos os programas de alimentação e nutrição em 1986 atingiu
a cifra equivalente a 70% do dispêndio total com
o subsídio do trigo. Se consider~rmos que tais!
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programas, além disso, não atingiram satisfato-

riamente a população~alvo e são onerados por
pesados encargos administrativos, nos defrontamos com um cetlêirio de desacertes que em nada
destoa do padrão de ineficiência estatal que vimos
examinando até aqui.
No campo de saúde e saneamento, as Q_ificul~

dades são ainda agravadas pela absoluta insuficiência dos recursos póblicos alocados. Em 1986,
os gastos públicos em saúde -inclusive no âmbito previdenciário- atingiu 1,94% do PIB. Em-

bora signifique discreta elevação ern relação a
anos anteriores (1,73% em 1984), essa cifra está

longe de atender às necessidades do país. De
acordo com cálculos de especialistas e a julgar
pela experiência internacional, um patamar .satisfatório de recurSos para a saúde deve situar-se
entre 4 e 5% do PlS, não computados os gastos
privados.
O modelo de assiStência à saúde, caracterizado
pela ênfase na aç:ão médica curativa, presença
hegemónica dos recursos- federais e precária
coordenação, tanto no âmbito intergovemamental como na esfera federal, é hoje considerado
um dos mais expressivos exemplos do fracasso
da ação estatal no campo das políticas sociais.
De acordo com o relatório do Banco Mundial,
a ênfase fustitucional na assistência médica curativa representa um dos miDs flagrantes equívocos
da política social brasileira. já que esses serviços

são onerosos e as populações e regiões

ma~

pobres s6 se beneficiam residualmente deles.
O quadro sanltário nacional evidencia uma
complexidade enorme de patologias, em que as
de etiologia infecciosa e paras.i"tária, típicas da pobreza do Terceiro Mundo, entrelaçam-se com as
de características crônico-degenerativas, peculiares ao aumento da expectativa de vida _elos países
industrializados.
A situação das grandes endemias espelha fid~
dignamente a insuficiência de investimentos e o
pesado ônus que o Brasil paga por, justamente,
não erradicar doenças pert'eitamente_evitáveis. O
Brasil gasta. no combate às suas endemias, apenas 30 centavos de dólar por habitante, enquanto
outros países, no mesmo estágio econômicoMsocial, despendem aJgo em tomo de 2r5 dólares,
por habitante.
O- custo s.ocial da prioridade até o momento
atribuída à assistência médico-hospitalar, em detrimento das ações básicas de saúde, tem sido
incomensurável.A esquistossomose, qUe acomete mais de B
rnUhões de brasileiros, com desenvolvimento às
vezes grave, até à morte, custa anualmente ao
Pais em tomo de 182 milhões de dólares, só em
perdas de dias de trabalho. É uma doença evitável
por condições adequadas de saneamento básico.
O enfrentamento realista da_çloença de Chagas
- incidente em mais de 5 milhões de pessoas
- demandaria a a1ocação anual de 35 milhões
de dólares no Programa de Combate à doença
de Chagas, por um período de 6 anos. O beneficio
aqui é muito grande em relação aos custos diretos
da doença para o País, se considerarmos que
estes estão estimados em quase 500 milhões de
dólares.
A malária, com incidência anual de 500.000
caso:; novos, provoca a perda de 5 milhões de
dias de trabalho por ano, afora do óbito de 5.000
pessoas. Seu controle depende de decisão política

e investimentos adequados, muito inferiores ao
seu cUsto s_ocial e e_conômico. Como ocoife etn
zonas de garimpos e de novos assentamentos
humanos, como é o caso de Rondônia, o problema não tem sido olhado como prioridade política,
pela reduzida capacidade de pressão dos grupos
populacionais que sofrem nos focos_hlperendêM
mlcos,
Febre amarela e o dengue são doenças que
pairam sobre _a Nação, representando o perigo
iminente de epidemías incontroláveis nas zonas
urb<:Jnas, uma vez que o mosquito vetar destas
doenças infesta, hoje, 75% do território nacional,
_ justamente nas regiões mais populosas,
Cabe notar que o saneamento básico, que cum~
pre um papel decisivo na prevenção de enfermirlades de elevado custo financeiro e social, não
vem recebendo a devida avallaçã.o em termos
de prioridade, a julgar pela participação percenW_al desses gastos ho total das despesas públicas,
que decresceu de 4,3% em 1981, para 2,3% em
1984 e 2,9% em 1986. Para 1988 está prevista
a cjuailtia global de 16 bilhões de cruzados. embo~
ra as necessidades exijam 44 ve:z:es mais, a preços
de hoje.
No qUe se refere à educação, o Brasil apresenta
um panorama não menos desolador. Estamos
distantes de tomar efetivo o direito das massas
populares à educação. A par de deficiências em
- outros- níveis de ensino, a educação fundamental
apresenta profundas desigualdades, dependendo
da região e da camada social a que se destina.
Nas áreas menos desenvolvidas, isto é, a Amazô~
nia, o Nordeste e o Centro~Oeste, o custo por
aluno é significativamente inferior ao das regiões
mais aquinhoadas, espelhando suas disparidades
quantitativas e qualitativas. Outras variações importantes maro:::am o eríSino urbano e rural, as
escolas estaduais e municipais e as escolas públi~
cas e particulares.
No Nordeste se encontram 2,4 milhões dos
4,6 milhôes de crianças e adolescentes que, no
Brasil, se encontram fora da escola _No entanto,
a segunda maior concentração de jovens de 7
a 14 anos sem acesso à escolaridade se acha
nas áreas nials pObres de Minas Gerais e do Espí~
rito Santo, registrando-se ainda apreciáVel contingente nas Qrandes cidades do Sudeste. O analfabetismo está regredindo francamente nas gerações mais jovens, ainda que o ensino não seja
de qualidade adequada e a repetência e a evasão
estejam pr~sehtes na trajet6ria de inúmeros alu~
nos. Pode-se di2er que hoje a tendência do ana1fa~
betismo é de franco declínio, mas vai sendo subs~
tittúdo por um novo fenômeno: o baixo grau de
escolaridade das populações urbanas. Tendo
completado apenas algumas sérfes do ensino fundaínental, estes grupos competem pelo trabalho
em cidades grandes e médias, onde as exigências
de escola_ridade são cada vez máis altas. Assirn.o
resultado mais provável é a sua "marginalização"
em atjvidades localizadas fora do setor formal de
emprego, onde teriam assegurados seus direitos
trabalhistas e previdenciários.
Professores não qualificados para a função,
grande número de mestres fora das salas de aula,
elevado grau de centralização e interferência polítiàs indevidas na admlnlstração educacional, são
alguns fatores que tornam "peJVersa" a distribui·
çãO do ensino no País: para os mais pobres, em
regra a pior escola.
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A escassez de recursos, aliada ao desperdício,
tem sidO o binómio marcante da nossa política
de educação. Nos anos recentes, a Emenda Ca!mon proporciOnou em afluxo maJor de meios financeiros para o ensino. Todavia, grande parte
destes recursos, na área federal, tem sido canalizada para o ensino superior, em detrimento da
educação popular. No plano estadual, estamos
assistindo à concentras;ão de despesas nos Estados que já gastavam mais no ensino. Ademais,
notam-se casos patentes, tanto entre Estados
quanto entre Municípios, de não cumprimento
do dispositivo constitucional, sem que qualquer
punição seja aplicada.
Comparado aos países do mesmo nível de desenvolvimento, o Brasil despende pouco com
educação. É assim que, enquanto na Coréia do
Sul o ensino secundário é quase todo público
e gratuito, aqui é grande a participação das escolas particulares, onde o aluno deve pagar pelos
serviços. Mesmo os recursos que aplica na área
social em geral e na educação em particular que são, apesar de tudo, apreciáveis -, são desperdiçados através de uma burocracia labirintka.
No campo da educação, estima-se que apenas
40% das aplicações J2rodu2:em resultados de
maior ou menor importância para a melhoria da
qualidade do ensino e da vida da população.
Cõino se observa, a má~ina burocrática. pouM
co eficiente--e ineficaz, acentua a assimetria da
distribuição dos gastos educacionais. A burocta~
cia pública atua como a terra seca que engole
a água com que é regada. É preciso reverter as
tendências "'pe.versas" da nossa política eduo:::acional, bonita nos princípios proclamados, porém,
injusta nos valores efetivamente vividos. Um dos
meios para
modificar este estado de coisas
vem a ser a _garantia solidária, pelaS várias esferas
de GovernO, de um padrão minimo de qualidade
e custos pot aluno, compatível com um ensinO
básico de qualidade. Estudadas as condições que
permitirão um ensino efetivo, voltado para o su~
cesso do aluno e não para o seu fracasso, o Esta~
do deve garantir este mínimo, de modo a asse..
gurar a todos um ensino democrático, diminuindo
progres-sivamente as diferenças de acesso e eqüidade entre as escolas estaduaís e municipais, rurais e urbanas, públicas e particulares, das diver~
sas regióes __do País.
Apesar do reconhecimento potencial que detêm como instrumento de redução das desigualdades sociais, as políticas estatais no campo da
previdência e assistência social, .em seus traços
mais siQnificativos, vêm, na realidade, contribuindo para a reprodução das disparidades de renda
em nosso país.
Na raiz dessa distorção se encontram, certamente, aspectos históricos da evolução da instituição previdenciária, desde sua original inspiração
nos moldes dos seguros privados. O fato é que
as políticas nesse campo não são consideradas
como um dever do Estado e eüreito dos cidadãos,
mas como parte de uma relação contratual de
caráter securitárío, restrita àquela parcela da população que teve condições de participar financeiramente na aquisição de tais direitos. Aqui, mais
do que em qualquer outra política estatal, patenteia-se o que o cientista politico Wanderley Guilherme dos Santos chamou de "cldadania regula~
da": direitos que deveriam ser inerentes ao mero
exercício da cidadania, são, no plano da existência

se
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concreta dos cidadãos, dependentes da obtenção

e manutenção de um emprego no mercado formal de trabalho.
ESsa disciimiriação é -ainda maiS injustã. se considerarmos que, em muitos segmentos da economia de mercado, a parte das contribuições previdenciária-s tOOrfcamehte a cargo dos empregadores é repassada aos preços, de tal sorte que

todos os ddadãos, enquanto consumidores, são
indiretamente contribuintes do chamado sistema
previdenciário. Por que deixar de fora cerca de
45 milhões de brasileiros?

Este c:aráter exduderite do sistema tem correspondentes, em termos de iniqüidade, em diversos
aspectos do seu funcionamento.
E o caso, por exemplo, da base de sustentação
financeira da Previdência. Como Se sabe, cerca
de_90% dos re_cursos desse setor provêm de taxa~
ções incidentes sobre a folha de salários dos seguw
rados em atividade. Ora, trata-se de um ônus injustamente atribuído ao fator trabalho, já que, em
termos relativos, o custo da mão-de-obra tende
a "pesar maiS", induzindo a administração da produção a optar por arranjos com menor densidade
de mão-de-obra ou, o que é bastante freqüente,
por rebaixamento dos níveis salariais com intuito
de reduzir custos.
Também as desigualdades entre cidade e campo estão presentes e institucionalizadas na estrutura previdenciária. Ehquanto o regime da chamada Previdência Urbana já incorpora aspectos de
modernidade em termos de seguridade_ social,
dispondo- de 18 tipos de beneficias, o segmento
que atende ao trabalhador rural oferece apenas
8 beneficies, valendo assinalar, a propósito, a espantosa circunstância de que somente após 16
anos de sua criação e previdência rural brasileira
incorporou, em 1987, um beneficio específico para amparar o trabalhador incapacitado por motivo
de doença. O quadro transparece com nitidez nos
números disponíveis: O reQ:irrie rural responsável
por um terço do número total de benefícios pagos
pelo sistema, representa cerca de 15% (quinze
por cento) do custo total dos beneficias. Não é
para menos: o valor máximo de benefícios da
previdência rural ê de _75% do Piso Nacional de
Salários: inferior, portanto, ao mínimo institucional de subsistência.
Não devemos, entretanto, inferir desse breve
cotejo que o segmento urbano da Previdência
Social esteja isento dos vicias e distorções que
caracterizam a politica social do Estado brasileiro.
No contexto dos planos de benefícios, torna-se
cada vez mais evidente que a aposentadoria por
tempo de serviço, sem qualquer requisito de idad_e
mínima, concorre antes para o incremento do
que para a atenuação da taxa de injustiça do sistema. Esse benefida. cujo valor médio é o triplo
do vaJor médio global da Previdência, representa
13% do número total de benefícios e seu custo
situa-se em tomo de 53% da despesa toful de
benefícios. Trata-se, como se vê, de uma prestação bem diferenciada no conjunto da Previdência.
A questão assume dimensão crític~ quanto se
reforçam os indícios de que os trabalhadores de
rendas mais baixas têm sua oportunidade de
acesso ao benefício da aposentadoria por tempo
de serviço dificultada por diversas razões de ordem social e legal.
Até 1986, uma proporção de 59~ "do total dos
benefícios previdenciários era de valor inferior ao
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salário mínimo. Cálculos de 1985 indicavam
se dar ao__luxo de .sustentar um aparato estatal
õ9% dos benefícios em manutenção concentra- cuja dimensão de inefiCiência Só é proporcional
va:m;;se na faixa de até 1 salário mínimo e 9-o%
à sua colossal dimensão burocrática. Urge imprihã faixa de até 3 salários mínimos. Parece impro- ffiir ao Estado uma nova feiçãO, Uma- configuração' mais aberta e democrática, de modo que
vável que esse quadro recente tenha sofrido modificações significativas a paitir do estabelecimerito, também as regiões e grupos menos favorecidos
em 1987, do piso de benefícios equivalente ao tenham canais de participação nas decisões de
salário mínimo, já que esta vinculação não foi
seu interesse. Como assinala o economista Galestendida à previdência furai.
bralth "a pobreza torna muito mais compulsória
No campo da assistência social, o Poder Públi- a tarefa de sobrevivência diária". Essa condição
retira das populações carentes toda a capacidade
co lida com_indivíduos e grupos na fronteira da
miséria absoluta, forma aguda de pobreza. Para
de mobilização e defesa contra os comportamentos políticos e administrativoS que lhe são desfavoesSe desafio, admitem-se até certas foimas de
ráveis. Estas é a razão por que há que se _exigir
d_oaç_ão assistenciãlista, mormente quando a podo Estado não somente o aperfeiçoamento das
pulação-alvo carece de condições mínimas de
auto-sustentação, como é o caso de crianças e
instituições politico-representativas, sem dúvida
importantes, mas hoje reconhecidamente insufipessOaS Portadoras de deficiêilcia incapacitante.
Trata-se, porém, de ação ernergencial e provicientes para incorporação da presença dos pobres desvalidos às deliberações públicas de seu
sória. já que a meta deve ser a superação da
interesse. É preciso aproximar as diversas instânVisão caritativa e assistencial, em direção à promoção social via merCado de trabalho.
cias decisórias do poder público dos anseios dos
humildes, dar-lhe voz e peso político, não como
_ Lamentavelmente, a ação do Estado desperum socorro ou assistência, mas como tim direito
diça aqui, uma vez mais, a oportunidade de romde autopromoção inerente à cidadania. E a desper o circulo vicioso da pobreza. Prevalece e persiste, na prática institucional de organizações bucentralização político-administrativa das ações so~
rocrátfcas como a LBA e a funabem, certa ideolo- _ dais, com a indispensável desconcentração de
recursos, desempenha um papel crucial nesse
gia tutelar, paternalista, ·autOritária e elitista, que
processo.
encara as pessoas carentes como objeto de auxílio, e não com<:l sujeito de direitos sociais inerentes
Estamos certos de que, uma vez aberto o Estado à influência e ao controle dos segmentos soa sua condição humana. O resultado é uma políciais até então excluídos, outros males que vitica que pulveriza os escassos recursos disponh~m afetando o desempenho dos agentes estaníveis (4,5% do total da Previdência), desmobiliza
tais- como a desqualificação técnica e gerencial
e des_compromete a comunidade em relação ao
e a corrupção - tenderão a regredir a níveis soproblema e, mais uma vez, fracassa na tentativa
cialmente aceitáveis.
de remQVer os obstáculos à ascensão desses segmentos populacionais a um patamar mínimo de
Nessa tarefa nacional urgente -- de redimenexistência digna.
sionamento e reformulação do Estado em bases
Concluindo essas apreciações sobre os limites ao mesmo tempo modernas e socialmente justas
e os desacertos das políticas sociais do l;stado, -entendemos que a nova Constituição deu con_não poderíamos deixar de abordar um item que tribuiçãO fUndamenta_!, balizandO o papel do Estaconsideramos brasilar no raciocínio até aqui de- do e das demais instituições nacionais. Sabendo
senvolvido. Trata-se de papel desempenhado pelo embora que a nova muldwa institucional não bastará, por si só, para resolver os grandes problemas
poder público na geração de postos de trabalho.
Não há como negar que um dos meios mais nacionais, é lícito esperai que_o Estado e a Nação
brasileira se reconciliem, criando um ambiente
construtivos de combater a pobreza é a ampliação
político e institucional em que as -regras do jogo
das oportunidades de acesso à renda através da
sejam claras e os diversos interesses sejam repreocupação. Embora a intervenção do Estado nesse
sentados, sem exclusões e sem privilégios.
campo seja apenas complementar e subsidiária,
não deixa de ser importante.
Era o que tinha a dizer.
Lam_eritavelrnente, nossa realidade neste partiO
SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ·cular deixa muito a desejar. Como gerador de
nada Iriais haVendo a: tratar, vou encerrar a pre-empregos indiretos, o Estado falha ao não embusente sessão, destgnando para a sessão ordinária
tir em suas políticas uma preocupação explícita
de amanhã a seguinte.
com o impacto dessas ações em termos de gera_ções -de novos postos de trabalho, ou de melhoraORDEM DO DIA
mento dos já existentes. Como empregador direto
1
a tónica tem sido o empreguismo dientelista com
o seu correlato, a sub-remuneração.
Votação, em turno único, .do Projeto de_ Lei da
O resultado é que, de um milhão e trezentos Câmara n9 61, de 19~8 (n9 719/88 na Ccisa de
_!]_Ovos empregos que o país precisa criar por ano origem), que pro[roga o prazo estabelecido no
atender à demanda dos novos contingentes de art 19 da Lei n? 5.972, de 11 de dezembro de
trabalhadores, pouco mais de 10% tem sido reali1973, que regul~ o procedimento para o registro
zado, segundo cálculos recentes do Ministério_ do
de propriedade de bens imóveis discriminados
Trabalho.
administrativamente ou possuídos pela União,
Estas são, Senhores, senadores, a questões que tendo
pretendíamos sucitar a partir do que entendemo_s
Parecer Favorável, proferido em plenário
por pobreza institucional. Se qUisermos dar um
-da Comissão de Constituição e Justiça.
passo adiante, deveremos cuidar de urna ampla
2
E: p~ofunda reformulação das regras de atuação
Yãtação, em_ turno.úr)lco, do Projeto de Lei da
do Estado brasileirõ. Uma sociedade que exibe
O!mara n? 62, de 1988 (n 9 1_.071/88, na Casa
as mazelas que até aqui examinamos, não pode
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de origem), que dispõe sobre a coJTipõsição inicial
dos Tribunaís Regionais Federais e sua instalação,
cria os respectivos quadros de pessoal e dá outras

providências, tendo
Parecer Favorável, proferido em plenário
-da Comissão de Constitutção e Justiça.

3
Votação, em tumo único, -do Pfójeto de ReSolu-

ção n9 89, de 1988, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe _sobre horário e freqüência no
Senado Federal, e dá outras providências, tendo
Pareceres das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável ao projeto e ao sUbstitutivo; e

-da Comissão Diretora, contrário ao substitutivo.

(Dependendo da votação do Requerimento n"
214, de 1988, de preferência para que o substitutivo seja apreciado antes do projeto.)

4
Votação, em turno único, do Proje~ de Resolu~

ção n9 189, de 1988, que autoriza o Governo da
União a contratar operação de crédito externo
no valor de Us$ 300,000,00{[00 (trezenfos milhões de dólares norte-americanos), tendo
Parecer Favorável, proferido em plenário

5
Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 194, de 1988, que autoriza o Governo da
União a contratar operação de crédito externo
no valor de (JS$ 300,000,000.00- (trezentos milhões de dólares norte-americanos), tendo
Parecer Favorável, proferido em plenário

6
Votação, em tumô-único, do Projeto de ResoluçãoW195, de 1988,-_q:ueautodza a Caixa Econõ-.
mica Federal a contratar operação de crédito extemo no valor de USoo~$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte-americanos), tendo
Parecer Favorável, proferido em plenário
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está encerrada a sessáo.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 10 minutos.)
ATO DA COMISSÃO DIRE.TORA

N• 59, DE 1988
Regulamenta o disposto no artigo 2~
da Resolução n• 399, de 1987.
A Comiss!o Diretora do Seriado Federal, no
uso das atribuições regimentais e tendo em vista
o disposto na Constituição Federal e no artigo
29 da Resolução n9 399, de 1987, resolve baixar
o seguinte ato:
----- - -Art.. 1" É da competência exclusiva da Comissão Diretora:
1- declarar, em casos específicos ex offi<:lo
ou mediante iniciativa do interessado, a incidência
da anistia concedida pelo artigo & do Ato_ das

Disposlções Constitu.donais Traf~itófias, em fa~
vor dos servidores do Senado FederaJ e dos ór~
gãos supervisionados;
U- decidir quanto à readmissão ou reversão
ao serviço ativo do servidor anistiado, ouvido o
6r_9.ão de pessoa) correspondente;

\

\
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l i - baixar rio rmas a serem observadas na apuração da ocorrência da anistia em situações específicas.
Parágrafo único. A Comissão Diretora delibe-rará por maioria absoluta de seus membros.
Art. 2~ A Subsecretaria de Administração de
Pessoal e os órgãos supervisionados remet~rão
à_ COmissão Diretora relatórios conclusivos correSpondentes a cada um dos servidores punidos
ou demitidos por atos de exe:eção ou por motivos
exclusivamente polfticos.
Parágrafo único. Quando a iniciativa do pedido for de uma das pessoas enumeradas no artigo
seguinte, será-a Subsecretaria de Pessoal ou órgão supervisfonado correspondente convidado
pela Comissão de Justificação, prevista no artigo
59, a foinecer os élementos de que trata o caput.
Art. 39 O ex-servidor do Senado ou _dos órgãos supervisionados_ que fJZer jus à declaração
de anistia, na forma concedida pelo artigo 8? do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
bem como os herdeiros e sucessores, beneficiários ou interessadas, a qualquer título, poderão
requerê-la na forma do disposto no pr~ente ato.
Parágrafo único. O direito a que se refere o
caput *é extensivo aos ex-servidores que tenham
sido punidos por ates de exceçào, institucionais
ou complementares, bem assim àqueles a que
se refere o artigo 99 do Ato das Disposfções Constitucionais Transitórias.
-

Art. 49 A anistia negada em procedimento ex
officlo, sem audiência do interessado, não impe~
dirá a formulação do pedido na conformidade
do artigo 39.
Art. 59 O pedido formuJado por iniciativa do
interessado será instruído e processado por Comissão de Justificação a ser deslgnada pelo Primeiro Secretário.
Art. 6~ A COmissão de JustificaçãO obedecerá, no que couber, ao rito estabelecido nos artigos
861 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicanôo-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, devendo encerrar~se no
prazo de 90 (n-oVéniii) dias, salvo necessidade de
prorrogação devidamente justificada,
§ 19 Ê facultado à parte, no curso da instrução, produzir e solicitar a produção de todos os
tipos de prova em direito admitidos, desde que
pertinentes ao objeto da justificação. Para este
fim, será aberta vista do processo à parte pelo
prazo de 5 (cinco) dias, logo após o reCebirriento
das Informações de que trata o pará-grafo único
do artigo 29 § .29 Novo pedido de prova só será admitido
para contraditar fato apurado supervenientemente e contra o qual se insurja o requerente.
§ 3o A Comissão deverá, ex officio, determfnar a realização de todas as diligências julgadas
necessárias à ãpuração dOS fatos relevantes.
§ 4~ O requerente será intimado, com ante~
Cedência de 5 (cinco) dias, para comparecer à
reuniãO da Comissão destinada à tomada de depoimento ou produção de qualquer tipo de prova.
Durante a reunião, ser-Jhe-â assegurado o direito
ds formular perguntas a-setenr teSpõridldi:."S"j)i:il6depoente.
Art 79 Cfltimada a instrução, será aberta vista
ao requerente, pelo prazo de 1O (dez) dias, para
pro-duzir alegações finais. Em seguida, para os
fins previstos no artigo 1? deste ato, serão os autos
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remetidos à Comissão Diretora, acompanhados
de relatório conclusivo.
Art. 89 A Comissão de Justificação será composta por 3 (três) seiVidores indicados pelo Primeiro Secretário, devendo pelo menos um ser
Bacharel em Direito, inscrito no quadro da Ordem
dos Advogados do Brãsü.
__
_ _
Parágrafo único. Será igualmente designado
um servidor que preencha os requisitos da parte
final do caput para assistir e acompanhar todas
as (ases do processo de justificação, velando pela
fiel apuração dos fatos e correta aplicação do
direito, podendo para este fim tudo requerer.
Art. 99 Este ato entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, 9 de dezen1bro de
1988. - HUmberto Lucena - Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Odacir Soares

-Dirceu Carneiro.
ATO DA COMISSÃO DIRE.TORA

N•60,DE 1988
A ComisSão Diretora do Senado Federal, no

uso de s_ua competência regimental e tendo em
vista o que consta do Processo n'>' 012785-88-1,
resolve:
Art 19 Sãoreescalonados,naformadosAnexos I e U deste ato, os servidores integrantes da
Categoria Funcional de Taqu:fgt-afo Legislativo, do
Grupo-Atividades de Apoio Legislativo, dos Quadros Permanente e CLT desta Casa.
Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação
deste ato correrão à conta dos recursos financeiros alocados ao Senado Federal.
Art. .3 9 Este. ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 49 Revogam-se as dísposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 12 de dezembro
1988 - Humberto Lucena - Lowival Bapllsta- Jutahy Magalhães - Odaclr Soares
-Dirceu Carneiro.
ANEXO!
QUADRO PERMANENTE

Grupo: Atividades de Apoio Legislativo
Categoria fWldonal- Taqufgrafo .LegislatiVo
Código- SF-AL-NS-013
"CLASSE ESPECIAL"
Nr, de serVidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores

44 - Ref. NS-25
28 - Ref. NS-24
00 - Ref. NS-23
00 - Ref. NS-22

"C!ASSE"C'
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores

00 -

Ref. NS-2i

00 - Ref. NS-20
00- Ref. NSCJ9
00- Ref. NS-18
00- Rei. NS-17

"ClASSE ''B"

Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores

00 - Ref. NS-16
00 - Rei. NS-15
00 - Ref. NS-14

Total de Cargos: Lotação ideal- 83
Total de Cargos - 72 + 11 dares
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Obs.: Reescalonados para NS~240S-9 eséalonados atualmente em N$-15 e os 19
em NS-14.

QUADRO PERMANENTE
Grupo -

Atividades de Apoio Legislativo

Categoria Funcional- Taquigrafo LegislatiVo
Oasse- "8"-:- Código -SF-AL-NS-013
Referência: NS-24

-

Nr. de ocupantes: 009
001. Maria Corinta Rabelo Neves
002. Shirlei Faria Pinto
003. MilitiOa Dias Martins
004. Jami Amorim Filho
005. Maria Rita ·soares de Andrade Horta Bar-

bosa
006. Jacirene Carvalho de Oliveira Santana
007. Mana:·Regiila-PenTni Stein Godínho
008. Marcia Lyra NaScimento Egg
009.-Thais Helena Souza Maurmo

QUADRO PERMANENTE Grupo - Atividades de Apoio Legislativo
Categoria Furicional ~ Taquf~afo Legislativo
Casse- "B"- Código- SF-AL-NS-01.3
Referência: NS-24
N 9 de Ocupantes: 019
001, Herivenilde Pereira de Andrade

002. Rosa Mafia Gomes da Silva Nunes
003. Mãria Neusa de CaStro
004. Denise Zeliden Santos Simão
005. Ana Rita Almeida França
006. Joyce Marques de Barros
007. Maria Andréia Arruda Portilho Simão
008. Marlene Duarte Serpa
009. Olinda Elisa Gomes Brasileiro
01 O. Regina Maria Pinto dos Santos Corrêa
011. Lúcia Helena Dantas Silva
012. Marilda Alves de Morals
013. Roberto AvaTlcini
014. Virgínia de Castro Silva
015. Silma Ayres da Silva Bento
016. Sônia Rochà de Uma
017. Elizabeth Silva de Batista
018. Teresa Cristina de carvalho e Silva Passos
019. Vanda da Silva Batista

ANEXOU
QUADROCLT

Grupo: Ativ:idades de Apolo Legislativo
Categoria Funcional- Taquígrafo Legislativo
Código- SF-AL-NS-013
..
"ClASSE ESPECIAL"

Nr. de seiVidores
Nr. de servidores
Nr. de s_ervidores
Nr. de Servidores

-Ref.NS-25
14 - Ref. NS-24
-Ref.NS-23
-Ref. NS-22
"CLASSE "C".

Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr. de servidores
Nr, de servidores
Nr. de servidores

-Ref.NS-21
~Ref.NS-20

-Ref.NS-i9
-Ref.NS-18
-Ref.NS-17 ..

TerÇa-feira 13
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-a-_ÇoiniSsão de Sindicãnda incumbida de apurar
"ClASSE ''B"
os fatos _constantes dos Pr_qç.g_ssos n""
Nr. de setvidores
-Ref.NS-16 012400/88-2, 014409/88-7, 0129-97/88-9,
Nr. de servidores
-Ref.NS-15 013856/88-0 e 015985/88-1.
Nr. de servidores
-Ref.NS-14
Senado Federal, 9 de dezembro de 1988........
T atai de empregos: 14
José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
Obs: .Reescalonados para NS-24 os 12 escaloPORTARIA DO omETOR-GERAL
nados atualmente ~m NS-21 _
l'!i 3o, DE 1986
. -----QUADRO PESSOAL C L T
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de
Grupo - Atividades dci apOio Legislativo
suas atribuições regulamentares_ e, por expressa
Categoria Funcional-:- Taquígrafo Legislativo
determinação da Comissão Diretora, em sua 18?
Oasse -- "Especial" - Código ---SF-AL- Reunião Ordinária, realizada no _dia 6-12~88, re~
NS-013
solve:
- Referência: NS-24 -(Atual)
Designar Comissão composta-- dos Sevidores
Nr. de ocupantes: 002 José Passos Pôrto, Diretor-Geral; José Ribamar
001. Maria José Costa QUeiróz
Duarte Mourão, Assessor Legislativo e Dirceu Tei002. Vicente Roberto-Sgreccia
xeira de Matos. Assessor LegislatiVO, pai'a,- sob
QUADRO DE PESSOAL C L T
~ _p_~eS!cl_~!lsia_do primeiro, Qegáciat com: _O Sindicato dos Servidores dO Poaer Legislativo Federal
Grupo·- Atividades de Apoio Legislativo
e Tribunal de Contas da União pauta de reivindiC~~goria Funciánal- Taquígrafo Legislativo
cações submetida à apreciação da ComisSãO DiC!a5se- "C"- Código- SF'AL-NS-013
retora -do Senado FederaL
Referência: NS~24 (reescalonados)
Senado Federal, 9 de daembro de 1988. --,-_
Nr. de ocupantes: 012
José Passos Pôrto, Dlretor-Geral.
001. Patrída:-F'reltaSPortela Nuiles Martins
002. Nina Lúcia de Lemos Torres
úó3~- _Sandra Carvalho dos Santos Gaspar
004. Irene Santana Alves Veríssimo
005-. SérgiO BarrOs de Castro
_
005. Lena Márcia J3ahia de MenezeS
007. Cal-los José Bahia de· Menezes
006. Liege de SoUza Salgado
009. Marcelo Muniz- de Melo
OJ O. -Augustõ Alves
Ofl. Paulo AuQusto Gomes e Souzà
012. Oswaldo Palheiros Vianna Filho
PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETARIO
. N• 24, DE 1988

O Primeiro Secretário do Senado Federal, usando _da competência que lhe confere o Regim"ento
Interno, tendo em vista o que consta do Processo
n'~ 015926/88-5,- resolve:
com· a fmalidade de cobrir as despesas com
a aquiSição de material e outras, necessárias ao
perfeito funcionamento da Barbearia, fJXar as taxáS ae Serviços conforme a seguinte tabela:
Cábelo ............................................_
Cz$ 600.00

Barba......................
...... Cz$ 500,00
Manicure....... -...·······-~··-·---· -.Cz$ 500,00
Engraxare.......................................... Cz$ 150,00
A presente tabela vigorará a partir do dia 12
de dezembro de 1988 e será afrxada em local
visível na Barbearia
Senado Federal, 9 de dezembro de 1988.Senador Jutahy Magalhães, Primeiro..Secretá- -- · ·
·
tio.
PORTARIA
. N• 029, DE 1988
O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso das
abibuições que lhe confere o artigo n'~ 215 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal,
e tencto em vista o disposto no artigo 482, parágrafo 19, do mesmo Regu]amento, resolve:
Designar Antônio Carlos Simões, Assessor Legislativo; José Marcos de Freitas, Técnico Legisla~o e Doracy Catvalho Reis, Adjunto Legislativo
para, sob a presidência do primeiró, integrarem

COMISSÃO DIRETORA
Ata da 4• Reunião Extraordinária,
realizada em 9 de dezembro de 1988

Às nO\re horas e trinta minutOs do dia nove
de dezembro de hum mil novecentos e oitenta
e oito, na Sa1a de Reuntões da Presidência, reúne-se a Comissão Diretora do Senado--Federal,
presentes os Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto Lucena, Prest~~I'!!_e, Lourival Baptista, Segundo Vice-Presidente, Jutahy Magalhã-es,
Primeiro Secretário, Odadr Soares, Segundo Secretário, Dirceu Carneiro, Terceiro Secietário,
Francisco Rollemberg, Suplente. Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores José lgnáclo, Primeiro
Vice-Presiderlte, e...João Castelo, Quarto Secretârio.
1) Ao iniciar os trabalhos, o Senhor Presidente
concede a paJavra ao Senhor Senador Lourival
Baptista que relata a minuta de projeto de resolução da Conirssão Diretora, que "extingue E;- trans- forma cargos do Quadfo de Pessoal do Senado
Federal, e dá outras providências".
_ c;> parecer, favorável, após a cl_iscussão, é apro-vado, assinando _os prese~te_s 9 respectivo projeto
de resolução a ser encaminhado à Secretaria Geral da Mesa.
A seguir, o Senhor Presidente franqueia a palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães, que
trata dos s_eguintes assuntos:
2) Processo n" 015379/8a-4, nó ·qual i:t servidora Marly do Çarm_o e Souza "solicita seja enCa~
minhado o requerimento em anexo, onde pede
a concessão de licença para tratamento de interesses particulares, a partir de 8 de fevereiro de
1989". .
Encertados os debates, a Comfssáo Diretora
autoriza o afastamento, nos termos do processo.
3) Processo n~ 01513
em que 'Paulo
Timm e outros "solicitam pn:wi,dêt~•s .il:l<lli'ÍI~n
sáveis, visando à garantia
proteç:ão da relação contra a
ou seja, sem jus_ta causa, pelos
põem".
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Após a leitura do parecer é conced_id_;;t vista do

processo ao Senhor Senador Odadr Soares. _
4) Minuta de projeto de resol_u_ção da_ Comissão
Diretora que "dispõe sobre a execução de progra~
mas assistenciais para os servidores do Senado
Federal".
O Senhor Senador Dirceu Carneiro pe!díu vista
da matéria
5) Processo IT' 013868/88~8, onde a Associação de Polícia do Congresso Nacional, "encami-

nha abaixo assinado, dos senhores senadores que
são favoráveis à dispensa do arl 69 da resolução

n9 61/80, e presta outras jnforma_ç:ões".
Os -presentes discutem a matéria e aprovam
por maioria o parecer, indeferindo a solicitação.

O Senhor Senador Lourival Baptista vota pelo de-

ferimento.
6) Minuta de projeto de resolução da Comis~o
Diretora que "altera a resolução no 155, de 1988,
que dispõe sobre a Gratificação Especial de Desempenho".
A matéria é discutida, aprovada, assinando os
presentes o projeto de resolução que vai à Secretaria Geral da Mesa.

Dezembro de 1988,

_ Dando continuidade aos__ trabalhqs, o Senhor
Presidente franquda a palavra ao Senhor Dir_etorGera.J, que apresenta os segUintes assuntos:nador Odacir Soares, que passa a· tratar das seguintes matérias:
9) Processo n~ PD-0515185-Õ, de interesse de
Norton Monteiro Guimarães (proposta de ato da
1J_ proposta de projeto -de_ resolução "que Comissão
Oíretora apresentada pelo relatar da
adapta o Regimento Interno do Senado Fed~ra-L
àS disp6síções da Constituição da República do matéria na Comissão Diretora, Senador Dirceu
Brasil e dá outras providências", com o parecer Camf!iro).
A matéria é posta em discussão, sendo aprofavorável do relator, Senador DirceU Carneiro.
vada, assinando os presentes o_r_espectivo ato _que
O Senhor Senador Odaclr Soares, que tinha vai à publicação.
pedido vista da proposta, durante a 17~ Reunião,
10) Proposta de a1teração--do critêri9_pará cesrealizada em 2-12-88, devolveu-a sem alteração.
são de servidores ao Governo do Distrito Federal.
D~pois de amplo debate da questão, decidem
Após a discus~ão, o projeto de resoh.lção é
aprovado, assinado pelos presentes e encaminha· os presentes que poderão ser autorizados até 1O
(dez) servidores para ficarem à disposição do Godo à Se<::retaria Geral da" Mesa•.
Vefn() dõ DistritO Federal.
8) Processo n9-oiz785J88-l, no qual a SubseNada mais havendo a tratar, às onze hol-as e
cretaria de Taquigrafia encaminha requerimento trinta minutos, o Senhor Presidente declara encerde 28 taquígrafos Jegísiativos que pleiteiam rrie- - rados os trabalhos, pelO que eu, José Passos Pôrlhores condições salariais.
to, Diretor-Gera( e Secretário da Comissão DireApós a disCUSsão da rilatéria, o parecer favorá- tora,lavrei a presente Ata qUe, depois de assinada
pela Senhor Presidente, vai à publicação.
vel do relator, Senador Odacir Soares, é aprovado
Sala da Comissão Diretora, 9 de dezembro de
pela maioria, que assíriam O respectivo ato da-·
Co_rnissão Diret_Qra que vai_à publicação. O Senhor 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Sena~or Dirceu Carneiro absteve-se de votar.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Se_-

nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Se-
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1'· inciso I, dá ConstituiÇão, ·
" .. ·.
e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
1'1• 76, DE 1988
Aprova os textos dos Decretos-Leis n<" 2.404, de 23 de dezembro de 1987, que "dispõe
sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e o Ftil!do
da Marinha Mercante, e dá ou~ ,providências", e 2.414, de 12 de fevereiro de 1988; que
"altera o Decreto-Lei n• 2.404, de 23 de dezembro de 1987, que dispõe sobre o Adicioíull
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante e o Fundo da Marinha Mercante".
·

Artigo único. São aprovados os textos dos Decretos-Leis n". 2.404, de 23 de dezembro de 1987, que
"dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM}__e...o Fundo da Marinha fv\ercante
e dá outras providências", e 2.414, de 12 de fevereiro de 1988, que "altera .o-Decreto-Lei n• 2.404, de 23 de dezembro
de 1987, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante .e o Fundo da Marinha
Mercante".
Senado Federal, 13 de dezembro de 1988 -Senador Humberto Lucena, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado FederaJ.aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO

1'1• 187, DE

~988

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo
externo no valor deUS$ 81,900,000.00 (oitenta e um milhões e novecentos mil dólares
americanos).

Art. 1' É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal,
autorizado a re~lizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 81,900,000.00 (oitenta e um milhões e novecentos
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo _
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINIX>MAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. .. . . . . . . . . . .. . . . •. .

Cz9 .320,00

Exemplar Avulso .................... "'~~···""""'·--··· Cz$

60,00

Tiragem: 2.200-exemplares.

mil dólares americanos) jllntó a organismos financeiros da República Argentina, destinados a
e equipagem de 252 (duzentos e cinqüenta e duas) Unidades Mistas de Saúde.

finm1~iar

a construção

Art. 2• As condições financeiras da. operação reger-se-ão pelo Convênio de Pagamentos R<•cíprocos Brasil-Argentina e respectivo registro no Banco Central do Brasil.
Art. 3• . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1988. ~ Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N• 188,DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de empréstimo
externo no valor de <IS$ 39,899,100.00 (trinta e nove mllhões, oitocentos e noventa e nove
mll e cem dólares americanos).
Art. 1' É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nO$ termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal,
autorizado a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 39,899,100.00 (trinta e nove milhões, oitocentos
e noventa e nove mil e cem·dólares americanos), junto a 0 rganismos fmanceiros da República Argentina, destinados
a financiar a construção de. 3 (três) hospitais na Baixada Fluminense.
Art. 2• As condições financeiras da operação reger-se-ão pelo Convênio de Pagamentos Recíprocos Brasil-Argentina e respectivo registro no Banco Central do Brasil.
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 53" REUNIÃO, EM 13 DE
DEZEMBRO DE 1988

dinária a realizar-se hoje, às 15 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.1- ABERTURA

12-ENCERRAMENTO

1.1.1.- Comunicação da Presidência

1.3-EXPEDIENTE DESPACHADO

-Inexistência de quorum para abertura

da sessã_o _e convocação de sessão extraor-

1.3.1 -Parecer encaminhado à Mesa

L3.2 ..,..,.. Projetas recebidos da Câmara
dos Deputados
-Projeto de Lei da Câmara n9 66/88 (n9

7.783/86, "nã casa--de-onQem), qUe autoriza

a Universidade Federal de Goiás a doar irilóvel
à- tlllião Estadual dos EstUdãntes d~ Goiás.
llê!s condições que

meneiam::~.

Dezembro de 1988 ~

-Projeto dé Lei da Câmara n" fi7 /88 (n~
1.202188, na Casa de origem), que dispõe so-

-Projeto de Lei do Senado n" 112/SB, de
autoria do Senador Iram Saraiva, que concede

bre a remuneração dos integrantes da Carreira

incentivos fiscais ao empregador que admitir

'Policial Ovil do Distrito Federal e dá outras

pe_ss_Qas portadoras de deficiência física e

providênCias

maiores de 60 anos. nas condições que espe-

1.3.3- Projetas de lei
- Projeto de Lei do Senado no 110/88, de
autoria do Senador Jarbas P~rinho, que
dispõe sobre o depósito legal de publicações,
na Biblioteca Nadonal e dá outras proVidências.
_ _
-Projeto de Resolução no 196/88, de auto·
ria da Comissão.Díretora, que altera o Regulamente Administrativo do Senado Federal,
aprovado pela Resolução n9 58172, na parte
relativa à estrutura administrativa da Assesseria, e dá outras providências.
1.3.4- Requerimento
- N9 225/88, de autoria do Senador Lavaisier Maia, solicitando que tenham tramitação
conjunta o Projeto_ de lei do S~nado no 78/88
e o Projeto de Lei da Câmara no 64/88.
2-ATA DA 78' SESSÃO, EM 13 DE
DEZEMBRO DE 1988

2. 1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE

2.2:.1 - Projetos recebidos da Câmara

dos Deputados
-Projeto de Lei da Câmara n9 68/88 (n"
207/88, na origem), que dispõe sobre as remunerações dos membros do Ministério p_y.
blico da União.
-Projeto de Lei da Câmara no 69/88 (n~
1.287/88, na origem), que dispõe sobre as
remunerações dos_ Ministros do_ Tnbuna( Federa! de Recursos e dos Juízes Federais.
-Projeto de Lei da Câmara no 70/88 (no
1299/88, na origem), que dispõe sobre as
remunerações _d9s Desembargadores, _Juízes_
de Direito, Juízes de_Dir_eita Substit!ltos, Juízes
de Direito dos Territórios, int~grantes da Justiça do Distrito fede_rªl e Territórios.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 71/88 (no
'1301/88, na origem), que dispõe sobre as
remunerações dos Mini$'tro.$. do SUperfor Tríwbunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar
Federal.
_Projeto de Lei da Ç_âmara n~ 72 188 (DG
1.302/88, na origem), que dispõe sobre as
remunerações dos membro.s do Tribunal ele
Contas da União e dá outras providênc:fas.
-Projeto de Lei~ Càm.:1ra no 73/88 (no
1.298/88, na orfgem), que dispõe sobre as
remunerações dos Minístios Qp Tribunal Superior do Trabalho e Ju_ízes do Trabalho.

2.2.2 - Leitura de projetas
-Projeto de Lei_d_o_'S~.oo.do n"" 111/88, de
autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
que estabelece o aproveitamento do Ministério
da Fazenda, mediante conc:ur_s_o de servidores
do Serpro que, na data de vigência da Constituição Federal, prestavam seiViço ~m órgãos
da Re_ceita Federal
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cifica.
-Projeto de Resolução no 197/88, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre
a execução de_ programas assistenciais para
os selVidores do Senado Federal.
2.2.3 - Requerimentos
- N? 226188, de urgência para o Projeto
de Lei do Distrito Federa1 no 6/88,- que cria
no Quadro de Pesso_al do Distrito Federal a
Carreira Finanças e Controle e seus cargos,
flJ{a os seus vencimentos e dá outras providências.
- N9 227/88, de urgência para o Projeto
de Lei do Distrito Federal no 7/88, que cria
nó Quadro de Pessoal do Distrito Federal a
Carrei(a Orçamento e seus cargos, fixa os SeuS:
venYifue"iltõS e dá outras providências.
_ ~ N9 228/88, de autoria do Senador Leite
Chaves e outros senadores, solicitando a criaç:ão de uma Comissão Parlamen~r de Inquérito para apuração dos conflitos de terra oç:orrente no País.
-- _2.2.<1_- ComulÚCações da Presidência-- Re<:ebimento do anteprojeto de lei, de
autoria do Deputado Augusto Carvalho, que
dispõe sobre a partic:ipaç:ão popular no proc._e.ss_o legislativo do Distrito Federal.
-ReCebimentO âaS- Mensagens N(JS 269
a 274/88 (n"' 531 a 536/88, na origem), pelas
quais o Senhor Presidente da República, soliw
cita autori?:ação para que os Governos da
União, Acre, Rio de Janeiro e Santa Catarina
e as Prefeituràs Municipais de Petrópolis e Vit6ria possam conti:atar operações de crédito, para oS fins que especifica.
-Recebimento dO Oficio n 9 S/24/88 (n 9
- ---1.001/88, na origem), do Governador do Estado d,e· Mato GroSSo, S_olidtando autorização
para'que aCjuele Estado possa contratar oper8w
ção de crédito externo hO ·valor de US$
26,450,000.00, para os fms q1:1e especifica.
2 -2 .5- DisCW'sos do Expediente
SENADOR RfJY BACEI..AR, reclamação Reiterando à Mesa a leitura de projeto de reso- luç:ão de sua autoria, sobre o canc.elamento
de conc_ursos públicos a.serem realizados pelo
Senado Federal.
OSR.PRES/DENTE-Respostaàreclarna~

ção do Senador Ruy Bacelar.
" SEIYADOR LEffE CHA w:s- Discurso de
Mika~ Gorbache\r na ONU.

SENADOR fTAMAR FRANCO- PetrobrásPresidente notificado judicialmente.
RUY BACEUIR. redamação Reiterando à Mesa a leitura de projeto de re,so~
lúÇáQ- -de sua autoria, sobre o cancelamento
de concurso público a serem realizados pelo
Senado Federal.

--~SENADOR
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OSR. PRESJDE/'!TE-Resposta à reclamação do Senador Ruy 8ª-_celar.

23-0RDEM DO DIA
~.3.1

-Requerimentos
N 9 229/88, de inversão da Ordem do
Dia, a fim de que as matérias constantes dos
itens 7 e 8 sejam submetidas ao Plenário em
1~ e 2 9 lugares, respectivamente._Aprovado,
N<:> 230188, de inversão da Ord~m do
Dia, a fim de que as matérias constantes dos
itens 1 e 2 sejam submetidas ao Pfenárfo em ·
penúltimo e último lugares, respectivamente.
Aprovado.
-

.

~

~

2.3.2.- Ordem do Dia (continuação)
-Mensagem n• 268, de 1988 (n• 529188. na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização do Senado para
que a Prefeitura do Rio-de Janeiro possa conw
trtitat dp-eraÇ"ãó áe crédito interna junto à rede
b~cária nacional, no valor de 4.1 OO.QQQ Obrigações do T escuro l'iaêioil:_aj (OTN), para despesas· de custeio e pagamento de dívidas a
cl,llto-prazo, já ve!lcidas, retificando a Resoluçãon~41, de 1988, do Senado Federal. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução
n 9 198/88, oferecido pelo Relator Senador Jamil Haddad, em parecer proferido nesta data,
após usarem ®_palavras em sua discussão
os- Srs. NelsOn Carneiro, João Menez~s, Cid
Sabóia de Carvalho e Jamil Haddad.
- Redação final do Projeto de Resolução
rt' 198/88. Aprovada. À promulgação.
.:...Oiido n• S!Z3. de 1988 (n• 1.250188, na
origem), relativo à proposta para que seja autorizado o governo do Estado do Paraná a
contratar operação de crédito externo no valor
de US$ 63.000,000.00 (sessenta e três mi- ·
lhães de dólares norte-americanos). Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução_ n9
199/88, ofere<:ido pelo Relator Senador Leite '
ÇhaVes, ert) parecer proferfdo nesta data.
- Redação final do Projeto de Resolução
n• 199/88. Aprovada. A promulgação.. ~
-~Votação, em turno únic:o, do Requeriinen.to n1'225, de 1988, de autoria do Senador-Lavoisier Maia, solicitando, nos termos d_o art. 2_82
cjq Regimento Interno, tramitação conjunta
para os Projetes de Lei do Senado n9 78, de
1988, do Senador Marco Maciel, e da Câmara
n 9 64, de 1988 (n9 1.064/88, na Casa i::ie ori~
gem), que alteram a legislação do lmposto
-de. Renda. Retirado, nos termos do Re_queri_mento n 9 231/88.
--Projeto de Lei c!a Câmara nç 63, c;le 1988
(n9 993/88, na origem}, que dispõe sobre _o
scilário mínimo e dá outras providências.
Aprovado, após pareCer favorável oferecido
pelo Relator, Senador Iram Saraiva, sendo rejeitadas as emendas oferecidas e o Requerimento n9 233/88, de preferência para votação
do substitutivo e prejudicado o Requerimento
n 9 232/88, de destaque, após usarem da palavra.osSrs..Carl~ C:hiarell~ Pompeu de Sousa,
RQberto Campos, Chagas Rodrigues, Itamar
Franco,Jo_ão M.en~zes. A!uizio Bezerr~ Ronan
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Tito, Jarbas Passarinho, Maurício Corrêa, Fer-

nando Henrique Cardoso, Edison Lobão, Ja.
mil Haddad e Mário Maia. À sanção.
-

2.3.3 --Comunicação da Presidência
Cancelamento de sessão conjunta convocada anteriormente para as 19 horas-de hoje
e convocação de outra para amanhã, dia 14,
às 9 horas.
2.3.4- Ordem do Dia (continuaç_ão)
-Projeto de Lei da Câmara- rt' 64, de 1"988
(n9 1'.064/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente_da República, que altera
a legislação do Imposto de Renda e dá. outras
providências. Aprovado, após parecer favorável oferecido pelo Relator, Senador Raimundo
Ura, sendo rejeitadas as emendas oferecidas,
após usarem da palavra os Srs. Roberto Campos, Jamil Haddad. Cid Sab6ia- de CarvaJho,
Carlos Chiarelli e Raimundo Ura e no encaminhamento de sua votação o Senador Chagas
Rodrigues. À sanção.
- -- ~-- ~

-Projeto de Lei da

Dezembro de !988

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

Cãmaran' 65, ~de 1988

(n9 1.220/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédit_ps adiCionais até_ o limite de Q_$ 3 516.786.605.000,00
(três tf!Vlões, quinhentos e d~seis bilhões,
setecentos e oitenta e seis milhões e seisce!J-tos e cinco m_ü c:ru,zados), e dá outras providências. Aprovado, nos termos do substitutivo
oferecido pelo Relator, Sei:lã_dQr_Leopddo Pe~es, ficando prejudicado o projeto.
1

- Redação do vencido para o turno supleM
mentar do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da_Cãmaran-» 65/88. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei da Câniara n" 61, de 1988
(n9 719/88, niCasa de origem), que prorroga
o prazo estabeiectdo no act. J9 nrdÇI Lei 5_.97.?.

_çle 1"1 de dc~embro. de 1973, que regula o
procedimento para o registro de propriedade
de bens imóvel~ discriminados administrativamente ou possuídos pela União. Aprovado.
Àsanção.
-Projeto de Lei da Câmara rt' 62, de 1988
(n., 1.071/88, na Casa de origem), que dispõe
sobre a composição inicial dos Tnbunais Regiona;is Federais e sua instalação, cria os respectivos quadros de pessoal e dá outras providências. Votação adiada para reexame da
Comissão de ConstituiçãO e Justiça, nos termos no Requerimento n~ 234/88.

2.3.5- Matérias apreciadas apóa a Ordem do Dia

-=Projeto de Lei do Distrito federal n~ 6/88,
em rtgime de urgência, nos termos do Requerimento n~ 226/88, lidO no Expediente. Aprovado, com emenda, após parecer da comissão competente.
--:- Redação final do Projeto de Lei do Distrito Federal,n" 6/88, em regime de urgência.
!\provada. A sanção do Governador do Distrito Feder~.

-Projeto de Lei do Distritõ Federal n~ 7/88,

_em regill)e de ~rg~l}~ia! nos te~mç.s do Requerimento_ n" 227/88, lido no EXpediente. Aprovado, com emenda. após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra na
sua discussão os Srs. Roberto Campos e Mauricio Corrêa.
...... Redação final do Projeto de Lei do Distrito Federal n" 7/88, em regime de urgência.
Aprovada. A sanção do Governador do Distrito· federal.
.2.3..6 :-:--.Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR MAURO BENEVJDES- Reunião do Oube dos Diretores Lojistas de For-

taleza.

SENADOR GONZAGA JAiME- Cris~ no
setor de saúde do Pais.
~ SENADOR NELSON CN?NEIRO- Reforma agrária.
SENADOR JilTAHY MAOALIVÍES-CorrupçãO na administração pública brasileira.
Defesa da continuidade do projeto de irrigação
"Vale do Brumado"-:- BA. -

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG-40' aniversário da 1 Declar~_ção Universal dos Direitos liumanq~.

SENADOR ODAC/R SOARES-Situação
económica brasileira.
SENADOR LOURIVAL BAP77STA-Relat6rio-síntese da Universidade Federal de Sergipe.
SENADOR JOSE IONÂGO FERREIRADescumprimento por entidade do Governo
federal, da anistia concedida aos pequenos
e médios produtores rurais do pagamento da
correção monetária. Verbas destifl?ldas à educação, no orçamento do Estado do Espírito
Santo.
2.3.7 -Designação da Ordem -do -Dia
da próxima sessão. • _
2.4- ENCERRAMENTO

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM
SESSÃO ANTERIOR
Do Senador AUreo Mello~ proferido na ses-

são de 24-11-88.
4 - ATA DE COMISSÃO
5 - MESA DIRETORA

6 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS

7 - COMPÓSIÇÃO DE COMISSÕES .

PERMANENTES

Ata da 53" Reunião, em 13 de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária,' da

48~

Legislatura

Presidência do Sr: :Jutahy Magalhães
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carli - Aureo
Mello - Odacir Soares - ROi:üildO-Aragão Olavo Pires - João Menezes - Jarbas Passarinho -João Castelo- Alexandre Costa~ Edison Lobão---'-_ Chagas Rodrigues- Álvaro Pacheco -Afonso Sancho - Cid Sab6ia de Carvalho
- Mauro Benevides - Carlos Alberto -..;-José
Agripino - Lavoisier Maia - HUmberto Lucena
·..:... RaiÔ'lundo Ura -Marco Madel - Ney Maranhão - Luiz Piauhylino - Guilherme Palmeira

- Diva1do Suruagy ~ Rubens Vilar - Albano
Franco;...;... Francisco Rolleinberg- Lourival Baptista -Jutahy Magalhâ.es -Ruy Bacelar-José
Jgnád_o Ferreira- Gerson Cámata- JoãQ Calmon - Jmnil Haddéid ....:. NelsOn Carneiro - Itamar- F'rarico- Alfredo Camoos- Ronan Tito
-Severo Go~es- Ferti:ãrid~ Henrique Cardoso
-Mário Covas -Mauro Borg~s :___ Iram Saraiva
- Gohzaga Jaime-- Pompeu de Sousa - Maurklo- Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos
--IO_urembég Nunes Rocha -Márcio Lacerda
~ Rac:hid Saldanha Derzi - Wilson Martins Leite Chaves - Affonso Camargo -José R~cha

-Jorge Bomhausen- Dirceu Carneiro---:- .Nel~
.;son .Wedekin - Carlos Chiarelli - José Paulo_
BisoJ.
-0 SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa o comparecimento de
65 Srs. Senadores. Entretanto, não M em plenário
o quorum regimental para abertura da sessão.
Nos termos do§ 21 do art. 180 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reU:
nião~. con~cand,o os Srs. Sena~ores para !JIDã

Dezembro de 1988
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sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 15 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Pr9,j~o- ~e Le~ da
Câmara n9 61, de 1988 (n~' 719/88, na Casa de
origem), que prorroga o prazo estabelecido no
art ]9 da Lei nç 5.972, de 11 de dezembro de
1973, que regula o procedimento para o registro
de propriedade de bens imóveis discriminados
administrativamente_ ou possuídos pela União,

tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenárfó.
-Da Comissão de Constituição e Justiça.
-2Votação, em tu mo único, do Projeto- de Lei da
Câmara n9 62, de 1988 (n9 1.071/88, _na Casa
de origem), que dispõe sobre a composição inicial

dos Tribunais Regionais Federais e sua instalação,
cria os respectivos quadros de pessoal e dá outras
providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
-Da Comissão de Constituição e Justiça.

cando a Resolução n9 41, de 1988, do SenadÕ
Federa] (dependendo de parecer).
-80ficlo _n9__SL23, de 1988 (n 9 1250188, na ori-gem}, relativO à proposta para que seja autorizado
_9 Oovemo d.o Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo no valor de US$
63,000,000.00 (sessenta e trêS milhões de" dólares
_n_Qct_e-americanos) (dependendo de parecer).
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Votação, em turno único, do Requerin;lento n"
225, de 1988, de autoria do Senador Lavoisier
Maia, solidtando, nos termos do art. 282 ao Re"gimento Interno, tramitação conjunta para os Proje~
tos de Lei do Senado n" 78, de 1988, do Senador
Marco Maciel, e da Câmara n• 64, de !988 (n•
1.064/88, na Casa de origem), qUe alteram a legislação do Imposto de Renda.

-4-Discussão, em turno único, ~~_projeto de Lei
da Câmara n<> 63, de 1~U:fa.(n" 993/88, na Casa
de origem), que dispõe sobre o salário minimo
e dá outras providências (dependendo de parecer).

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Cânlara n" 64, de 1988 (n" 1.064/88, na Cãsã
de origem), d~ iniciativa do Senhor Presidente
da República, que altera a legislação do [mposto
de Renda e dá outras providências (dependendo
de parecer}.
-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 65, de 1988 (n• 1220/88,
Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito- adicionais até o limite de Cz$
3.516.786.6.-."' nnn 00 (três trilhões, quinhentos e
!tecentos e oitenta e seis midezesseis bi
lhões e selsc.:t::mu:;. e dnco mil cruzados), e dâ
outras providências (dependendo de parecer).

na

-7Mensagem n" 268, de 1988_ (n~ 529/88, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
solicita autorização do Senado para que a Prefeitura do Rio de Janeiro possa contratar operação
de crédito interna junto à rede bancária hacional,
no valor de 4.100.000 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN), para despesas de custeio e pagamento de dívidas a curto prazo, já vencidas, retifi-

Relator Geral: Mauro Benevldes

a

Com Mensagem n" 171' de 1988 (n9 334,
na origem), e de conformidade com o inciso N,
do artigo 57, combinado ~com os, ~gos 17, §
1" e 42, inciso V, da Constituíção ãnteriOr, o Excelentíssimo Senhor Presidente_ da República submete à apreciação do Senado Federal Projeto de
Lei que "estima a receita e fixa a d~spesa do
Distrito Federal para o exercício financeiro de
1989.".

Está encerrada a reunião

Nos tennos do art 413 do Regimento Interno,
referido Projeto vem- a esta Comissão, não obs. tante autonomia política e administrativa confeEXPEDIENTE DESPACHADO NOS 1ER- rida ao Distrito Federal pel;3 ConstituiçãO vigente
MOSD0§2•DOART.J80DOREG!MENTO (art. 32), uma vez qUe é -atribuídã a esta Casa
IIYTERIYO.
a_ competência de sua Câmara Legislativa, "até
que se tnstale" (Ato das Disposições Constitu~
~PARECER N• 10, DE 1988-DF
danais TransitóriaS, arl. 16, § ]9).Da Comissão do Dlsbito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado n9 63,
Na forma da sistemática adotada para a tramiw
de 19-aã~DF, que ..estima a receita e fixa tação da matéria, foram apresentadas Pareceres
a despesa do Dlsbito Federal para o relativos a Anexos e Orgãos, como abaixo se desexercido Hnancelro de 1989".
crimina:
(Levanta-se a reunião às 15 horas e 10
-~

~ mú!Utos.)

a

.

Anexos e ~gãos

-3-
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Relatores

Gabinete do Governador
Procurador Geral e Secretaria de Comunicacação Social
Secretaria de Governo
Secretaria de Administração
Secretaria de FinanÇas e Reserva
de Coiltingência
Secretaria de Edu__cação
Secreataria de CuJtura
Secretaria de Saúde e ~cretaria d~
Serviços Sociais
Secretaria de Viação e Obras
Secretaria de Serviços Públicos
Secretaria da Indústria, Coinérdo e Turismo
Secretaria de Trabalho _e Secretaria
de Agricultura e Produção
Secretaria de Segurança Pública
Tribunal de Contas do DF e Receita
e Texto de Lei

-

Senador Mauricio Corrêa

Senador Edison Lobão
Senador Áureo MeDo
Senador Alexandre Costa
Senador Rachid Saldanha Derzi
Senador Pompeu de Sousa
Senador Meira Filho

~

Ressalvadas as compatibilizações necessárias
e os ajustes decorrentes de alterações consignados em Mensagens posteriores, na qualidade
de Relator Geral fazemos nossos esses Pareceres
..arespectiVos Relatórios, que, apensos, passam
a integrar o pfesente.

I _:_:AL'fERAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
Com a Mensagem presidencial n".t71, de 31
de agosto de 1988, foram encaminhadas "sugestões de emendas à Proposta Orçamentária Anual
do Governo do Distrito Federa1, com o propósito
de ajusta-lo à nova ordem constitucional do País".
Tais sugestões consubstanciam os seguintes
acertos, como se vê da Exposição de Motivos
do Eml" Si. GõVeinador do Distn1o Federal.
- a) a Receita estimada com recursos do Tesouro e a Despesat.Xadapara o exercício de 1989
passam de Cz_$ 211.930.118.000,00 para Cz$
208.877.000,00 (E. M., Anexo II);
b) as Transferências da União furam reduzidas em Cz$ 1.875.944.000,00, que, somados
. aocortedeCz$10.178296.000,00,nasdespesas-

de pessoa], efetuado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, totalizam Cz$
12.0!;4240.000,00 (E. M. Anexos IV e V);
_ '-"=-) em conseqüência, as despesas de pessoa)
nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, foram reduzidas em igual valor (E. M., fi. 3 e Aitexos
IV e Vl):
d) [oram criados novos impostos, de acordo
com as competências tributárias conferidas ao
Distrito Federal pela Constituição Vigente, cuja
receita é estimada em C:Z$ 8.587.999.000,00 (E.
M., fi. 2, e Anexo I};
e) do lado da despesa foram alocados recur~
soS de igual va1or para a aplicaçao na área de
educação, em parte dos projetas e atividades que
eram financiados por Transferências da União e
pela Reserva de Contingência (EM fl. 03).
Enc~fnfiada diretamente pelo Exin9 Sr. Gowvemador do Distrito Federal, a Mensagem n~
005/88-GAG, de 25 de novembro último, acrescenta sugestão relativa a alteração do Programa
de Trabalho do (Fundepe) Fundo de Desenvol~
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vimento do Distrito Federal, adicíonando Ci:$
3.453.977,00 ao -Projeto de ExeCução de Obras
e Equipamentos do Sistema -de Educação e Cultura, cujo montante passa a ser de Cz_$
6.176.405.000,00. Quadro demonstrativo do Programa de TrabalhÕ do Fundepe, com as ahera-

ç:ões sugeridas, acompanha a mensagem.

Também da parte do próprio Governador, o
oficio n 9 1.599/88-GAti, de 19 de dezembro fluen-

te, contém pedido de retificação da Proposta Orçamentária, na forma seguinte:
"Onde se lê:
11001.03070202.148- Coordenação do
Programa para Assuntos Econômicos e Reforma Administrativa,
-

Leia-se: ·
11 001.03070202~148--=- Coordenação do
Programa para o Desenvolvimento do DF
e Integraçáo do Entorno."

2-ANÁLISE
Até que tenha efetivada a sua autonomia, o
Distrito Federal estará ainda jung'ido p-olitlcamen~
te à União, comportando~se, administrativamente,
corno uma espécie de autarquia territorial.
Seu orçamento refletirá, portanto, os projetas
e atividades que o Governo Federanne atribuirá
no conjunto de planos e programas da Uni!o.
Nesse sentido, deveria permitir "a mais clara
identificação do processo de alocaçãO- dos recur~
sos públicos, deixando transparente a defmição
das prioridades governamentais". Como bem observa o Senador Mauricio Corrêa, isso não acon~
tece, porque a pro-p-osta netn ao menos formalmente se espelha na sua matriz federal, não apresentan~o os descritos dos projetas e atividades,
que sintetizam "oS objetivos dos projetas e das
atividades e as metas associadas aos recursos
alocados", que se incorporariam ao orçamento
..numa dimensão tisica, o que permitiria uma avaliação mais precisa do que o Governo se propõe
a realizar''.
Aca essa importante observação para conside~
ração futura. Resdalte-se, aliás, ainda, a necessidade da obediência ao § 6° do art. 165" dã carta
Magna, que determina seja a lei orçamentária
acompanhada de demonstrativo regionalizado
dos efeitos, sobre as receitas e despesaS, -decorrentes de iserições, anistias, remissões, sUbsídios
e beneficias de natureza fmanceira, tributária e
cred.itícia. A análise de tais efeitos é pãrticularmente relevante para o Distrito Federal, tendo em
vista a sua situação peculiar de abrigar a capital
da União. Essa pecua1iaridade onera grandemente as despesas locais, sejam as necessárias a investimentos de infra-estrutura, sejam as de custeio para manutenção de serviços especiais. Do
lado da receita, verifica-se volume apreciável de
renúndas tributárias em razão das imunidades
que gozam os imóveis de propriedade da União.
Não há dúvida de que o Governo federal tem
assistido a capital, transferindo-lhe somas razoáveis de recursos. Mesmo com a autonomia c-onferida pela nova Càfta, continuarão prevalecendo
essas imunidades e contiriuarão crescendo as
despesas locais, inclusive porque o DF se tomOu
pólo de desenvolvimento regional, que tem atra(do levas de migrantes, trazendo-lhe problemas
de toda ordem.
A seguir, procura-se consolidar qbservações
outras recolhidas dos Relatórios setoriais.

No tocar:ite à PrOcuradoria Gerat deduz o eminente Senador Maurício Corrêa que a rubrica consignada nas Despesas de _Cayital, no valor de apenas ez$ 1.000,00, Consubstancia recurso técnico
para suplementação no decorrer do próximo ano,
tendo em vista que o projeto autoriza o Governador a abrir créditos, "até certo percentual da
receita orçada, sem que a nova programação seja
aprovada pelo Senado Federal''.
· Quanto à_ Reserva d~_ Ço_t:l~_gêri.cia, constata o
ilUstre Seiiador Edson Lobão-o creScimento pbn~
derado do valor de sua participação ao longo dos
úJtimos anos: de 0,98% em 1986, 1,62% em
1987,3,43% em 1988, e fixado em 4,17% para
o próximo exerctcio. E lembra que, pelo art. 91,
do Decreto-Lei no 200, de 15-2~67, ria sua redação
atual, os recursos da dotação devem restringir-se
à abertura de créditos adicionais.
- Relativamente à Secretaria de cUJtura, o nobre
Senador Aweo Mello verifica que, do total dos
recursos alocados, 82;96% d"estinam-se à FundaÇão Cultural do Distrito Federal, entidade estabelecidos pelo__governo local, tendo havido urna redução geral em relação à dotação de 1988. E
lamenta que_ duas das prioridades atingidas por
essa redução sejam a Implementação da Orquestra do Teatro Nacional de Brasília (projeto) e a
manutenção do Teatro Naciona1 de Brasma (atividaâe},-'rdois indiscutíveis pontos de relevo no panorama cultural do Distrito Federal",julgando exígua ainda a dotação do Arquivo Público, "pela
obtenção de melhores condições, tanto no que
diz respeito ao acesso do cidadão às expressões
artísticas, como no provimento de meios para
a le_gítima expressão, preservação e difusão_ da~
queles bens culturais produzidos ou reproduzidos
no cotidiano desse cidadão, nas diferentes regiões
do País", apresenta três emendas, que serão examinadas no tóp!co respectivo.
Da Secretaria da Saóde, o Senador Aureo Mello
diz tratar-se de "uma das mais penalizadas no
orçamento do Distrito Federa]", notando~se tendência declinante dos recursos destinados à fun~
ção Saúde, "que no projeto atinge proporções
alarmantes". Essa escala declinante é evidente:
"de 1987 para 1988, houve uma redução da ordem de 21,62% na dotação orçamentária dessa
função de governo, e de 1988 para 1989 é proposta uma redução da ordem de 68,14% . Isso
significa que, "no próximo ano, diante de uma
crescente demanda por serviços, na área de Saú~
de, a Secretaria terá que executar suas atividades
contando com a metade dos recursos proporcionalmente previstos para o exercício de 1987... Na
sua conclusão, diz o eminente senador:
..Aparentemente, o problema mais grave
-em relação ao Distrito_ federal é o fato de
a propo-sta orçamentária ter sido defmida pe~
la administração anterior. Com a mudança
~:ecente do ___govem_aáor_ e as conseqüentes
reorientações nas politicas e nas prioridades
do Governo do Distrito Federal, é ae se imaginar que a nova administl ação tenha dificuldades para analisar e compatibilizar recursos
a objetivos e metas."
DeixamOs de reproduzir. mas nos remetemos
às conclusões do ilustre_ relator (fls. 4 a 6), que
ao fun e ao cabo apresenta quatro emendas, examinadas no tópico próprio.

beiembro de 1988
Também ao examiriãr O anexo relati;O à Secrêtaria de Serviços SociaiS, o SenadOr At.iieo -de
Mello deplora "os drásticos oortes feitos na proposta orçam~ntária apresentada pelo GDF, no caso de uma Secretaria que de per se é mais do
que prioritária". Observando que rlesde 1988
aquela Secretaria não apresenta, em seu orçamento, novos projetas, apenas mantendo suas
atividades, caicula qUe "o total orçado para esse
setor permitirá seu funcionamento apenas até o
mês de fevereiro". E, a par de sugerir uma revisão
no seu orçamento para a manutenção de suas
atividades e para a ampliação de seus projetas,
apresenta, como "primeiro passo", duas emendas, ante as quais nos posicionamos no tópico
·
específico.
Na qualidade de relator do an6:.o atinente à
Secretaria da Educação, é ainda o Senador Aureo
Mello que se manifesta contra a diminuição relativa da dotação correspondente, que passou de
27% no corre'nte exerddo para 12,65% para· o
vindouro, justariiente no momentO em que a
Constituição em vigor -eleva para 25% a parcela
da receita impositiva dos estados, Distrito Federal
e mnnfclp!os-ã~ser obrigatoriamente aplicada na
manutenção e desenvolvimento do ensino. Para
corrigir essa situação, o eminente relator apresenta duas emendas, sobre as quais nos manifestamos no tópico correspondente.
Relator dos anexos concernentes à Secretaria
de Viação e 05raS e·à seci~taria -de-SeiviçOs Públicos, o Senador Alexandre Costa delineou necessi~
dades suplementares de recursos no· montante
de Cz~ 5 bilhões dE:stçt. a __ serem_-d_es_tinados à
Corrtparlhia de Águas e Esgotos de s·rasília
(Caesb), para que possa realizar a dUpliCaçãO de
seu sistema de abastecimento de água à cidade
(Barragem do Descoberto), apresentando emenda nesse sentido, examinada no tópico próprio.
Na condição de relator do anexo relativo às
Secretariàs de Agricultura_ e Produção, da Indústria e Comérdo e Turismo; e do Trabalho, o Senador Saldanha Derzi diz ser "preocupante a inexpressividade dos recursos destinados ao fomento
da atividade comercial e industrial na cidade, principalmente se considerarmos o -esgotame$ do
modelo de desenvolvim~nto_ apoiado excl!,lsivamente na condição de cidade administrativa, inicialmente__eleito como ideal para dar suporte à
consolidação econômica do Distrito Federal." E
acrescenta;
"Com o Pro_gressivo e desordenC!_do inchamel)to populacional do DF e Entorno, a
questão demográfica, com os desdobramentos que lhe são inerentes, passou a exigir
uma nova posturã governamental principalmente no tocante à capacidade de criação
de novos empregos, -destinado a absotver
as demandaspor trabalho de uma população
que deve chegar aos três milhões de habitantes em ·merrosde dez ahõS. o_ equacionamento da problemática do emprego no
DF passa, necessariamente, pela promoção
e pelo estímulo à implantação de uma !ndóstria leve e competitiva, bem como pela formalização do comércio que hoje atua na economia subterrânea."
E ainda nessa linha de preocupação:
"'A intermediação da mão-de-obra a nível
dos setores formal e informal e Q _estímulo.
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a empreendimentos de pequeno porte de ca~
ráter suplementar de renda, a ser desenvol-
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Quanto à parte refêrente às subvenções para
EMENDAN•32
entidades ·educacionais _e assistenciais do Distrito
Art. & O POdei Executivo fica autorizado a:
vidos nas próprias unidades familiares, locali- Federal, a quota destinada a cada senador é de
I - abrir créditos suplementares para cada prozadas nos bairros de baixo poder aquisitivo, Cz$ 257.000,00, sendo Cz$ 183.000,00 através
devem merecer especial atenção no exer-, da Secretaria de Educação e Cz$ 74.000,00 atra- - jeto ou atividade, até o limite de 20% de seu valor
específico, fiXado nesta le~ incJusjve na hipótese
cício vindouro."
vés-da Secretaria de Serviços Sociais. Asslm, a
de cancelamento, ressalvada, neste caso, a reserRoborando suas palavras, o ilustre relator apre- dotação da Setretaria da Educação para essa fiva de contingência, mediante a utilização dos resenta quatro emendas, analisadas no tópico espe- nalidade importãrá em Çz$ 13.176.000,00, encursos previstos no art. 43, § 19, da Lei nç 4.320,
quanto que a de Serviços Sociais montará a Cz$
cífico.
de 17 de março de 1964.
5328.000,00.
Na sua apreciação sobre o ane)(O relativo à .re- R- realizar operações de crédito, por anteciceita, lembra o Senador Meira Filho, que, em face
3-EMENDAS
pação ·da receita, até o limite de 25% (vinte e
das novas disposições constituclonai_s, a partilha
3.1 -Alterações do Poder Executivo
cinco por cento) das Receitas Correntes, estimade rendas tributárias "sofrerá sensíveis alterações,
das nesta lei, as quais deverão ser liquidadas até
As
alterações
emanadas
do
Poder
Executivo
qualitativa e quantitativamente", desconcentrantririta- dias depois do encerramento do ex_erdcio.
(tópico
próprio,
fls.
2
e
3,
Mensagens
e
Exposições
do-se a receita "em prol de uma mais eqüitativa
Parágrafo único. Os créditos suplementares
distribuição pelas diversas unidades políticas in- de Motivos), são incorporadas à proposta inicial,
concedidos pelo Governo do Distrito Federal com
tra-estatais", passando, em conseqüência, o Dis- porque contém, embora parcialmente, ajustes ne~
recursoS próVeriientes de transferêncía da União,
trito Federal, "a depender cada vez melhor do cessários para compatibilizá-la ao texto da Constiatravés de créditos adicionais, não serão deduPoder Central, embora, corno Brasília é a sede tuição vigente.
3.2...:.... Emendas de Senadores
zidos do limite previstos no inciso I.
do Governo federa], dele deva receber uma boa
quota de recursos orçamentários, para fazer face
Dã- parte de ilustres membros desta Casa, a
Saia dã" COmissão do Distrito Federal, 9 de dea encargos típicos de uma Cap!tal federa]".
ComiSSão re<:ebeu as seguintes emendas (vide
zembro de 1988. - Melra Alho. PresidenteMauro Benevides- Relator, Aluizio Bezerra
E-demonstra, através de quadro comparativo, anexo): n"'1 a 7/88, do Senador Maurício Corrêa;
- Pompeu de Sousa - José Paulo Blsol
que, de 1988 para 1989, se projeta urna inversão 8 a 11/88, do Senador Gerson Camata; 12 e
- Luiz Piauhyllno -Wilson Martins - Cllana composição da receita- enquanto que a parti- 13/88, do Senador Mauricio Corrêa; e 14/88, do
gas Rodrigues - Francisco Rollemberg cipação da receita tributária própria evoluirá de Senador Edison Lobão.
Nos termos dos pareceres dos eminentes relaJoão Lobo- Márcio Lacerda - Mendes Ca34% para 52%, e das transferências involuirá de
tores setoriais, acolherriOs literalmente as emennale - Mário Mala :__ Ney Maranhão - Edi62% para 42%.
~
das--n9" 5 e 7/88, e, parcialmente, as de n•s 4
son Lobão - Aureo MeDo - Maurido CorCom efeito, a receita tributária própria do Dis- e 6/88, todas relativas ao texto legal.
rêa.
trito Federal, conforme a nova estimativa--do Poder
3.3- Emendas dos Relatores
Executivo (vide fi. 3, EM fi. 2 e Anexo I) crescerá
EM n' /88-GAG
Brasília, de outubro de 1988
em Q$" 8,587 bilhões, em virtude de suas novas
--Os ielatores dos anexos apresentaram as
competências impositivas.
emendas a seguir enumeradas:
EXCelentíssimo SenhOr
Entretanto, ressalte-se, as transferências tribu~
Relator Senador Aureo Mello: .
Doutor Jo_sê Samey
tárlas líquidas também deverão crescer em vista
-Secretaria d~ CultJ.Jra, emendas n<;>!l_15 17
Digníssimo Presidente da República Federatiw
dos novos percentuais de participação, inobstante
-Secretaria da Saúde, Emendas n~ 18 a 21
do Brasil
as reduções decorrentes de impostos que deixa-Secretaria da Educação, Emendas noS 22 a _Nesta
23~
ram de pertencer à competência federal.
_......Secretaria de SecYiços Sociais, Emendas n9'
Haverá sensível acréscimo nas transferências
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli~.~
.
~~
do Imposto sobre a Renda e do Imposto sobre
ca,
· Produtos industrializados, para o Fundo de Partid~
-- Relator: Senador Sàldanha Derzi:
Tenho a elevada honra de submeter à superior
pação dos estados e do Distrito Federal, de 14%
consideração de Vossa Exceléncia,_sugestões_de
--Secretaria do Trabalho, Emendas n<:>'l 27 a
para I 9% já em 1989, de acordo com o art 159,
emendas à Proposta Orçamentária Anual do Go30
~
~
I, a, e Disposições Tra_iisltórias, art. 34, § 2? Ainda
verno do Dislríto Federal para o exercício finan~
desses impostos, a região Centro-Oeste_ receberá
Relator: Senador Alexandre Costa:
celrO
198"9, qiie_se êncontia- em _tramitação
0,6% para Programas de Financia-mento ao setor
no Senado Federal, com o propósito de aJustá-lo
Secretári_q
de
Serviços
Público::
J.::rnenda
n~
produtivo ( 150, I, c, e OT 34, § 1'). E do !PI haverá
à -Rova ordem constitucional do P~ís. conforine
26
mais a participação de 10%, propordonalmente
eíltehdimento:S havidos- Coin ã Secretaria de Pia~
ao valor das exportações de produtos industriaRelator: Senador M~ira Filho:
ne}amento da Presidência da República.
lizados (159, n, e § 29), embora isso' pouco ou
~Texto da Lei, Emenda n9 31
Em decorrência dos referidos acertos, a Receita
nada signifique para o Distrito Federal.
Opinamos pela aprovação parcial das seguinestimada do Distrito Federal com recursos do
Por outro lado, haverá decréscimo nas transfe- tes:
T escuro e a Despesa fiXada para o exercído de
rências do Imposto sobre a Propriedade Temlorial
_ -Secretaria da Saúde, n918; va.Jor de Cz$ 100
1989 passaram de Cz$ 211.930.118.000;00 (duRural, que de 100% passará a 50% (art 158,
(milhões)
zentos e onze bilhões, novecentos e trinta milhões,
ll); dos impostos únicos sobre lubrificantes e com- ~::-Sçcretaria 00 Trabalho, n~ 29; valor de Cz$
centO e dezoito mil cruzados) para Cz$
bustíveis líquidos e gasosos, sobre energia elétrica
200 (milhões)
208.4-63.877.QOO;oo (duzentos e oito bilhões,
e sobre minerais do País que serão arrecadados
-Secretaria de Serviços Públicos, n~ 26 valor
quatroeento_s e sess~nt,_a e três milhões, oitocentos
somente até abriV19S9 (DT, 34), pois que passade Cz$ 500 (milhões).
e setenta e sete mil cruzados).
ram à inçidência do novo imposto sobre operaCONCLUSÃO
ções relativas à círculação de mercadorias e sobre
i endo ~ vista que algumas _tr~nsfe_rê_ncias da
COm as observações constantes do tópico 2
seiViços de transporte interestadual e intermuniUnião serão suspensas a partir do mês de ma.rço
- Análise, e as alterações sugeridas pelo Poder do próximo exerdcio, as estimativas foram refeicipal e de comunicação (155, I, b).
Executivo e pelas emendas dos eminentes relato- tas, para se adaptarem às novas normas constituQuanto à contribuição do salário-educação, a
res setoriais, manifestamo-nos pela aprovação do
cota-parte não se alterará (2!1 e 212).
Projeto de Lei n<> 63, de 1988-DF, que ..estima cionais.
No conjunto, portanto, as transferências tributáEm conseqüência, houve uma diminuição nas
a receita e fiXa a despesa do Distrito Federal para
rias aumentarão~
previsões_ das Tfarisferências da União da ordem
o exercício de 1989".
de Cz$ 1.875.944.000,00 que somadas aos Cz$
Já as transferências não constitucionais dimiTendo em vista o acolhimento das Eineildas
10.178296.000,00 relativos aos cortes nas despenuirão, como notificou ·o Poder Executivo (vide
n<?S 4 e 6, todas atinentes ao texto da lei, apresensas com pessoal efetuadas pela Secretaria de Pia,tópico l-Alterações, tls. 2 e 3).
tamos a seguinte emenda do Relator-Gera'!:

ª

-de
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nejamento da Presidência da República, totalizaram Cz$ 12.054240.000,00 (doze bÍihões, cin~
qüenta e quatro milhões, duzentos e _quarenta mll
cruzados).

Obedecendo ao que determina a nova Consti,.
tuição, foram criados impostos, além de alteração
em transferência da União, cujo valor estimativo
para 1989 é de Cz$ 8.587.999.000,00 (otto bi-

Cz$ 1.000,00

Adicional do Imposto de Renda

Imposto de Transmissão Causa Mortis e doação de quaisquer

Bens ou Direitos
Imposto sobre Operações Relativas à Circu1açãop de Mercadorias

e sobre Prestações de SeiViços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações
lrnposto sobre Trigo Importado
Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Uquidos e Gasosos
Cota-Parte da Contribuição do Salário EduCação
TOTAL

Do lado da Despesa foram alocados recursos
de igual valor para aplicação na área de educação,
el'!l parte dos projetas e atividades que eram fman-

-Discriminação

1.874

Construção, Reparo e Adaptação de Prédios Escolares
de lo grau
Execuçao de Obras e EqUipamentos do Sistema de
Educação e Cultura-Programa de Trabalho do Fundo
de Desenvolvimento do DF
Atualização do Sistema cartOgráfico do
Súbscriçilo de Capital
Coordenação das AtMdades de construção e Manutenção das Rodovias do Sistema Rodoviário do DF
.
Recuperação, Conseivãção e Melhoramento das Rodovias do Sistema Rodoviário do DF
Rese!Va de Contingência

I.I07
9.999

TOTAL

Em razão dos cortes efetuados nas transferênrança, as mesmas estão sendo reduzidas em igual
valor.
As despesas que estavam sendo financiadas
com recursos·de Transferências da União, e que

a

6.555.00
49.999
800.000
1.000.000
8.587.999

Valor em
Cz$ 1.000,00

nF

cias da União para aplicação em despesas com
pessoa] nas áreas de Educação, Saúde e Segu-

178.000
5.000

dados por Transferências da União e pela Reserva
de Contingência:

C6dlgo

1.013
I.I09
2.049.

A seguir são discriminados os valores a serem

acrescentados à receita:
Valor em

Discriminação

15

lhões, quinhentos e oitenta e sete milhões, novecentos e noventa e nove mil cruzados}.

serão suspensas )>artir de março do próximo
exercício, passarão a·ter, como fonte, os recursos
próprios do Governo do Distrito federal, no montante de Cz$1.875.944.000,00 (hum. bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões, novecentoS e
quarenta e quatro mil cruzados).

1.000.000
1.517.800
1.000
783.729
970.285
121.930
4.193.455
8.587.999
Acompanham o presente documento os quadros demonstrativos das alterações ora solicitadas.
Quero, nesta oportunidade, apresentar a Vossa
E:ic.celência os protestos do mais profundo respeito e estima. - Joaquim Domingos Rorlz,
Governador do Distrito Federal.
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0D'IONS'1'RA':%VO OAS. ALTERAÇÕES PROPOSTAS NA RECl:lTA 00 D!STRifo FEDERAL
P,ARA O EXERC!CIO PE 19851
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QUAISQUER BWS OU OtatiroS
ADIC~ONAL

1112'-04.04

1'!13.00.00

IMPOSTO , S/O:?l:RAÇ~ES l't.J::r.:..~IV.\5 A -CIRCULAÇ~? OE MERCADORIAS

lllJ-02.01
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l.SSI3.0'39i
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DEMOt.iSTRl~TIVO DAS AL'l'eRAÇô"ES PHOl'OST,\S tiO RI:SUMO DA DESPESA DO
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do de Desenvolvimento do Distrito Federal com

MENSAGEM N• 5188-GAG
Brasília, 25 de novembro de 1988
Excelentíssimo· Senhor

Senador Humberto Lucena
Dignissimo Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidciinte do Senado
Federal:
Tenho a elevada honra de submeter à superior
consideração dessa Casa Legislativa, de acordo
com a Resolução n9 157, de novembro de 1988,
um adenda à EM 024/88-GAG, de )9 de novembro
de 1988, onde encaminhei sugestões de emendas
à Proposta Orçamenbia Anual do governo do Dtstrlto Federal, ou com o proposlto de ajustá-la à
nova ordem constitucional do Pais, conforme entendimentos havidos com a S~retaria de Planejamento da Presidência da República.
As sugestões ora propostas se referem à alteração do Programa de Trabalho do (Fundefe) Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal, com
a realocação de recursos, visando a acrescentar
mals Cz$ 3.453.977.000,00 (três bllhões, quatrocentos e cinqüenta e três milhões,· novecentos
e setenta e sete mil cruzados) ao Projeto de Execução· de Obras e Equipamentos do SiStema de
' Educação e Cultura, cujo montante passa a ser
de Cz$ 6.176.405.000,00 (seis bilhões, cento e
setenta e seis milhões, quatrocentos e cinco mil
cruzados).
Acompanha o presente documento o quadro
demonstrativo do Proglama de Trabalho do Fun.:-

as a1terações sugeridas.

Quero, nesta oporturiidade, apresentar a Vossa
Excelência os protestos do mais profundo respeito e estima. - Joaquim Domingos Rorlz,
Governador do Distrito Federal.
. Of. rÍ• 1.599/88-GAG
Brasília, 19 de dezembro de 1988

Aproveito o enseio para renovar a Vossa Exce·
lênda a expressão do meu elevado apreço. Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Federal.
·
N• 1188
Dê-se ~ se_~_n~ redação ao caput do art. &
do texto do Projeto de Lei Orçamentária do Dis~
trito Federal para l 989:
-

A Sua EXcelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
"Art 6" A Despesa do Tesouro dos
Presidente do Seriado Federal
órgãos é entidades que se refere o inciso
Nesta
11 do art. 4~ será realizada de acordo com
Senhor Presidente:
a discriminação estabelecida no anexo mda
Em face da instituição do Programa para o
presente lei, obedecidos os seguintes desdoDesenvolvimento do Distrito Federal e Integração
bramentos."
9
do Entorno, pelo decreto n 11.310, de 23 de
novembro último, e a extinção, pelo artigo 7 9, do
J~~ção
mesmo Decreto, do Programa Especial para AsTrata-se de adaptar o texto do Projeto de Lei
suntos Econômicos e Reforma Administrativa do Orçamentária aõ espúito da nova Constituição
Distrito Federal, estou encaminhando a Vossa Ex- de forma a fazer com que a programação das
celência pedido de retificação da Proposta Orça- entidades da administração inditeta do GDF, exermentária do Distrito Federal para o exercício fi- _
cida com recursos de seu Tescuro, seja a que
nanceiro de 1989, ,na forma seguinte:
está indicada no presente projeto de lei-. Se a presente_ emenda náo for aprovada a programação
"Onde se lê:
11001.03070202.148- Coor<lenação do discriminada no Anexo mnão precisará ser cumPrograma para Assuntos Econômicos e Re- prida, constituindo-se em meras informações ao
forma Administrativa,
Senado. Melhor, pOrtãrito, nem constarem da Lei
de Mei_os_.
leia-se:
11001.03070202.148- Coordenação do
Parecer do Relator-Geral
Programa para o Desenvolvimento do DF
Pela reiei.ç~o, n9s t,ermos. do. pa~ecer do. relator.
e Integração do Entorno."
St:I;I!C'tAltJ,O,. liC t•'11·AII\;A~

·~

·J>ROORMU\ O'& TnABALifO DO f'~tlOEfE -

196-9.
CF.ln

s J

PI\OJ.ETO

't'

llll1'f.R'lOR

c:,.s· 1.000 ool
!'' "

~ )1, (

tiOVA

{.1'1-lCAÇÕES Di\ Sf:CRETAftlA 01! f'lriAUÇl\S
~1!9:

01- E11.oeuçio do obr.E~a do Ut:bani:r:oi;iO. •••••••••••• ... ••••••·••••••••••••

6,04.9.:131

02- Con"trução de Parque::~ RecreatiVo:~ c Del:lwrtivoll •••••••••••••••••

120.967

120.967

OJ - lclplll>ITtao;:io de Cale r io~~s de .(o;j"uo~~_:~ Pluvio~~ i,s _ ... --~ ........ - .............. .

401.609

40~.609'

O.C - Ot.ocuç~o do obras de J\ropli.coçio-do Si:~tecna do ÍlUlllimu;;io pÚblicc..-.

362.9'00

362.!:100

169.3~3

169.35-3_

1.606.437

1. &06. 437

OS -· COn:struç:io de. Pc.rquc:s c

Serviço:~

1\dl<linist.:rativos •••••••••••• ••• •

3.094.354

06 - Execução dC Obl:.E~!J de Mc1ho:r.omento:s no Pl4no "Piloto c 'cidadea Sa·- t.élitcs ••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••p•••••••• .. •••••·••••~•

07 - Execuo;iio de Obras c Equip;;:amentos <lo Si:a.ema de 'I'rinsport.c •••••• •
08 - Construção ele Estraclas Vicinais.- int:lusivc na ~cg-ião Ceoeconõmi.;

241.933

co. de BrasÍ:li4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••; •••
, 09 I

!

~ecução de- Obras

c ti:juipo.mcntos dO srstcm;;:a, de Sancc.mento n.isico,
o o;;:-;;.-.;,-. . . . . . ••• ~ • • • • • •

1.204.€128

1.20·LS2a

10 - EXecução de Obras e Equipamentos do Sistema de SaÚde ............ .

1.606.437

1.606.437

inclusive

Tr.a.t<:~mento

de

Li~o

•••• .;. .;. ...

~~

•• ••

11 - &x<:cuç:io de Obras c :E:quipamCntos do Si:llf.et®. de Jl.ssist.i-ncia Comu237.095-

nitárin. ······••••••••••••·•··········~·············••••••••••••••
12 - E:r.c:euçiiô-ao

Obrt~s

c !:quipamentos do Zistcm!l. de Apoio

li~ A~iYida:

eles Produtiva:~. inclusivo na Rc9liio Ceocct:>nômica de Brasília •·• ••

·1.374.181

1.374.161

·lJ - E~ccução õe obras, Rccquip3mentos de Órgãos e ~esidCncias O!i cioi!l •••••••••••••···-·-•••••••·•·····-··••••••···--··••••·•·····

1,500.000

1.ooo.ooó

1( -'·Êxccuçà.o de Obr;:~.s 'e Eq.,:.ipam~nt_o$ do Sistcm<:~ de Segurança PÚblica.

1.204 .. 1328

1.200:.828

lS- Execução de Obr11s e Equipamentos do Sistema de Educação e Cultur.:~

2. 722.428

6.176 • .<:05

I
I
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16 - 1\s~entom.en.to Populacional de Emergência, ,inclusive ma :Regi~o Geoecono~~>ica

de Bres:Ília •• , ......................................... ....

-45.967

-4.5.967

17 - Con:.trução de Agrovih.S, -inclusive na R-cqiêio ÇeoecohÕmi.ca de Dr a19.355

19.355

Científico e :roçno_lÓ9ico •••••• _. •••••••• ,. ••••••.••

-179.028

479.02.8

19 - Aumento de C.apital da Ea>prc:sa:11 •••• •••••••••••••••••-•••••• •••• •• •

120-967

120.967

:20 .- Garantias •••••• •• ................... •••••• • • ••• • • ·• • • ~ ..... • • •• •• •·

7.2SS

7.'2!.8

21.375:.497

21. J:r5 • .197

1.8 -

Pcs~nvolvimcnt.o

SUt>TOTA.L

SQ,tl....B..r.ron!'l'rt
01- rinanciamcnto a cargo do FUNOI::FE tt.trav.f:s do tlRn -

Banco' de BI:'O:S:s:i:-

ilia S/ A•• incluJJive na Rec;i~O Gcoeconômica de Ur.c~:f.Íli.:. • •• ••••• ••
'IOT-'.L

Legislativo sem, entretanto, tirar a 'fle>abilidade que
o Governo deve ~. em face das incertezas -da
conjuntura ·eçonômica.

"Parágrafo único; A programação dos
órgãos da administração indireta e das fundações realizada com recursos próprios,
identificada no ind_so II do art ~9, somente
poderá ser rea11zada depois de aprovada pelo
Senado Federa], mediante lei própria"

Pela aprovação, nos termos do parecer do relator.
N• 5/88

Justlllcação

Parecer do Relator-Geral
Pela rejeição, nos termos do parecer do relator.

N' 3/88
Inclua-se no art 'J9 do Projeto de Lei Orçamen- ·
táriado Distrito Feder;,a]para 1989, depois dapa1avra "centrais" a expressão "em cada Secretaria".
Justificação
Trata-se de manter a autonomia administrativa
que as secretarias devem ter no exercício da implementação da programação aprovada pelo Legislativo.

Parecer dQ Relator-Geral
Pela rejeição, nos termos do parecer do relator.

N'4/88
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art.
& do texto do Projeto de Lei Orçamentária do
Distrito Federa] para 1989:
-"Art 8~> - I - abrir créditos suplementares, até o limite de_ 20% (vinte por cento)
da despesa flxada para cada projeto ou atividade, fazendo uso dos recursos previstos no
art. 43, § 1'~', da Lei n9 4.320, de 17 de março

de 1964;"
Justificação
Trata-se de impedir que o Executivo Estadual
possa desfigurar a programação aprovada pelo

4.J~S'.428

CõERAL

N•2188
Dê-se a Seguinte redação ao parágrafo único
do art &'do texto do Projeto de Lei Orçamentária
do Distrito Federal para 198g:

Trata-se de se adaptar o texto do proJeto de
lei ao espírito da nova Constituição. É fundamental que todos os recursos utilizados pelo Poder
Público sejam do conhecimento da sodedade e
aprovadas por seus representantes.

4.))5.428

-Pãrecer do ReJator-Gend

Suprima-se o ind&;r II do art. & do texto- do
Projeto de_ L.ei Orçamentária ·do Distrit<? Federal
para 1989.
Justificação
Trata~ se de se

retirar liberalidade que pode levar
ao não cumprimento da programação aprovada
pelo Poder Legislativo.

Parecer do Relator-Geral
Pela aprovaÇão, nos termos do parecer do rela~
ter.
N•G/88
Dar a seguinte redação ao inciso III do art. 89
do texto do Projeto de L_ei Orçamentária _d_o Distrito Federal para 1989:
"Art. a~ - I I I - realizar operações de
crédito, por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita
total, excluídas receitas de operações de CJ'é.
dito, estimada para o exercício e, até trinta
dias depois do encerramento deste, serão
- obrigatoriamen~ llquic_:ladas;"

Justificação
Trata-se de correção de evidente lapso do texto
do projeto pois, a Constituição vigente não estabelece limite para as referidas operações. Dispõe
apenaS que lei estabelecerá os termos para sua
contratação (art. 165- § 89): Como não há ainda
a refelida lei, o-Projeto de Lei de Meios CfeVerá
focar o limite e propusemos as cQndições eJ(isten~
tes durante a vigência da Consbluição de 1967.

Parecer do Relator-Geral
Pela aprovação, nos termos do Parecer do relator.
N' 7/88
Inclua-se, in fine, no inciso IV do art. 8 9 do
texto do Projeto de Lei Orçamentária do Distrito
Federal para 1989 a seguinte expressão:

"Art 89 -IV.'...:, exceto para os finS do
que dispõe o -inçiso 1."
.:lustfficação
ComO a Clnião .riPrtn"á:Imente suplernenta, muitas vezes em altos percentuais, O- Orçamento do
GDF, pretendemos, com esta emenda, evitar que
o limite fixado no inciso I do mesmo artigo se
constitua, na prática, em ficção.

Parecer do Relator-Geral
Pela aprovação, h os _termos do parecer do relator.

N'8188
Inclua-se no Orçamento a verba de Cz$
4.250.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos _e
cinqUenta milhões de. cruzados). para a construção de 10.000 (dez mil) moradias e 70,000-(setenta mil) lotes urbanizados no Distrito Federal,
a serem distribuídos entre as Cidades Satélites.

Justificação
Considere-se que o mais grave problema social
do Distrito Federa1, no presente, é o da populaçã.o
carente, no que concerne à moradia Não há casas
em número suficiente, nem é possível construir
Imóveis com a necessária urgência, para atendimento imediato. É imprescindível a aplicação de
todos os recursos necessários à preparação dos
lotes urbanizados .
Esta pode ser uma solução quase imediata,
rápida e amplamente satisfatória, a uma gravíssima qu~stão, que não tem outra resposta no
momento

Parecer do Relator~Geral
Pela rejeição, nos termos do parecer do relator.

N' 9/88
Inclua-se neste projeto a dotação de Cz$
350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões
de cruzados) distribuídos da seguinte maneira:
07 EScolas para o Gama
08 Escolas para Taguatinga
10 EsCOlas para Ceilândia
05 Escolas para Brazlândia
05 Escolas para PlanaJtina
06 EScolas para Sobradinho
04 Escolas para o Nócleo Bandeirante
04 Escolas_ para Vila Paranoá
04 Escolas para Vlla Planalto
_06 ~tolas para o Guará
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, Justificação

transferidas para 9 p,J.s;teio·da educação e cultura
Por outro lado, nª-Q ~e. tendo um conhecimento
do Distrito Federal.
,
,
.
prév!o da, exten~ão d.a reforma s_ugerida,_ também
- EMENDA RETIRADA, t:_ónforme req~~rimento • se desconhece o montante dos recursos necesdo autor.
sários.
Pela rejeição.
Ni 13/8B .

.é:. lamentavelmente verd~deiro -o, fato_ de que,

mesmo no Distrito Federal, ,aiiidci há- ~arência de
, ~alas. carên~ia de vagas ~ d.eflçiê_ncia. de acornoc;laç&;s,~equipam~l')to~ indi$Peri~ávei$ nas, es. c:oJas.de,1~~;2~gr~us,:~, ,,
,, ,
,
E n~e~rio lern.br~ ,que a_ Constituição em

vigor cei~rj3. ~amplia a tesponsabilidade do pod~r
público no apoio à educação e ao ertsino, garantindo a instrução obrigatória aos menores de 14
anos. Ê indispensável oferecer as condições ideais

ao aproveitamento das crianças em idade escolar.
D_aí_ a propost~ de ~m~nd,a a, esse; '4tylo do Orçamento da República.
Parecer do Relator-Geral

Pela rejêiçã'o, nos térmos do parecer do relator.

j

'

'

-'

--~

••

-

-.

'

.

Tendo em vista o disposto no inciso XIV do
·1 ãrt. 21 da Coristituição, comPete à União organizar
manter a polícia civil do Distrito Federal. Por
iSso, propomos que as dotações alocadas àqUeles
- êncargos sejarh transferidcis para os projetas de
assistência rriédica e sanitária
EMENDA ~R,AOA' ~ r~eri~ent_o_do_a,utor.
N' 14188
.
Construção e manutenç-ão. de poços artesianos
em áreas v.erdes do Ditrito Federal.

e

N• 10/88 ·
Inclua-se o Projeto de ConStruÇão do Centro
Educacional de 19 e 2 9 graus na entrequadra
112/113 norte.
· ·

Justificação_

A presente emenda visa incluir na proposta or~çamentária do Distrito Federal para 1989 cjo_tação
para perfuração e manutenção de pOçoS 8itesla.:Justificação
ilos em áreas verdes de BI-asiJia e suas ddades
A emenda visa a atender à demanda existente
naquela localidade, bem como às quadras 11 O --satéliteS,- pal-ã ffielhàrãi- á Umidade [elativâ çlo
ar no pélo~o Cle- julho a- setembrO, bem como
a 116, 210 a 216,-310 a 316, 410 a 416 norte,
a economici de água potável utilizada na irrigação
onde a população em idade escolar tem crescido
de áreas verdes, lavagem de logradouros públi~
verticalmente, exig'irido, desta forma por parte do
cos; hidrantes do Corpo de Bombeiros, etc.
governo do Distrito Federal, ll!T! at~ndirriento eficaz, fazendo cumprir o dispositivo -cOriSfitudonal
- PBrecer do Relator-Geral

do setor educação.

-Pela rejeição, nos termos do parecer do Relator.

Parecer do Relator-Geral

Pela rejeição, nos termos do parecer do relator.

N~" 11/88
Inclua-se neste projeto de dotação de Cz$
300.000:000,00 (tr_ezento_s rhilhões de cruzados),
distribuldos da seguinte_mÇineira; -~
07 EsColas para o Gama --08 Escolas para Taguatinga
10 Escolas para Ceilãndia
05 Escolas para Brazlândia _
05 Escolas para Planaltina
06 Escolas para Sobradinho
04 EsColas para Núcleo Bandeirante
04 Escolas para Vila .Paranoá
04 Escolas para Vila Planaho
06 EscOlas para o Guará

Oezembro_de 1988

Excelentíssimo -senhor Senador Meira Filho
DD. Presidente da Cómissão do Distrito Federal
Requeiro a retirada das Emendas n~ 12 e 13,

--=

referentes a alocação de recursos no valor de
Cz.$ 20.008.070,00 (vinte milhões oito mil e setenta cruzados), em favor da Secreta-ria de_Edu_cação,
deduzido do Corpo de Bombeiros do DF (atividã.de-22004} e da Polícia Militar do DF (atividade
22003), e -n.o\iã:Ior de CZ$ 11.884.998,00 {onze
milhões oitõCéitõs ·e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e oito cruzados), em favor da
Secretaria de Saúde, deduzidO da Secretaria de
Segurança Pública (atividade 22000), tendo em vista não só disPosto nO art. f66, II, c, da ConstitliiÇãõ Federal, como o fato do projeto de le_i que
esttma·a receita e fJXa a despesa do Distrito Federal, para o exercício de.l989, hãver sidO elaborado
antes do advento da atual Carta Magna.
BrasUia, 19 4e dezembro de _1988- Mauricio
Corrêa.

c;

N' 16/88
Emeõdã do R~lator Senador Aureo
Mello, Secretaria da ·cwtura.

·Crie-se o ProjetO de Rêfôrrria:do-Cónjun~O: Cultural da 508 Sul da Secretaria da CUltura, deStacando-se Cz$ 300.000.000,00 (trezentos milhões
de cruzados) da Reserva de Contingência, para
sua execução.
I:: sabido que aquele eSpaço - que congrega
salas de teatro e de exposiÇões, além ·de oficinas
de arte- é uma das referências mais tradicionais
"de Brasí1ia e, uma vez Colocado em ·condições
de funcionamentó, ·é o que oferece inalar possibilidade de· utilização pelos diferentes grupos artísti~
cos existentes na cidade.
ConsideramoS,· p-Ortanto, altamente prioritário
a reforma em pauta. _
Parecer do Relator-Gera]

Um projeto c; orno-o sugerido exigiria ~studos
demorados sobre as suas proporções, inclusive
custos.
Diante da impossibilidade de precisar~se a extensão da reforma e o seu orçamento, não se
justificaria destinar~se recursos, que poderla_ni ser insuficientes_ ou demasiados, além do qUe não
seria conveniente destacá~los da Reseava de Contingência.
Pela rejeição.

·N, 17/88
Emenda do Relator Senador Áureo
Mello Secretaria da Cultura.
Crie-~ o Projeto de _Estudos e Obras do Palácio
da Cultura, destacando-se Cz$ 35,000.000,00
(trinta _e dnco milhões de cruzados) do Projeto
23002.08482471.837 - Implementação da Orquestra do_ Teatro Nacional de Brasília. ·

A presente dotação se destina à viabüização
dos primeiros passos de um amplo estudo que
procure congregar em um só espaço FtSico as
É lamentavelmente verdadeiro o fato de que,
diferentes e já numerosas entidades cuja matéria
mesmo no Distrito Federal, ainda há carência de
_de trabalho e interesse é_ a cultura em suas diverescolas, carência de vagas e deficiência de acoN• 15788
- ~s for_mas de manifestação. Tal projeto procumodações e equipamentos indispensáveis nas esraria, inclusive, identificar as iniciativas congênecolas de 19 e 29 graus.
Emenda do Relator Senador Aureo
res já implen1entadas na esfera federal e/ou na
É necessário lembrar que a Constituição em
Mello, Secretaria da Cultura.
iniciativa privada, somando esforços para sua efevigor reitera e amplia a responsabilidade do poder
tiva
consolidação.
público no apoio à educação e ao ensino, garanDestaque-se da Ativiaade
tindo a instrução obrigatória aos menores de 14
23002.08070212.909 ..,....-Manutenção do Teatro
Parecer do Relator-Geral
anos. É indispensável oferecer as condições ideais
Nacional de Brasília o_ valor de_Cz$ 50.000.000,00
ao aproveitamento das crianças em idade escolar.
(cinqüenta milhões de cruzados) e inclua-se no
A nosso ver, não se deveria retirar recursos da
Daí a proposta de emenda a esse. título do Orçaprograma de reforma acústica do Teatro Naclo- dOtação, já não muito significativa, do Projeto de
mento da República.
- nal.
Implementação da Orquestra do Teatro Nacional
de Brasília, para um Projeto de Estudos e Obras
Parecer do Relator-Geral
Esta reforma se faz indispensável para o seu
do Palácio da Cultura.
adequado funcionamento, compatível com o paPela rejeição, nos termos do parecer do relator.
Ambos _são importantes, não há dúvida, porém
pel de refevo que_ _exerce no panorama cultural
N• 12188
talvez s.eja prioritária a orquestra.
do Distrito FederaL _
Tendo em vista o disposto no inciso XIV do
Por outro lado, seria temerário iniciar obra de
Parecer do Relator-Geral
arl21 da Constituição, compete à União organizar
grande vulto como o Paládo da Cultura, no moe manter a polícia militar e o corpo de bombeiros
De certa forf!1a, o obje!Jvo da emenda já se
1)1ento de extrema difku1dade económica e finando Distrito Federal. Por fsso, propomos que as - encOntra atendido na atividade da qual os recurceira que_ aj:ravessa Q País,
dotações alocadas àquelas corporações sejam
Pela rejeição.
sos seriam deduzidos.

Justificação

De;:embro de

J9eà

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãÔ U)

1'1•20188

>I

I f

Emenda. do .Relit.lor Senador Aureo
MeDo Secretaria da Saúde.

? Destaque-se Cz$ 1200.000.000,00 (hum bilhão e duzentos m~hões d~ cruzados) da Reserva
de ContiJ.1gênci.a do Distrito Federal, destinandose esta soma ao Projeto de 'Reforma e Ampliação
do Hospital de Base· de Brasüia: Emose·tratando
de llr(l projeto novo, .e~ r4briça deverá_ser incluída no projeto de lei.

Justificação

· A inclusão deste projeto justifica~se pela neCessidade urgente de dar, à(p.ielá unidade hospitalar,

melhoreS condições _de fuÍlciÔnamento, parã (JUe
o Hospifal de Base de Bfasíliá possa dar suporte,

a nível terciário, a todo O siSteina de saúde do

Distrito Fêderal.

· ··' ·' ·

, Parecer do R~ior~Geral.
Não se tendo um conhecimento prévio da ex-

tensão da reforma sugerida, tembém_ se desconhece o montante dos recursos necessários.
Todavi~. dada a real e ur~énte necessldade de
tal refOrma, somos por que se destaque a impor~
tância de Cz$ 100.000.000,00 como dotação inicial dO projeto, ainda que seja destacada da Reserva de Contingência, até porque poderá ser suplementada durante o_ exercíciO.
Pela ap'rovação parcial, como acima.

1'1•19/88
Emenda do Relator Senador Aureo
Mello. Secretaria da Saúde.

Destaque-se Cz$ 500.000.000,00 (quinhentos
milhões de cruzados) da Reserva de Contingência
do Disbito Federal, destinando-se esta soma ao
Projetq_ de Equipamento -_e Reequipamento das
unidades da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Em se tratante de rubrica retirada da proposta, ,a mesma deverá ser novamente incluída
no projeto de lei.
Justificação

Considerando que a Fundação Hospita1ar do
Distrito Federal é responsável pela manutenção
de dez hospitais, 40 centro_s de saúde e 18 postos
de saúde no Distrito Federal, seria impossível
aprovar-se um orçamento que exclui o projeto
que Visa proporcionar maior eficiência à rede hospitalar de assistência médica.
Ê preciso dotar as unidades médico-hospitalares do Distrito Federal de recursos materiais
que lhes dêem condições de pleno funcionamento e baseadas em súas múltiplas necessidades,
para desempenhar satisfatoriamente suas funções, no atendimento à população do Plano Piloto
e cidade's-satélites.
Parecer do Relator-Geral

Não se tendo um conhecimento prévio da extensão do reequipamento sugerido, também se
desconhece o montante dos recursos necessários.

Por outro lado, a Reserva de Contingênda tem
destinação específica, determinada por lei.
Pela rejeição.

à manutenção e desenvolvimento do ensino no
Distrito Federai._Esta ernendã cUmpte estritamen- .
·te o-p_receno- cclri.stituciçmal (art.·2~~) .que-,det.er.l'!lina a, ãJ?)iça_s:~ç de' -2?%' di!. re.c~i~a. ~t:$~te
Destaque-se Cz$, 500.000.000,00 (quinhentos
de impostos e transferênc:::ias para._este fim: 4Jlppr~
milhões de cruzados) da Reserva de Contingência ta notar que, na dotação proposta no Projeto de
do Disbito FecJ:eral, destinando-se esta soma ao ·Lei n~ 63,_ob~fi?Ôu~~ .a:aplicã~ãO: ~e -aperias 1?~
Projeto de Construção e Equipamento do HosPital
da referida re-ceita, de a_cordo com o determinado
pelaLeiCalmon.
- ----- · ··
Regional da Ce.ilândia. Em se tratando de um
· projeto novo'esta·rubrlca deverá ser incluída no
Consciente do lugar de absoluta prioridade
projetO de lei.
o_cupada pela Educação e_ considerando todas
as candentes razões expostas no presente p~re
JuStfficaÇio
Cer, reiteramoS a importâilcia dos termos desta
· 'Embora esta ~idade~satélite 'já tenha um hosemenda.
. P~tc!l.regjonal, e~ untc;lade já não. oferece condii>.;r.;.,ei do ReJator-GéráJ
ções de atençlirnentó à. sempre crescente e muito
carente população desta localidade. A construção
O Poder ExecutiVO"já providendou a suplemen~
de um segundo hospital visa oferecer, à poputação necessária para ajustar a dotação ao artigo
lação da Ce.ilândia, um melhor atendimento médi212 da Constituição.
co-hospitalar, em Serviços ambulatoriais ~ de
A Emenda está, aSsim, prejudicada.
_e~e~gêhÇiã.
,
. . ,. ,
.
Pela rejeição.
Esta nova unidade deverá proporcionar um iilcremento de 300 (trez.entos) leJtos•. à oferta atual,
·que tem se monstrado insuficiente no ~tendimen
~1'1•23188
- to~ necessidades$. população da_Ceilândia.
Emenda do Relator Senador Aureo
- · Parecer do Relator-Geral
Mello, Secretaria da Educação.
Não se tendo um conhecimento prévio da exConsiderando o objetivo altam,ente meritório
tensão d6- projeto de construção sugerido, também se desconhece o montante dos recursos ne- ' das emendas apresentadas pelo Senador Gerson
Camata, destaque-se da dotação geral- já corricessários.
gida conforme os termos da emenda acima propqro~!-:ltro lado, a Reserva de__Cqnt!rtgência_te_m
posta - o valor de Cz$ 2~000.000.000,00 (dois
-destinação específica, determinada por lei.
_bilhões de cruzados), incluindo-se os Projetes n_9s
·
Pela rejeição.
16002.08421881.874 - Construção, reparo e
N• 21/88
~daptação de précli~ escolares de primeiro grau;
e 16002.0841991.879- ConSbüÇão, reparo e
Emenda do relator Senador Aureo Meadaptação de prédJos escolares de segundo grau.
Do Secretaria da Saúde.
Os dois projetos apontam os s_egui~'tes locais
Destaque-se Cz$ 50-.'000.000,00 cinqüenta mia serem beneficiados: sete escolas para o gama,
lhões de cruzados) da Reserva de Contingência
oito para taguatinga, dez para Ceilândia, cinco
do Distrito Federal, destinando-se esta soma à
manutenção do programa de Bolsas de Estudos para Brazlândia, cinco· para Planaltina, seis para
Sobradinho, quatro para o Núcleo Bandeirante,
a Médicos- residentes. Não se trata de projeto
quatro para a vila Paranoá, quatro para a Vila Pla-novo. mas esta rubrica deverá ser incluída no prenalt6, seis para o Guará e um Céntro EducaCional
sente projeto de lei.
(19 e 29 graus) nas Entrequadras 112/113 Norte.
Justificação
Parecer do Relator-Geral
Este programa, que se encontra em andamento, é tradicionalmente desenvolvido pela FundaA emenda não indica a necessária fonte de
ção Hospitalar do Disbito Federal, que investe,
r:ecursos, que, no caso, haveriam que ser subsassim, na formaÇão de recursos humanOs que
traídos da receita global da Secretaria. ·
deverão futuramente - erri sua grande parte Pela rejeição.
integrar os quadros da fundação.
Trata-se de aperfeiçoar a formação de médicos,
N'~'24/88
dentro da realidade social e sanitária do Distrito
Emenda do relator Senador Aureo MeFederal, preparando-os assim, para uma atuaçã.o
Do, Secretaria de Serviços Sodais
adequada às necessidades da.população local.
Destaque-se Cz$ 1.000.000.000,00 (um: bilhão
Pareeer do Relator-Geral
de cruzados) da Reserva de Contirigência do DisA escassez de recursos impede a sua destina- trito Federal e destine-se ao código 1581483 Assistência ao Menor, na atividade Promoção do
ção a projetes meritórios. inclusive como o preAtendimento a Menores Carentes.
sente.
A nosso ver não seria conveniente enfraquecer
Justlflcac;ão
a dotação da Reserva de Contingência, considerada modesta
Trata-se de uma atividade _extremamente nePela rejeição.
cessária e fundamental, no sentido de reintegração e revalorização de menores carentes, que en~
1'1•22188
centram nas atividades desenvolvidas pela Secre-- Emenda do Relator Senador Aureo
taria de Serviços Sociais o único caminho na fuga
Mello Secretaria da Educação.
à marginalização e à criminalidade, e na busca
de uma existência que não seja_sinônimo-de soAmplie-se de Cz$ 2~:820.737.000,00 para Cz$
brevivência, mas plena de dignidade.
51.601A30~000.00 a dotação geral CO!'!Signada
~en~, do Relator sena'd!Or Au..eo
Mello Secretaria da Saúde.
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Parecer do Relator-Geral

Parecer do Relator-Geral
Inobstante os elevados _objetivOs da emenda,
A ampliação· do slsterrni de abastednieilto de
ante a gravidade do problema que ·busca minorar, ' água e fratàmerltO ·sanitariO se Coloca entre as
a fonte dos recursos para tanto indicada não seria
prioridades do Distrito Federai.
a mais apropriada.
- A esc~ez de recursos, todavia, nos faz propor
Pela rejeição.
'o limite de Cz$ 500.000.000,00 para· a dotação
inicial de_ tal projeto, a qual poderá ser suplemen1'1• 25/88
tada ao longo do exercício. Como se tem notfcia,
isso seria viável através de operações de crédito
Emenda do Relator Senador Aureo
junto ao BIRD.
Mello, Secretaria de Serviços Sociais.
Pela aprovação parcial, como acima
Destaque-se Cz$ 1.000.000.000,00 (uin bilhão
de cruzados) da rese;rva de ~:ontipgência do Dis·
trito Federal e destine-se ao Código 1581483Assistênda ao Menor, no Projeto:_ Construção e_
Equipamento_ de Unidades de Atendimt!rito da
Secretaria de Serviços Sedais.
-

Justificação
O presente projeto tem como meta a Cõnstru.:.
ção e o equipamento de sete Centros lntegrados
de Desenvolvimento Infantil (ODI), nas cidadessatélites, cada um com capacidade de atender
2.25o-menores, em sisterr-ra=de externato e internato. Trata-se de clientela nã. faixa etária de zero
- seis anos, à qual será oferecido atendimento
de creche e de pré-escola, incluindo, evidentemente, alimentação, saúde, orientação às miles,
etc.
Diante de triste realidade constatada nas cidades-satélites e mesmo em invasões, é preciso que
a SSS esteja equipada e preparada, materialmente, para o atendimento destas crianças, cujo futuro
poderá ficar definitivamente comprometido, se as
autoridades tergiversarem de uma responsabilidade que envolve não- só consciência, mas soluções concretas e imediatas.

1'1•27188
Emenda do Relator Senador Sa1danha
Derzi, Secretaria do Trabalho.
,_- COm à fimilidade de dai cumprimento às ativi~ades da Secretaria do Trabalho, bem como proporcionar o desenvolvimento do emprego de
mão-de-obra no DF, apresento as seg-uintes
emendas do Relator:

(Valores em Cz$ 1.000,00)
Conclusão da obra da Galeri-a Oeste ....445.418
(frata-s_e_ da ligação do setor Comercial Norte
ao setor Bancário Norte, onde será instalada a
~d~ da Secretaria do Trabalho do DF.)
ld~ntificação do órgão e projeto/atividade de onde
as despesas serão deduzidas:
Secretaria de Finanças (Fundepe)
Financiamento a Programa de Desenvolvimento
Código: 15001.07090311.068
Valor: Cz$ 445.418
___parecer do Re(ator-Geral
A escassez de recursos impede a sua destinação a projetas meritórios. inclusive como o presente.
Pela rejeição. __

Parecer do Relator-Geral
Não se tendo conhecimento prévio das proporções da construção e_ dos equipamentos sugeridos, também se desconhece o exa.to montante
dos recursos que o projeto absorveria.
Por outro lado, a soma indicada proviria da
Reserva de Contingência, cujo destino, de acordo
com a lei, é a abertura de créditos suplementares
quand~ se evidenciarem insuficientes durante o
exercício, as dotações orçamentárias constantes
do orçamento anual.
Pela rejeição.
N~>26f88

Emenda do Relator Senador Alexanw
dre Costa, Secretaria de Sewiços Públicos.
Somem-se aos recUrsos da ativídade
20001.1376 4481.19"8- ampliação do sistema
de abastecimento de água e tratamento sariitário
do Distrito Federal - verba correspondente a 5
(cinco) bilhões de cruzados, a serem transferidos
para a Secretaria de Serviços Públiéos (CAESB),
da seguinte forma: 2.50Çl.OOÇI.OOO do C6digo
15001.0709311.0068- Financiamento a Programa de Desenvolvimento da Secretaria de Finanças, e 2.500.000.000 do C6digo
39000.99999999.999- do Programa- Reserva
de Contingfincia -ambas do Orçamento do Distrito Federal para o ano de 1989.

--------
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1'1• 28188
Emenda do Relator Senador Saldanha
Derzi, Secretaria do Trabalho.
Cz$ 1.000,00

Cômp1ementação do Sistema de Informática
Secretariado Trabalho do DF. .-.48.938
_Identificação do órgão e projeto/atividade de
onde as despesas serão deduzidas:
Secretaria de-FinançãS.
·
Bnanciarnento a Programa de Desenvolvimento
Código: 15001.07090311.068
Valoc. Cz$ 48.938
d~

Parecer do Relator-Geral
A escassez de recursos, lamentavelmente, inviabiliza a implementação de projetes meritórios como o presente.
PeJa rejeição,
1'1• 29/88
Em~ncla do Relator Senador Saldanha

berzl, Secretaria dO -Trabalho.

Cz$ 1.000,00

Promoção de cursos de formação de mão-deobra
(setor formal e informal) .. .5662'10

. '.

.

.

Identificação- do ,órgão e projeto/atividade de
onde as despesas serão deduzidas:
Secretaria de Fmanças

Financianlentri a Programa de DeSenvolvimen-

to
Código: 1500L0709Q31 L068
Valor: Cz$ 566.210

Parecer do Relator Geral
A escassez de recursos toma problemática a

implementação de projetas como o presente.
Todavia, ante o ,seu alto objetivo, que julgamos
prioritário, somos pela destinação inicial de Cz$
200.000.QOO,OO ao projeto eril causa, cOm a ressalva, todavia; de que a _soma seja destacada da
Reserva de Cotltingênda.
Pela aprova~ão pa~~al. como a~a:
N•30/88

Emenda do Relator Senador Saldanha
Derzl, Secretaria do Trabalho.
Cz$ 1.000,00

Promoção de infra-estrutura para o desenvolvimento do setor informãJ de Brasília ..200.000
Trata~se- Qe geraÇào de emprego da mão-deobra nas diversas localidades onde se faça presente a necessidade de geração de renda, a partir
do aproveitamento vocacional da comunidade
(pequenas confeCções, doceiras, artesões etc.
-- --Identificação do órgão e projeto/atividade de
onde as despesas serão deduzidas:

Secretaria de FmariçãS ·
Financiamento a Programa de Desenvolvimento
- Código: 15001:07090311.068
Valoc. Cz$ 200.000

Parecer do Relator-Geral
A es-cassez de recursos infelizmente impossibilita a realização de projetas meritórios, como
o presente.
Pela rejeição.
1'1• 31/88

Emenda do Relator Senador Melra FIlho, Texto de Lei.
Qe_s_t;a_ feita notamos uma falha no inciso I de.
art. 8 9, eis que a expressão por extenso nãO cofresponde ao percentual ~m algarismo. Em face dessa divergência, apresentamos a seguinte emenda
de redação:
No inciso I dO art. 89, onde se lê, por extenso,
(cinqüenta por cento) leia-se (quarenta por cento).
Esta emenda guarda conformidade com o que
foi aprovado pelo Senado Federal referente à proposta orçamentária anterior.

Parecer do Relator-Ge'ral
Prejudicaca, em face da aprovação da Emenda

n~' 4/88, do eminente Senador Mauricio Corr-êa.

Pela rejeição.

Dezembro .de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
· · · N• 66, .<!e ~ 988
·

d) organizar reuniões e certames de caráter
cívico, social, cultural, científico; técnico, artístico
tudantes de Cada Estado.
e desPortivo, viSa"rldo à- cõffipJementação e ao
(N~> 7.783/86, na Casa de origem)
Como o citado decreto-lei gerqU, efeitos j1..1rídi- . aprimoramento da formação universitária;
cQS que não podem ser anulados por uma nova
e) aSsistir aos estudantes carentes de recur(.Oe iniciativa do Senhor Presidente)
da República
lei e ~onsiderando a autonomia . universitáría, é s.os;
impossível, em termos jurídicos, tomar sem efeito
f} ~Itzar i~tercâmbio e Colab~ra:ÇãO_-coffi entiAUtoriza a Universidade Federal de
.
dades congêneres;
Goiás a doai imóvel à União Estadual a incorporação.
Por óutro lado, nos__ termos da Lei n~_ 6.120, _ g) conc_orrer para o aprimoramento das instidos Estudantes de Goiás, nas condições
de 15 de outubro de 1974, a aijenac;ão de bens tulçõe-s delnocráttCa.s~ --que mendona.
imóveis de instituições federais depende de autoArt 2 9 - São órgãos de representações dos esO Congresso Nacional decreta:
- _riz~_ção presidencial preceçlida de prévia aprova~ -tudarites de estabelecimentos de nível superior:
Art ]9 Fica a Universidade _Federal_ de _Goiás
c;ão do seu órgão colegiadO deliberativo máximo,
a) o Diretório Acadêmico (DA), em_çacl_a estaautorizada a doar à União Estadual dos Estudandecidida em reuniãO especialmente convocada.
belecime_iitO de_ ensirio superior;
_ tes de Goiás o imóvel,· incorporado ao patrimônlo
e-mraçedq_~osto,tenhoahonradesu&nieter ·
b) o Diretório Centrai de_ Estudantes (DCE},
cta' pril-rielra, por força do art. 20, parágtãfo único, à elevada considerãção de Vossa _Excelência o cada UniverSidade.
.do Decre_to-Lei n"' 228, de 28 de fe'lereiro de 1967,
anexo anteprojeto de lei mediante 0 qual a Univer.:'
Art. 3 9 Compete ao Diretórlo Acadêmico e_ao
corri a séguínte descrição:
-·- __
sidade Federal de Goiás-estará autoiizada a doar Diretorio Central de Estudantes·, perante as resI - uma área de 14.961,30 m 2 , situado em _, gjiJlóYei à União Estadual dos_ Estudar:ttes de pectivas autoridades do estabelecimento de ensiGoiâriia, ·Goiás, Setor Leste, com frente para a
Goiás;dispositivo e_sse mais compatível tendo em no oü da-uniVersidade:
Praça UniVersitária, nUm 'ràiÕ dé 106,913m e um~~ viirtâ que não Se Pode meramente anular os efeitos
a) patrocinar os interesses do corpo discente;
chandro de cada lado__igual a 7 ,07m; pela Av.
da incorpOração do imóvel estabelecida no decre~
b) dê"signar a representãçao previSta em lei,
<Jniversitária, com 58, 12m; ·pela 5• Avenida com
jtillto aoS órgãos de d.etiberaçãO-Coletiva e b.em
to-lei.
62,50m, com a Unha que divide <::om a Reitoria - O anteprojeto _Ora apresentado condensa em as-sim junto a cada departamento construtivO de
igual a 138,00m e <::om ~ linha que divide com- cincO cir:ti90s· o irit~_reSSe--da Universidade em pro- facu1dade, escola _ou instituto;
a Faculdade de Ciências Econômicas igual a-- piciar à ·união estudantil melas adequados para
c) exercer o direito de representação previsto
146,50m; imóvel registrado no Cartório da 4 9 Zona ºefeitoeregularfunG_i9namentoda:entidadeque no arl 73, §~.-da Lei de Diretrizes_e Bases da
Imobiliária sob n" 18,598, ern data de 30 de_~t;!:tem
representa, legalmente, os estudantes daquele Es~ Educação_ Nacional. bro de 1981;
tado.
§ 19- A -representação a que_ se refere a alínea
n-um prédio de alvenaria, <::om dependências
As letras a e b do art. 19 da proposição descreve b deste artigo será exercida, junto a cada órgão,
e benfeitorias, situado na mesma área descrita
a dimensão do_referido_imóvel, conforme consta. -- pOr estUdante ou eStudantes, regu1armente matrino item anterior, registrado no Cartório da 4~ Zona
da escritura registrada em Ci;!.rt6rio.
_ culados em série que não a primeira, sendo que,
Imobiliária sob n 9 Av-2-59"8: -- - --Os _termos do art. 29 do anteprojeto fundamen~- no ·caso de representação junto a departamento,
Art. :29 Para aprovação-da alienação a que se
~m-se IJ.?l Lei n"' 6.120, de 15~10-74, que dispõe
deverá recair em aluno ou alunos de cursos ou
refer'e~o artigo anterior, será indispensável a prévia
sobre a alienação de imóveiS -de universidades disciplinãs que o integram, tUdo de acordo com
aprovação do órgão deliberativo máximo da Unifederais.
os i'egimeni:Os dos estabelecimentos de ensino
versidade Federal de Goiás, em dedsão tomada
O art. _3" da proposição tem por objetivo asse~ bu estatutoS- das universidades. _.
em reunião especialmente convocada para tal fim.
gura_r a utilização do imóvel de conformidade_com
§ :29 A representação estudantil junto ao CanArt. 3° A doação de que trata esta lei fica conos fins previstos__ no esta.tuto social da entidade.
_selho Universitário, Congregação ou Conselho
dicionada, sob pena de nulidade, à utilização do
Departamental pOderá fazer-se a-Compánhar de
Finalmente, é importante ressaltar que o pre~
um aluno, sempre que se_ tratar de .assunto do
imóvel pela donatária para os fins previstos em
sente anteprojeto viabilizará, sem à&.jda, o pleno
seu estatuto social.
fundon:amento da União dos Estudantes do Esta~ jnteresse de determinado curso ou secção.
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua
do de Goiás, em consonância com_ os princípios
§ 3~ No c:aso da representação, a que se refepublicação.
re o item c; a congregação decidirá:
democráticos, postos em prática pelo Governo.
Art 59 Revogam-se as disposições em con1) no prazo de lO_(dez} dias, em_se tratando
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Extrário.
de não-comparecfmento do professor, sem justificelência meus protestos de profundo respeito.cação, a 25% das auJas .e exercícios..
--Jorge Bomhausen.
MENSAGEM N• I 94, DE 1986
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de subm_et~_r à elevad~_de]iber.a_ç_ão
de Vossas EXcelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
da Educação, o anexo projeto de lei que "autoriza
a Universidade Federal de GOiás _a._ doa_~:_ imóvel_
à União Estadual dos EStudantes de Goiás, nas
condições que menciona".
Brasilia, 3 de junho de 1986. - José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 1Q5, DE 16 DE
MAIO DE 1986, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO.

O Decreto·Lei n" 228, de 28 de fevereiro de
1967 declarou extintos os órgãOs estudantis do
âmbito estadual e estabeleceu a inc.orporação do
património dos referidos órgãos à Univen;;idade
Federal do Estado respectivo.
A Universidade Federal de Goiás manifesta inte~
resse no sentido do _retomo à União Estadual dos
Estudantes de GoiáS- do patrimônio qUe lhe pertenceu, em face da Lei n 9 7 395, de 31 d~ outubro

de 1985 que passou a reconhecer, ofidalmente,
as entidadeS representativas _dos conjuntos de es-

· - LEG!SlAÇ'ÍO aTADA
DECRETO-LEI N• 228,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Reformula a organização da repore- sentação estudantil e dá outras providêndas.
O Presidente da República, usando da atnbui~
ç:ão que lhe confere o arl 99, § 29 cio Ato lnstitu~
cional n° 4, decreta:
__ Art. 1" Os órgãos de representação dos estu~
dante_s do âmbito do ensino superior, que se regerão por este decreto-lei, têm por finalidade:
a) defender os interesses dos estudantes, nos
- limites de suas atribuições;
b) promover a aproximação e a solidariedade
os corpos discente, docente e administrativo
dos estabe!ecimen~os de ensino superior;
c) preservar as tradições estudantis, a probi·
dade da viçla escolilr, o patrmônio moral e material
dai-íftstituiçóeS
ensino superior e a harmonia
..entre «:'S ~er~os organismos da e~u_ra escolar;

entre

ae

2) antes do início do ano letivo seguinte, no
caso do não-cumprimento de, pelo menos, três
quartos do programa da respectiva cadeira.
-M 49 O Dlretório Acadêmico ser& constituí·
do por estudantes .do estabe~s;:imento d~ ens[no
superior, ele.itos pelo corpo discente.
Art. 5I' É obrigatório o exerócio~ do voto por
todo estudante regularmente matriculado, para
a eleição do DA.
Parágrafo único. Salvo se comprovar devidamente motivo de força maior ou de doença, o
estudante que deixar de votar será suspenso por
30 (trinta) dias.

Art. 69 A eleição _çto DA será regulada em seu
regimento, atendidas as seguintes normaS:
a) registro prévio -de candidatos ou chapas,
sendo apenas elegível o estudante regularmente
matricu]ado em .série ou em dtsçiplinas p~~o regime de crédito, não repetente ou dependente;
b) r~~!ização,_ dentro do recinto do_ estabele~
cimento de e!lsino; em um só dia, durante-a totalidade do horário de atividades escolares;

. .
.
3-9~5_a__Q~u_a_rta
__
-fu_rr_a__
t4______________o_~_-__ro_o_o
__c_o_N_G_RES_soNA
__c_ro~_NAL~-~-(~S~e~çã~o~r~o--------------~D~e=z=em~br~o~d~e_t_9s_s~

Parágrafo único. A inobsenrância dest~ a~go
acarretará a suspensão ou a disSolução do DA
ouDCE.
d) garantia e sigilo do voto e a inviolabilidade
Art. 12. A fiscalização do cumprimento deste
da'uma;
----~-decreto-lei caberá ao Diretor do estabelecimento
e) apuraçãb imediata, após o término da votaou ao Reitor da Universídade, respectivamente,
ção, aSseguradas a exatidão dOs resuJtados e a
conforme se tratar de DA ou DCE.
pbssibi1ídade de apresentação· de recursos;
§ 1-;- O Diretor do estabelecimento de ensino
f) acompanhamento por representante da
ou Reitor da Universidade incorrerá em falta grave
se, por ação, tolerãitCiã Ou~omisSão, não tomar
Congregação ou do Conselho Departamental, na
forma do regimente de cada estabelecimento de
efetivo o c:umprimento deste decreto-lei.
§ 2~ Caberá às-Congiegações e aos Canse..
ensino.
Parágrafo óniéo. Cõh5Jderar-se~i10 eJe.itos eslhos Universitários a apuração da responsabifi·
tudantes que obtiverem o mator número de votos.
dade, nos tennos deste artigo, aplicando, em deArt. -7" _' O DCE ·seráo. eleito por voto indireto
corrência, as penalidades que couberem.
através do C'Oiegiado formado por delegados dos
§ J9 Em caso de omissão das autoridades,
DA. na forma por qUe dispuser o estatuto da _uni~ _çaberá_ aq Ministro da Educação e CUltura impor
versidade.
-as penalidades.
Art. 8 9 Atendendo ao disposto no presente
Art. 13. As universidades e os estabelecimendecreto-lei, a composiçào~·organização e atribui~
tos de ensino superior adaptarão seus estatutos
ç6es dos órgãos de representaçáõ estudantil sew
e regimentos, respectivamente, aos termos do
rão fJXadas em seus regimentos, que deverão ser
presente decreto-lei, no prazo improrrogável de
aprovados pelos órgãos cf que ·se refere- o- art.
60 (sessenta) dias.
Art. _14. Os atuais órgãos de representação
lO.
§ 1? O mandato dos membros do-Diretório - estudantil_ deverão proceder à reforma de seus
Acadêmico setá de 1 (um) ano, vedada a reeleiçao
fêgimérltõS. adaptando-os ao presente decreto-lei
para o mesmo Gélrgo.
_ ___
.
e os submetendo, atravéS do Diretor do estabeie9
§ 2 O exercido de quãis(juer funções de recim_ento ou do Reitor c!~ Universidade, à Congrepresentação, ou delas decorrentes, não exonera
gação ou ao ConseJho Universitário, dentro de
o estudante do cumprimento dos seus deveres
30 (trinta} _dias da aprovação da reforma dos regiescolares, inclusive da exigência da (~eqúência,
mentos e estatutos, a que se refere o artigo anteArt. 99 Os DA e os DCE serão mantidos pqr:
rior.
conbibuição dos estudantes, fiXadas em seus regi~
Art 15.__ Ser~o.suspensososdissolvidospelas
mentos, podendo receber auxílios do estabeleCongregações 6u pelos Conselhos Universitários,
cimento e da universidade.
conforme se trate de Diretório Central, Acadêmico
§ 19 Os DA e os DCE pÕdef!õoYeceber auxíou de Diretó.rio Central de Estudantes. os óig.!§os
lios dos poderes públicos e donativos de particude repres_entaç:ão estudantil que não se organilares, medjante prévia autorização das Congre·
zarem ou não funclonarem em obediência ao
gações e dos Conselhos- Universitários, respectiprescrito neste decreto-lei e nos respectivos Regivamente.
mentos ou Estatutos.
§ 2'? Os estabelecimentos de ensino e as uni§ J9 A suspensáo não poderá ultrapassar 90
versidades assegurarão os proceSsos áe- feColhi(noventa) dias, findos os quais serão dissolvidos
mento das contribuições dos estudantes.
os órgãos se não provarem adaptação às normas
§ 3'? Cabe .aos DA transferir parte das contrilegais e regimentais.
. buições para os DCE da mesma universidade,
§ 29 No caso de dissolução, será promovida,
pelas autoridades escolares, a imediata desocuna fonna do regimento destes.
pação da sede do DA ou DCE, porventura situada
Art 1O. Os auxílios ou donativos, provenienno recinto da faculdade ou universidade, devoltes dos poderes públicos ou de particulares, serão
vendo-se os. bens e recurws colocados à dispoentregues aos estabelecimentos de ensino ou às
_
sição dos órgãos. _
universidades, que os encaminharão aos órgãos
§ 39 Os J?ens e recurso-s, a que se refere o
estudantis a que forem destinados, mediante pla~
item
anterior,
ficarão
sob
a guarda da Congreno de aplicação a ser previamente aprovado pela
gação ou do Conselho Universitário, até que se
Congregação ou Conselho Universitário, respecti~
reorganize o órgão,
vamente.
Art. 16. Nos estabelecimentos de ensino e
§ 19 As prestações de contas relativas .à _ges#
universidades em que não foram constituídas retão financeira dos DA e dos DCE serão encami..
presentações estudantis em conformidade com
nhadas, com o pareéer dos Diretores ou Reitores, - a Lei n9 4.464, de 9 de novembro de 1964, serão
às Congregações ou aos ConSelhos Universitácanvõcadas eleições.
rios, respectivamente.
§ 19 A convocação dessas eleições será promovida pelos Diretores Ç)U Reitores, respectiva§ 29 A não-aprovação das contas impedirá
mente, âeritfõ ·ae 30 (tririta) dias a contar da publio recebimento de quaisquer novos al1Xl11os e, se
caçã._o _geste decreto-lei.
comprovado o uso indevido dos bens e recursos
l-29 O Ministro da Educação e Cultura, em
entregues à entidade, importará respOns-abilidade
caso d~ omissão das autoridades, poderá avocar
civil, penal e d,fsciplinar dos membros d~ D~~eto_!ia.
a -sítal providência
Art. 11. E vedada aos órgãos de represen§ 3" Aplicam-se aos DA referidos neste artitação estudantil qualquer ação, manifestação ou
-go, as dis~sições do art. 14~
propaganda de caráter político-partidário, racial
Art. 17. Nos estabelecimentos de ensino de
ou religioso, bem como incitar, promover ou
grau médio somente poderão ser constituídos
apoiar ausências coJetivas aos trabalhos escolagrêmioS, com finalidades clvicas, culturais, sedais
res.

c) identificação do votante, mediante confron-

to dos votanteS com a lista nominal fornecida
_p'elo estabeleCimento de 'erisino;

é desportivas,_ cuja atividaàese restringirá aos limites estabelecidos no regimehtO, devendo ser sempre assistid9s por um _professor.
.
_
Art. 18. F.Jca instituída a "Conferência Nacional do Estudante Qniversitário", cuja fmalidade
é o exame-e o debate objetívo de problemas universitários, para a elaboração de teses, sugestões
e reivindícações_a serem apresentadas às autoridades e órgãos competentes, sendo vedac:tos os
temas de cunho religioso, político,.partidário u ra-

ciaL
_§ _19 _A Conferência, cuja duração não deverá
ultrapassar uma semana reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, e; extraórdínaiiamente,
quando conVocada pelo Ministro da Educação
e Cultura. _ .
§ 29 As reuniões ordinárias serão realizadas,
obrigatoriamente, na CapitaJ _da República e as
extraordinárias no local indicado pela autoridade
que a convocar.
§ 39 A Co:t;~ferênda será constituída por um
representante de cada DCE -e põr um representante de cada grupo de 10 (dez) escolas superiores is-oladas de cada Estado, onde houver número igual ou superior, ou, onde não houver, um
representante para o total inferior a esse número.
Art. _19. _A 1• Conferência será convocada e
instalada pelo Ministro da Educação e Cultura,
e_ as demais serão convocadas pelo Presidente
da anterior.
Parágrafo único. Ao instalar-se, a Conferência
procederá à eleição de 5 (dnco) de seus membros
que dirigirão os trabalhos, os quais indicarão o
Pre5!dente.
Art. 20. Ficam extintos os órgãos estudantis
do âmbito estadual, ainda que organizados como
entidades de direito privado.
->

_

Parágrafo único. D Ministério Público Federal
promoverá a dissolução das entidades e o património dos referidos órgãos será, incOrporado à
Gniversidade Federal do Estado respectivo, para
realização pelo DCE.

Art. 21. __ Q Ministro da Educação e Cultura
baíxará as instruções necessárias para a execuÇão
deste decreto-lei.
Art. 22. Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando a Lei n9 4.464,
de 9 de novembro de 1964.
Brasília, 23 de fevereiro de 1967; 1469 da IOdependência e 799 da República. -H. CASTELLO
BRANCO- Raymundo Moniz de Aragão.

PROJETO DE LEI DA cAMARA
N• 67, de 1988
(N• 1.202188, na Casa de orlged1)
De iniciativa do Sr. Presidente
·da República

Dispõe sobre a remuneração dos fnte~
grantes da Carreira PoUclal Civil do Dls·
trito Federal e dá oub'as provldêndas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O vruor do vencimento do Agente de
Polícia da Casse Especial, Padrão I, vigente em
19 de outubro de 1988, que servirá comoJ:iasepafa fiXação do valor do vencimento dos demais
integrantes da Caneifa Policial Civil do Distrito
Federal, observados os índices estabelecidos na
Tabela de Escalonamento Vertical, Anexo fii, do

Dezembro de 1968
Decreto~Let

DJffliO DO _ÇONC)RESSO )'IAÇIONAL (Seção ll)

n? 2.266, de_ 12 de_ março-de 1985,

será de Cz$ 82.950,30 _Witerita e dois mil_novecentos e _cinqüenta cruz._a,dos e trinta c;:eot.;lvos).._
Art 29 O funcionário poUcial civil, em serviço

ativo fará jus a uma indenização rnensa,l para moradia correspondente a 30% (trinta por cento)
do vencimento da respectiva classe.
Parágrafo único. Quando o seiVidor ocupar
imóvel funcional, descontará em f:;~Yor do órgão
responsável, da indenlzação que faz jus, a impor-

tância c:-orrespondente às taxas de ocupação, conservação ou condomínio.
Art. 3 9 Ao valor fixado no art. t', aplicar-se-ão
os mesmos índices de reajustl;:s de vencimentos
do Serviço Público Geral da União, verificados
entre_ ]9 de outubro de 1988 e a _vigência desta
lei.

Art. 49 Fica assegurada aos integrantes das
carreiras regidas pela Lei n? 4.878, de 3 de dezem~
bro de 1965, isotwmia de vencimentos e vanta~
gens, ressalvadas as de caráter individual e as
relativas à natureza ou ao local do trabalho, nos
termos do art. 39, § 19-da Constituição Federal
Parágrafo único. Os vencimentos e vantagens
comuns às carreiras de que trata este artigo serão
revistos sempre que ocorrer reajustamento, transw
formação, incorporação ou reclassificação de
suas bases de cálculo. .
__
Art 5 9 Para atender às despesas decorrentes
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito suplementar no valor de até Cz$
421.300.000,00 (quatr0C:Em1os e- Vinte e um mi~_
lhões e trezentos mil cwêld-º$), _~tilizando para
esse fim os recursos provenientes de excesso de
arrecadação, na forma do arl 43, § 19, inciso II,
da Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. & Esta lei entra_em vigor na data de sua
publicação com efeitos financeiros devidos a partir de 19 de janeiro de 1989. __
__
Art. 79 Revogam-se as dísposfçóes em contrário.

_ _d~ Brasí_li~ qu~_foi

desmembrac:fa _em DepartaFederal de S~gurança Pública (DFSP)_e_
Polícia do Distrito Federa] (PDF).
3~ _Quando do, referido desmembramento, ~es
tabeleceu-se um impasse quase intransponível,
em_r&Zão de todos os funcionários policiais desejarem integrar o Departamento Federal de Seg!Jrança Pública, pois a seus servidores seriam àeviqas vçm~gens J'!.ã~ extensivas àqueles que no Distrito Federal permanecessem.
4. Para solucionar_ o impasse criado, ficou es-tabclecido que os integrantes do DFSP e da PDF
seriam regidos pelo mesmo EstaiutO e Regime
Juridiç9. ÇoJTI efeito com Q enquadramento reaJizado através do DeCreto n? 57 .3_~ 1, de 26 de novembro de 1965,-foram criados os Quadros de
- Pessoal pe_nnanente do Departamento Federal de
Segurança Pública e da Poij_c_ia do Distrito Fedetal
e~ {1 seguir, editados o EStatuto do POlicial_ e~ o
seu Regime Jurídico, consubstancidos nas disposições da Lei n~ 4.878, d~ 3 qe dezembro de
1965,,e.do Decreto n~ 59.310, de23 de setembro
de 1966, comuns aos funcionáriO!i p-oliciais civis
do Departamento Federal de segurança Pública
e da Policia do Distrito Federal, assegurando~se
Jhes iguais direitos e vantagens.
,5_ Essa igualdade de tratamento entre os integrantes das duas instituições vinha sendo mantida
até.51 qj_ação das _carreiras Policial Federal e Policial C:ivl1 do Distrito FederaL Com a edição dos
Decretos-Leis noS 2.2!)1/85 e 2266/85, a Polida
Gvil do Distrito F:ed~ral, pela vez primeira, recebeu
tratam'ento diferenciado de sua cc-irmã, a Polída
Federal:
men~o

6. Assim é- que, não -obstante a identidade na
forma estrutural de_ ambas as carreiras, a contraprestação remuneratória da escala de padrões
~s ~ue foram a Carreira Po~cial Federal foi calculada em _nível acima cja Carreira local, 8Iém de
lhes ter sido deferida vantagem não percebida
pelos policiais civis do Distrito Federal. Explico:
MENSAGEM N• 490, DE 1966
o:; ve11timentos básiCos dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distríto Federal estão aquémdaqueles percebidos pelos policiais federais, deviExcelentíssimos Senhores Membros do Congresdo ao fato de que tiveram como base de cálculo
so Nacional:
o DAS-4 do Dlretof-Geral da Polícia Civil, enquanNos termos do arl 61 da Constituição Federal,
to no DPF a base foi o DAS-5 de seu.t>iretor-Gi::ra!.
tenho a honra de submeter à elevada deliberaçãc
A época da estruturação da Carreirà Policial Civil
de Vossas Excelê_ncias; acompanhado de expo..
do Distrito Federal, o então Governador prometeu
sição de motivos do Senhor Governador do Pisque, imediatamente, elevaria para o níveiS o cargo
trito Federa1, o anexo projeto de lei que "dispõe
de DAS do Diretor-Gera) da Polícia Gvil, iguasobre a remuneração dos integrantes da Carreira
lando, assim, os vencimentos das referidas CarreiPolicial Civil do Distrito Federal e dá outras proViras. Essa diferença nos vençímentos básicos refledências".
te diretamente no cá1culo das demais vantagens
Brasília, 24 de novembro de 1988.. - José Sarpeculiares à Carreira. De outra parte, consoante
ney
o disposto no artigo 13 do multicitac'kfDecreto-Lei
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 23/66-GAG DE- no 2.25_1/85, ao funcionário policial federal foi con25 DE CXJTUBRO DE 1988 DO SENHOR GO- cedida-Uma indenização mensal para moradia:auxíliQ~_imxadia - correspondente a 30% (trinta
VERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
por cento) do vencimento da respectiva classe.
Excelentíssimo SenhOr Presidente da Repúbli-

ca:
1. As-carreiras Poljcia1 Federal e Policial Civil
do Distrito Féderal foram concebidas de modo
idênti~o quanto a parte estrutural, conforme se
vê dos Decretos~Lels n'l5 2.251, de 26 de fevereiro
de 1985 e 2.266, de 12 de março de 1985.
2. A identidade entre as duas carreiras decorre
de sua origem histórica, pois ambas dimanam
de um mesmo tronco, vale dizer, a Polícia Civil

7. Esse ti.:itamento desigual não resultou de
wna vontade política determinada, mas de clr-cunstândas temporais, e porque não dizer con. junturais, que fizeram com que a estruturação
' da Carreira se fizesse em te_mpo recorde, de forma
a não penn!tir um exame mais acurado, o que
implicou prejuízos para os nossos policiais civis.

8._ A -Polícia Civil julga, no que estou de pleno
acordo, essa igualdade, úin direito, e vem tentan~
do, de há muito, tomá-Ia efetiva.
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9. Há que se destaca_r, Senhor Presidente, pela
Qportunidade, que aos funcionários públicos do
-Dls-t.fito Fe<J.eral é aplicada a legislação_ do_ Se"rviÇo
. Público Fed~l. b~ndO, parã cC?rilproVar eSse
fato, um exame perfunctório· das-leis,- decretos
. ~ .decreto~-lejs edi~c!o,s pe!a, ÇII:liã~, ~~e. ~'em
n~nhum e.s~orço, constata-se haver textos idênti~
cos àqueles emãnãdOS do POde_f Cehtraí. NeSse
contexto, podem ser citadas 85 Leis· riçs 5.645no
e 5.920, de 19 de setembro de 1973, que cuidam,
respectivamente, dos Planos de dassiflca_ção de
C~go_s e Salários dos fuilcinários da UhiãO e do
Distrito Federal.-NO- qUe pertine à- paridade de
vencimentos e vantagens, traz-se à colação os
-eXemplos da Poiída-Milltàr e do Corpo de Bomb"eiros Militar en1 feiãçàO ao ExérCito. á Audítoria
dQ Tesóuró do DiStrito· F&ierâT ein: refaçáô à Audiw
toria do_ Tesouro da-U~~o. __ ___
_- _, ~ : ____ _
1O.- Ainda à guisa de eiemplo, perrriità-me Vossa Excelência citar os Tetritórios Federais, inclusive aqueles transformados em Estados, onde,
através da Lei n~ 7.548, de 5 _de dez.e_rnbro de
1986, fOi aplic&do aos-:SeNidoreS públicos, ativos
e inativos, o disposto no Decreto-Lei n~ 2.251/65,
que criou a Carreira Policial Federal, encontrando-se os benJ:ficiados com a medida, ~TI) situação
remuneratória semelhante aos policiais federais
e, por via de conseqüência, em padrão salarial
maior que os da Polícia Civil do Disbito Fec;Ieral.
· Dessa forma, em uma completa subversão de
valores, a Polícià CWU .Q9. Distrito Federal, historicamente atrelada ã Polícia Federal, regida pelos
mesmos Estatutos e Regime Juridico e, ainda,
sediada na Capital da República, sede dos Poderes
da Onião - usuária de seus serviços - __ e do
Corpo Diplomático, jamais poderia encontrar-se
em desigualdade.
. _ _ -.
11. Coni.õ é do çonheciment9 de V~ ~e~
lênda, a Polícia Civil, apesar da notória carência
de recursos humanos e ma_teriais vem~ num esforço hercúleo de seus integrantes, submetidos. a
uma car9a horária de no mínimo ?00 (d~ntas)
horas mensais de traba1ho; respondendo a con~
tento às_ W.refas que lhes são próprias, nOtada~
mente naqueles casos de maior repercussão social e policial.
Passa a instituição polida! civil do Distrito Fede-ral por uma renovação_ considerável de seu ef~'!_OJ
hoje predominantemente jovem c:om instrução
não inferior ao 2~ grau, muitos com cu..r::59s t,miversitários, em início de carreira,_ percebendo, lpso
facto 9 remuneração não condizente com os per·
calços naturais das atividades -de _políciajudiciária.
excessivamente estressante. Acr~ç:a-S!e tambéfT!,
que essa circunstância tem acarretado uma acen~
tuada evasão desses jovens em busca de outras
atividades, principalmente para a Academia Nacional de Polícia do Departamento de Polícia Fe·
deral, objetivando o ingresso naquela instituição,
em sentido inverso ao que normalmente ocorria,
oti seja, o ingresso de policiais do DPF na PCDF.
12. Releva consignar, Senhor Presidente, que
este Governo do Distrito Federal t~m como certo
que o atendlrnento à pretensão deduzida pela Polícia Civil tem o condão-;a: par-ao tratamento isonômico coro_ a_ Polícia Federal, de ocasionar uma
mudança significativa no moral seus seiVidores
e o que é mais importante, levará a uma corre.:ção
de velhos esquemas profissionãts que até bem
pouco procuravam, permanentemente, semear a
cizânia dO meio policial civil, atr~és _de métodos
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pouco re'Cdmendávefs à juventude policial que,

Art. 79 Para progressão à Casse Especial das
Categorias FuncionaiS de nívE!-1 superior e médio,
constitui requisito básico a conclusão com aproveitamento, respectivamente, do Curso Superior
. de Polícia e Curso Especial de Polícia.
§ 19 Os cursos referidos- neste artigo destinam-se ao ã.perfeiçoamento_ dos seiVidores policiá~ que·se encOntrem no Padrão final da Primeira
Casse das Categorias Funcionais de nível supe·
rior e médio, obedecidos os critérios estabelecidos nos respectivos planos de curso.
§ 29 Os atuais ocupantes da Classe Especial
das Categorias Funcionais de nível superior e rné. dia serão matriculados nos referidos cursos, por
ordem de antigüidade.
Art. 89 Ao seiVidor que completar com aproveitamento os cursos de formação proftSSional
e os mencionados no artigo precedente, realizados pela Academia Nacional de Polícia, será atribuída lndenização de Habilitação Policial Federal,
com os percentuais calculados sobre o vencimento básico correspondente, na forma seguínte:
1- 10% (dez por cento): Curso de Formação
Policial Profissional;
_ _
II -20% (vinte por cento): Curso Especial cie
Policia;
IJI-20% (vinte por cento): Curso Superior de
Polícia
§ 1? Na ocorrência de mais de um curso, será
atribuída somente a indenização de maior valor
percentual.
§ 29 A fndenização de Habilitação Policial F edera! é incorporada aos proventos da aposentadoria do servido~.
- § 3? O policial federal que já tiver concluído
os Cursos de Formação Profissional e Curso Su~
perlor de_Polícia, fará jus à lndenização referida
neste artigo.
Art. 99 O valor do vencimento do Agente de
Polícia Federal da Classe Especial, Padrão I, que
corresponderá a 40% (quarenta por cento) da
retribuição, representação e vantagens mensais
do cargo em comissãO de Diretor~Geral do Departamento de Policia Federal, servirá como base
para foca_ç~o do valor do vencimento dos demais
integrantes da carreka Policial Federal, observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, Anexo ill, deste decreto-lei.
Parágrafo único. Nenhuma redução de vencimentos poaeirá resultar da aplicação do disposto
neste artigo, ~vendo, quando for o caso, ser asse-
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refletindo de forma clara e inequívoca o espírito

renovador da poUcia, renegou aquelas antigas li~
deranças, em recente eleição de entidades de
classe que os congrega.
13. Em face do exposto, tenho a honra de sub~
meter ao esclarecido descortino de Vossa Exce-

lência a solicitação de encaminhamento ao Congresso Nacional do anexo projeto de lei que atende às considerações, ou seja, restabelece a !sono-

mia de vencimentos e vantagens da Carreira Policial Civil do Distrito Federal com a Carreira Policial
Federal.
14. Fm~mente, cumpre esclarecer que a efetivação da presente medida, acarretará um acréscimo men_sal_ de d_E?~pesa, d~ ordem de Cz$
162.870.406,oa (cento e sessenta e dois mühões,
oitocentos e setenta mil, quatrocentos e seis cruzados e oito centavos).
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
os meus protestos de elevada estima, distinta consideração e profundo respeito. - Joaquim Domingos Roriz, GovernadO{ do Distrito FederaL

LEG!SIAYfO CriADA
DECRETO-LEI N• 2.266,
DE 12 DE MARÇO ÔE 1985.
Dispõe sobre a criação da Carreira PoHcial Federal e seus cargos, fixa os valor-es de seus vencimentos, e dá outras

providênciaSO Presidente da República, rio uso da atribuiçliQ
55; Item· JU, dã Constituição, decreta:
Art. 19 Fica criada, no Quãdro Permanente
do Departamento de Polícia Federal, a Carreira
Polícia! Federal, composta de cargos de Delegados de Polícia Federal, Perito Criminal Federal,
Censor Federal, Escrivão _de Polícia Federal,
Agente de Polícia Fed~ral e Papiloscopista PoUcial
Federal, conforme o Anexo I deste decreto-lei,
com os encargos previstos na t:Oiistltuiçâo Federal e na legislação específica.
Art. 2 9 As atuais classes integrantes das Categorías Funcionais do Grupo Polida Federal
(PF~500) existentes ficam transformadas nas se::guintes: Segunda Classe, Primeira Qasse_e Classe
Especial.
__
.
Art. 39 Os ocupantes dos cargos das atuais
categorias funcionais do Grupo PF-500 serã.o
transpostos, na forma do Anexo II, para a carreira
a que se refere o artigo 1o deste decreto-leL
Parágrafo único. Ficam Considerados extintos
os cargos das categorias designadas pelos Códigos PF-501, PF-502, PF-503, PF-504, Pf-50.5 e
PF-506.
Art. 49 O ingresso nas Categorias Funcionais
da Carreira Policial Federal far-se-à mediante con·
curso póbUc_o, sempre no Padrão I da SegUnda
aasse, segundo instru_çó.es a setem baixadas pelo
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal,
observada a legislação pertinente.
Art 5 9 A progressão- funcional será feita na
conformidade com a Lei n9 5.645, de -1 O de dezembro de _1970, e o Decreto Lei n9 1.445, de
13 de fevereiro de 1976, e suas modificações
subseqüentes.
Art 6~ Não haverá transferência nem ascensão funcional para a Carreira Policial Federal.
que lhe confere o artigo
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gurada ao funcionário a diferença, como vantagem pessoal, nominalmente identificável, a ser
absorvida no primeiro reajuste subseqüente.
Art 1O. Ficam asseguradas a todos os ocupantes dos cargos da Carreira Policial Federal as
gratificações, indenizaçÇes e vantagens atualmente concedidas aos integrantes do Grupo-Polícia
Federal (PF-.500), aplicando·se as mesmas bases
de cálculo e percentuais ou valores para a respectiva clãsse a que pertença o funcionário.
_ Art. 11. Os funcionários aposentados, cujos
cargos tenham sido transformados ou dado origem aos cargos componentes do Grupo-Polícia
Federal, terão seus proventos revistos e as vantagens ora concedidas aos seiVidores em atividade,
inclusive quanto ao reposicionamento e denominação de cargos, com efeitos financeiros a partir
da publicaçáo deste decreto-lei.
Art. 12. Considerado o interesse da Administração em aperfeiçoar o contingente de recursos
humanos do Departamento de Polícia -Federal,
a Direção Geral do Órgão poderá autorizar, assegurados todos os direitos e vantegens, inclusiVe
o tempo de serviço, o afastamento de funcionários
para cursos de pós-graduação, especíalizaçãQ e
extensão, no País ou no exterior,
Art. 13. O funcionário do Departamento de
Polícia Federal em seiViço ativo fará jus a uma
indenização mensal para moradia correspondente a :30% (trinta por cento) do vencimento da
respectiva classe.
Parágrafo únko. Quando o-servidor ocupar
imóvel da União, descontará, em favor do órgão
responsável, da indenização a que faz jus, a importânda correspondente às taxas de ocupação, con·
servação ou condomínio.
Art. 14. O percentual de que trata o DecretO-Lei n9 2.179, de 4 de dezembro de 1984, inci-dirá sobre os valores correspondentes aos Vencimentos do Padrão I da Segunda Casse da respectiva Categoria Funcional.
Art. 15. As despesas decorrentes da execução deste decreto-lei correrão à conta das dotações constantes do Orçamento- da- União.

Art. 16. Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1985;-164" c!_a Independência e 979 da República. - JOAO FJGC.IEJREDO, lbrahlm Abi-Ackel.
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O Presidente da República, usando da atribuiw
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Art ]9 Fica criada, no Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, a Carreira Policial Qvil, composta
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a serem baixadas p_elo Secretário de Segurança
Públlca do Distrito Federal, observada a legislação
pertinente.
Art. 5'<' A progressão funcional será feita na
conformidade do que dispõem a Lei no 5.920,
de 19 de setembro de 1973, o Decreto-Lei no
1.462, de 29 de abril de 1976, e_suas modificações
subseqüentes. -

e

Art. 6~ Não haverá transferência nem ascensão funcional para a Carreira Policial Civil do Distrito Federal.

de cargos de Delegado de Polícia, Médico-Legista,
Art 7<~ Constitui reqüls1to básico para a proPerito Criminal, Escrivão' de Polícia, Agente de
gressão à Classe Especial das categorias fundoPolícia, Datiloscoplsta Policial e Agente P~niten
nai3 de nível superior e médio, a conclusão com
ciário, conforme o Anexo I deste decreto-lei, com
aproveitamento, respectivamente, do Curso Suos encargos previstos em legislação específica.
Art. ~ As atuals classes integrantes das cate- perior deoPolícia ~ Cu~o Especial de Polícia.
gorias funcionais do Grupo Polícia Civil do Distrito
§ 1? Os cursOs referidos neste artigo destiF'ederal-(-P-f:-200)-edste!'l:tes fiesm -t~ansformadas
nam·se ao aperfeiçoamento dos servidores polinas seguintes: Segunda aasse, Primeira Classe dais civis que se_ encontrem no Padfão fmal da
e Oasse Especial.
Primeira Classe dils categoriaS fUricionais de nível
superior e médio, obedecidos os critérios estabeArt. 3 9 Os ocupantes -dÕS cargos das atuais
categorias funcionais do Grupo PC-200 serão lecidos nos referidos cursos, por ordem de antitranspostos, na forma do Anexo II, para a carreira güidade.
a que se refere o artigo 19 deste decreto-lei.
§ 29 Os atuais ocupantes da Classe Especial
Parágrafo único. Ficam extintos os cargos das
das categorias funcionais de nível superior e mécategorias designadas pelos códigos PC-20 I, dio serão matriculados nos referidos cursos, por
PC-202, PC-203, PC'204, PC-205 PC-206 e --ordem de antigüli::lade.

PC-207.
Art. 49 O ingresso nas categorias funcionais
da Carreira Policial Civil do Distrito Federal farse-á mediante concurso público, sempre no Padrão I da Segunda Oasse, segundo instruções

Art. 8"' AO SerVidor que completar com aproveitamento- os cursos de formação profissional
e os mencionados no artigo precedente, realizaw
dos pela Academia de Polícia Civil da Secretaria
de Segurança Pública do Distrito Federal, será
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atribuída lndenização de Habilitação Policial Civil,
com os percentuais calculados sobre o vencimento básico correspondente, na forma seguinte:
____ 1-10% (dezporcento)-CursodeFormação
Policiai Profissional;
II-20% (vinte por cento)- Curso Especial
dePolkiã;
111-20% (vinte por cento)- Curso Superior
de Polícia.
-§"-1 ~ Na ocorrência de mais de um curso, será
atribuída somente a indenização de maior valor
percentual.
§ 29 A lndenização de Habilitação Policial Civil
será incorporada aos proventos da aposentadoria
do servidor.
§ 3<~ O policial civil que já tiver concluído os
Cursos de Formação Profissional e Curso Superior de Polícia, fará jus à indenização referida neste
artigo.
Art. ~ O valor do vencimento do Agente de
Polícia da Oasse Especial, Padrão I, que corresponderá a 40% (quarenta por cento) da retribuição, r~presentação e vantage~ meDsais do cargo
·em comissão de Diretor-Geral da Polícia Civil do
Distríto Federal, servirá como base para a fiXação
do valor do vencimento dos demais integrantes
da Carreira Policial Civil, observados os índices
estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertica1, Anexo III, deste decreto-lei.
Parágrafo ónico. Nenhuma redução de venciw
menta poderá resultar da aplicação do disposto
neste artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário a diferença, como vanta- g_em_ ~ssoal, nominalmente identificável, a ser
absorvida no primeiro reajuste subseqüente .
.Art. 1O. ficam asseguradas a todos os ocupantes dos cargos da Carreira Policial Civil as gratificações, indenizações e vantagens atualmente
concedidas aos integrantes do Grupo Policia Civil
(PC-200), aplicando-se as inesmas bases de cálculo e percentuais ou valores para a respectiva
classe a que pertença o funcionário.
.Art. 11. Os funcionários aposentados, cuJos
cargos tenham sido transformados ou dado origem aos cargos do Grupo Polícia CiVJl do Distrito
Federal, terão seus proventos revistos e as vantagens ora concedidas aos servídores em atividade,
inclusive quanto ao reposicionamento e denominação de cargos, com efeitos financeiros a partir
da publicação deste decreto-lei.

Arl 12. Considerado o Interesse da Administração em aperfeiçoar o contigente de recursos
humanos da Polícia Civil do Distrito Federal, o
Gõvemadõr do Distriiô Federal poderá autõriz<:ir,

assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o tempo de servíço, o afastamento de funcionários para cursos de pós-graduação, especia·
lizaÇão e extensão, no Pats ou no exterior.
Art. 13. A despesa com a execução deste decreto-lei correrá à conta das dotações consignadas no Orçamento do Distrito Federal.
.Art. 14. Este .decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, inclusive quanto a seus
efeitos financeiros, revogadas as disposições em
contrário.
Brasí1ia, 12 de março de 1985; 164<>da Independência e 97~ da República. - JOÃO FIG(JE)REDO; lbrahim Abi-Ackel.
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ANEXO 1

(Arhigo 1? do ..Decreto-lei· n? 2.266, de 12 de m·a,-çQ.de 1985)
Carreira Poticle.l Civil do Distrito Federal
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ANEXO II
(Artigo 1 ~.do Decreto-lei n? 2.2GS, de 12 de mn;Ço de 1985)
SITUAÇÃO-NOVA
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ANEXO lll
{Artigo l! do pJ::cr~to-~ei n~--~·26G, de 12 c:J~·març'? d_e.l9S5)
-------------:-:-=,..-,.-~-------·.

..

TABEÍ.A D.E ESCAI.6NAMENTO VERTICAL
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1
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de Polida
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Dlltiloscopistn Poltcllll
Arl'ntC renitenei~rio

Especial

LEI N• 4.878,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1965
Dispõe sobre o regime jurfdico pecu-

liar aos funcionários policiais clvis da
ClnJão e do Distrito Federal.

O Presidente da Repóblica
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
Das Disposições Preliminares
Art 19 E.sta lei dispõe sobre as peculiaridades
do regime jurídico dos funcionários públicos civil
da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policia1.
Art 29 São policiais civis abrangidoS -por esta
lei os brasileiros legalmente investidos em cargos
dO Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial
Metropolitano, previstos no Sisterha de CJassificação de Cargos aprovado pela Lei n9 4.483, de
16 de novembro de 1964, com as alterações
constantes da Lei n~' 4.813, de 25 de_ outubro
de 1965.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, é
considerado funcionário Policial o ocupante de
cargo em comissão ou função gratificada com

111

III
lt
1

S~JNildA

IV
!11
I!
I

Art:. 6~' A nomeação será feita exclusivamente:
I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante de classe singular ou inicial de série
de classes, condicionada à anterior aprovação em
Cursó eSpecífiCO da Academia Nacional de Policia;
n-em comissão quando se tratar de cargo
isolado que, em virtude de lei, assim deva ser
provido.
Art 79 _ A nom~ação obedecerá a rigorosa ordem de classificação dos candidatos habilitados

"'
"'
"'
1!'0
"'
I 75

1V
lll
lt
1

CAPITULOU
Das Disposições Preliminares

1!-f

"'
"'
"'
ll>

Primeira

atribuições e responsabilidades de natureza policiai.
Art. 3~' O exercício de cargos de natureza policial é privativo dos funcionários abrangidos por
esta lei.
Art. 4~' A função policial, pelas suas caracteríSticas e finalidades, fundamenta-se na hierarquia
e na disciplina.
Art. 5 9 A precedência entre os integrantes das
classes e séries de classes do Serviço de Policia
Federal e do Serviço Policial Metropolitano, se
estabelec_e básica e primordialmente pela subordinação funcional.

"'

1"'

lt
1

'
E•er[vCt~

i~

111

lt
A~entu

"'
'"
'"
'"'

1"'

1>0

llO
100

"
"
""
""
""
em curso a que se tenham submetido na Academia Nacional de Policia.
Art. 8~' A Academia Nacional de Polícia manterá, permanentemente, cursos de formação profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia
do Distrito Federal.
,
Art 99 ..São requisltos para matrícula na Academia Nacional de Policia:
r- ser brasileiro;
n- ter completado dezoito anos de idade;
m- estar no gozo dos direitos políticos;
IV- e5ta! quite: com as obrigações militares;
V- ter procedimento irrepreensível;
VI- gozar de boa saúde, fisica e psíquica, comprovada em inspeção médka;
VIl- possuir temperamento adequado ao
exercício da função policial, apurado em exame
psicotécnico realizado pela Academia Nacional
de Polícia;
Vlll- ter sido habilitado previamente em concusro público de provas ou de provas e títulos.
§ 19 A prova da condição prevista no item
IV deste artigo não será exigida da candidata ao
ingresso na Polícia Feminina.
§ 29 Será derl}itido, mediante processo disciplinar regular, o funcionário policial que, para in
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gressar no Departamento Federal de Segurança
Pública e na Polícia elo Distrito federal, omitiu
fato que impoSsibilitaria a sua matrfcula na Acade-mia Nacional de Polícia.
_Art. 10. São -competentes para dar posse:
I - o diretor-geral do Departamento Federal de
Segurança Pública, ao chefe de seu· g_abinete, ao
corregedor, aos delegados regionais e aos direto-

§ 1~ A nomeaÇão p"o{ aCessO, alé!ri daS e~
Qências teã_âíS e das qUalificaçõeS em .cada CaSo,
-obedecerá à provas práticaS i:júe compreendàm
tarefas típfcas relativas aO ekercfcio do novo cargo
'e, quando couber, à ordem de classificação em
-concurso de' títulos que aprecie a experiência pro-fiSsional, ou em curso específico de formaÇ:ão
_profissional, ambos reaJizados pela Academia Nares e chefes de serviç:o que lhe sejam subordidona! de Policia.
._
_
.
nados;
§ 29 As linhas de acesso estão previstas nos
ll- o diretor da Divisão de AdminiStração do
Anexo~ IV Qos Qu.adros de _pessoal do Departamesmo departamento, nos demais casos;
mento Federal de Segurança Pública e da Polícia
ffi-o_secretário de Segurança Pública do Disdo DistritO Fedefat, aprovados -pela Lei il9 4.483,
. trito Federal, ao Chefe de seu gabinete e aos dire- .-de 1O de novembro de 1961.
·
tores que lhe sejam subordinados;
_
Art. 19. A$ nomeações por acesso abrangeIV- o Diretor da DiYisão _de ServiÇOs Gerais
.rão metade das vagas existentes na respectiva
da Polícia do Distrito F"ederal, nos· demais casos.
,classe, ficando a outra metade reservada aos proParágrafo único. O diretor-geral do Departavimentos na forma prevista no art. & desta lei.
mento Federal de Segurança Pública, o secretário ~ ~ Art. 20. O funcioriário policial que, comprode Segurança Pública do Distrito Federal e o Direvadamente, se revelar inapto para o exercício da
torda Divisão de Administração-do referido deparfWlçáo policial, sem causa que justifique a suà
tamento poderão delegar competência para dar
demissão--ou aposentadoria, será readaptado em
posse~
_
·outro cargo mais compatível com a sua capaciArt. 11. O funcionário policial não poderá
dade, sem decess-o nem aumento de vencimento.
afastar-se de sua reparticão para ter exercício em
Parágrafo único. A readaptação far-se~á mebutra ou prestar serviços ao Poder Legislativo ou _ diante a_transformação do cargo exercido em oua qualquer estado da Federação, salvo quando
tro m_ais_ compatível com a capacidade tisica ou
se tratar de atribuição inerente à do seu cargo
intelectual e vocação.
efetivo e mediante expressa automação do PresiArt. 21. O funcionário policial não poderá ser
dente da República ou do prefeito do Distrito Feobrigado a interromper as suas férias, a não ser
deral, quando integrante da Polícia do Distrito F eem Virtude de emergente neCessidade da seguderal.
rança nacional ou manutenção da ordem, meArt. 12. A fre<;~üência aos cursos cie _fonnas:ão
.diante convocaÇão da autoridade competente.
profiSSional da Academia Nacional de PoJíç:ia para
§ 1~ Na hipótese preVista neste artigo,in fine,
primeira investidura em cargo de atividade policial
o funcionário terá direito a gozar o período restané considerada de efetivo exercício para fms de te daS férias em época oportuna.
aposentadoria.
§ 2~ Ao entrar em férias, o funcionário o coArl 13. Estágio probatório é o período de
municará: ao chefe imediatamente o seu provável
dois anos de efetivo exercício do funcionário poliendereço, dando-lhe ciência, durante o período,
cial, durante o qual se apurarão os requisitos prede suas eventuais mudal'!Ças.
vistos em lei.
CAPfTGLO
Parágrafo único. Mensalmente, o responsável
Das Vantagens Espedftcas
pela repartição ou serviço, em que esteja lotado
funcionário policial sujeito a estágio probatório
Art. 22. O_funcionátio policial fará jus ainda
encaminhará ao_órgão de pessoal relatório .sucinàs seguintes vantagens:
to sobre o ·comportamento do_ estagiário.
I - gratificação de função policial;
Art. 14. Sem prejuíio-da remessa prevista. no
n- auxilio para moradia.
parágrafo úriico do artigo anterior, o responsável
Art. 23. A gratificação de função po\i~ial é depela repartição ou serviço--em que Si~a fundovida ao policial pelo regime de dedicação integfal
nârio policial sujeito a estágio probatório, seis meque o incompatibiliza com o exercício de qualquer
ses antes da terminação deste, informará reserva_outra atividade pública ou privada, bem como
damente ao órgão de pessoal sobre o funcionário,
pelos riscos dela decorrentes.
,
teodo em vista os requisitos previstos em lei.
§ 19 Pelo efetivo exercício da função policial,
o funcionário fará jus a uma gratificação percenArt. 15. As promoções serão realizad~s em
tual calculada sobre o vencimento. Q.e seu Ca~_go
21 de abdl___e 28 de outubro de caQ.a_ ano~desde
efetivo, a ser flxada pelo Presidente da República.
que verificada a existênda_ d~ ~ga e haja funcio§ 29 Ressalvado Q magistério na Academia
nários em condições de a ela_ coocorrer.
Rãcional de Policia, o exercido da profissão de
Art. 16. Par.; a promoção por merecimento
jornalista, para os ocupantes de cargos das séries
é requisito necessário a aprovação em curso d3;
de clas_ses._de Censor Feç:l.eral, e a. prática profis~
Academia Nacional de Pclícia corr~spondente à
sional em estabelecimento hospitalar, para os
classe ime.diatam~te s_uperior àquela a que perocupantes de cargos da série de classes de Médi~
tence o funcionário.
co LegiSta, ao funcionário policial é vedado exer~
Art. 17. O órgão competente organizará para
cer outra atiVidade, qualquer que seja a forma
cada vaga a ser provida por merecimento uma
de admisSão remunerada ou não, em entidade
lista não excedente d~. trê$ candidatos.
pública ou empresa privada.
Art __ 24. O regime êie dedicação integral abri~
Art. 18. O funcionário policial, ocupante de
ga o funcionário policial à prestação, no mínimo
cargo de classe singular ou final de série de t;lasse,
de 200 (duzentas) horas mensais de trabalho.
poderá ter .acesso·à classe__ioicLaLàe ~ries afins
de nível mais .elevado de atribuições correlatas_
' Art: 25. A- gratifiCaÇão· de função policiar não
porém mais complexas.
será paga enquanto o funcionário policial deixar

r«

de perceber o vencimento do carg_o em virtude

ae li~Einça ou ·QutrO a(~Sfa_m_eO.to, salvO quando

InVestidO em cárgo 'eiTt 'cOini::;são ótj fuii.ção gi-atificadà com atribuições e responsabilidades de na~
tureza policial, hip6tesé em que continuará a perceber a gratificação na base do vencJmento do
cargo efetiVo.
·
Arl __26. A_ gratificação de função policial incorporar-se-á aOS Proventos da aposentadoria à
razão de 1130 (Um trinta avos) do seU valor por
ano de efetivo ~eXercício de atividade estri;tamente
·panda!.
- Art 27. O furi_cloriáriO-pOIIcial casaâo, quando lotado em oeiegacia Regional, terá àfreito ·a
auxíliO para moradia correspondente a 10% (dez
por cento) do se:u vencimento nJ.eQsal .
Parágrafo único. O auxílio previsto neste artigo será pago ao fundonái"io policial atê completar
5 (cinco) anos na lcicàlidade em que, pof~neces
sidade de serviço, nela deva residir, e desde que
não disponha de moradia própria. Art. 28. Quando o funcionário policial, de que
trata o artigo anterior, Oc)Jpar imóvel sob a responsabilidade do órgão em que servir, 20% _-(vinte
por cento} do· valor do auxílio pTevisto no artigo
anterior serão recolhidos çomo rece:it.a_ da União
e o restante, empregado conforme for estabelecido pelo referido órgão de· acordo com aS Suas
peculiaridades.
Art 29. Quando O funcionário policial ocupar
in1óvel de o-utra entidade, a impOrtâilda referida
no art.. 28 terá o seguinte destino:
_a) a importância correspondente ao aluguel,
recolhida ao órgão responsável pelo imóvel;
b) o restante, empregado na forma estabelecida. no artigo anterior, ln fine.
Art. 30. Esgotado o prazo preVistO
·parágrafo único do art.27, o funcionário que continuar
ocupando imóvel de responsabilidade da repartição em que servir indenizá-la-á da importância correspondente ao auxílio para moradia.
Parágrafo único. Se a ocupação for de imóvel
pertencente a P\!trO órgão o funcionário indenizá-la-à pelo aluguel correspondente.

·no

CAPITULO IV
Da Assistência Médico-Hospitalar

Art. 31.

A assistência médico-hospitalar

compreenderá~

a) assistência médica contínua, _fliª_ e noite,
aO policial enfermo, ·acidentado ou ferido, que
se encontre_ -hospitalizado;
b) assistência mêdicá ao policial ou sua familia, através de laboratórios, policlínicas, gabinetes
odontológicos, pronto~socorro e outros serviços
assistenciais.
Art. 32. A assistência mr;dico-hospitãlar será
prestada pelos serviços méçllcos doS órgãos a
que pertencer ou tenha pertencido o policial, dentro dos recursos próprios colocados a-disposição
deles.
Art. 33. O funciOnário_ pollciàl iefá- hoSPitiliZaÇãO e
por
EStado quando
ã:cidentado ein serviçO oU ãó:m1etid6 de doença
profiSSional.
--Ãrt. 34. Ó fundonárlo policial em atMdade,
excetuado o disposto no ãrtigo anterior, o aposentado e, bem assim, as pessoas de SU<J família,
indenizarão, no todo ou em parte, a assistência
médica-hospitalar que lhes for prestada, de acordo com as nonnas e tabelas que forerri aprovadas.

tràtamentõ

conta ao
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As iridenlzações _por traba-

lhos de prótese dentária, ortodontia, obturações,
bem como pela fornecimento de aparelhos_ortopédicos, óculos e artigos correlatas, não se beneficiarão de reduções, devendo ser feitas pelo justo
valor do material ,aplicado ou _da peça fomedda.
Art 35. Para os efeiios_da Prestação de assistência médico--hospitalar, consideram-se pessoas
da famllia do funcionáriO policial, âesde qUe vivam
às suas expensas e em sua companhia:
a) o cônjuge;
b) os filhos solteiros, menores de dezoito anos
ou inválidos e, bem assim, as filhas ou enteadas,
solteiras, viúvas ou desquitadas;

c) os descendentes óáãos, menores ou inválidos;
d) os ascendentes sem enconomia própria;
e) os menores que, errt virtude de decisão judida1, forem entregues à sua guarda;
f) os irmãos menores e órfãos·, sem arrimo.
Parágrafo único. Continuarão compreendidos nas disposições deste_ capítulo a viúva do
policial, enquanto perdurar a viuvez, e os demais
dependentes mencionados na letras "b" a "f' deste que vivam sob a responsabilidade Jegal_da viúva.
Art 36. Os recursOS para ã aSsistência de que
trata este capítulo provirão das dotações consignadas no Orçamento Geral da União e do pagamento das indenizações referidas no art. 34.

CAPÍTULO V
Das Disposições Especiais
sobre Aposentadoria

Art 37. O funcionário Policial será aposentado con'lpulsorfamente aos 65 (sessenta e cinco)
anos de idade, qualquer que seja a natureza dos
serviços prestados.
Art 38. O provento do policial inativo será
revisto_ sempre que ocorrer.
a) modificação geral dos vencimentos dos
funcionários policiais civis em atividade; ou
b) reclassificação de cargo que o funcionário
policial inativo ocupava ao aposentar-se.
Art 39._ O funcionário policial, quando aposentado em virtude de acidente_ em serviço ou
doença profissional, ou quando acometido das
doenças especificadas no arts. 178, item 11~ da
Lei n_? 1.71 1, de 28 de outubro de 1952, incorporará aos proventos de inatividade a gratificação
de função policial no valor que percebia ao aposentar-se.
CAPÍTULO VI

Da Prisão Especial
Art. 40. Prêso preventivamente, em Oagrante
ou em virtude de pronúncia, o funcionário policial,
enquanto não perder a condição de funcionário,
permanecerá em prisão especial, durante o curSO
da ação penal e até que a sentença transite em
julgado.
§ 19 O funcionário policial nas condições
deste artiQ'O ficará recolhido à salã especiaJ da
repartição em que sirva, sob a responsabilidade
do seu dirigente, sendo-lhe defeso exercer qualquer atividade funcional, ou sair da repartição sem
expressa autorização do juízo a cuja disposição
se encontre.
§ 29 Publicado no Diário Oficial o decreto
de demissão, será o ex-funcionário encaminhado,
desde logo, a estabelecimento penal, onde permanecerá em sala especial. sem qualquer contato

_.COJ'!l_Os_demais_presos não sujeitos__ao mesmo
i-eglme, e, uma vez condenado, cumprirá a pena
que lhe tenha sido imposta, nas condições prevista no parágrafo seguinte.
_ §_ 3? Transitada em julgado a sentença condenatória, Será o funcionário encaminhado a estabelecimento penal, onde cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos não abrangidos por esse regime, mas sujeito, como eles,
ao mesmo sistema disciplinar e penitenciário.

CAPITULO Vil
Dos Deveres e das Transgressões
Art 41. Além do enumerado no artigo 194
da Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de 1952, é
dever do funcionário policial freqüentar com assiduidade para fins de aperfeiçoamento e atuali- ,
zação de conhecimentos profissionais, curso instituído periodicamente pela Academia Nacional de
Polícia, em que seja compulsoriamente mabiculado.
Art 42. Por desobediência ou falta de cumprimento dos deveres o funcionário policial será
punido com a pena de repreensão, agravada em
caso de reincidência.
Arl 43. São transgressões disciplinares:
I - referir~se de modo depreciativo às autoridades e atas da administração pública, qualqUer
·que seja o meio emprestado para esse fim;
11- divulgar, através da imprensa escrita, falada
ou televisionada, fatos ocorridos na repartição,
propidai"-lhes a divulgação, bem com referir-se
desrespeitosa e depreciativamente às autoridades
e atas da administração.
DI- promover manifestação contra atas da administ.r.ãÇão ou movimentos de apreçCi ou- desapreço a quaisquer autoridades;
N- indispor fundonários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade entre os funCionários;
V- deixar de pagar, com reguJaridade, as pensões a que esteja obrigado em virtude de dedsão
judicial;
Vl- deixar, habitualmente, de saldar dívidas Jegltimas;
Vil- manter relações de amizade ou exibir-se
em público com pessoas de notórios e desabonadares antecedentes criminais, sem razão de
serviço;
_
VDI- praticar ato que importe em escândalo
Olf que concorra para comprometer a função polfc!al;

IX- receber propinas, comissões, presentes
ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e, sob qualquer pretexto, em razão
das atribuições que exerce;
X- retirar, sem prévia autorização da autori-dade co,mpetente,.qualquer documento ou objeto
da repartição;
_
_
-xl-cometer a pessoa estranha a repartiç!o,
fora dos casos previstos em lei, o desempenho
de encargo que lhe competir ou aos seus subordinados;
XII- valer-se do cargo com o fim, ostensivo
ou velado, de obter proveito de natureza políticopartidária, para si ou terceiros;
- XIII- participar da gerência ou administração
de empresa, qualquer que seja a sua natureza;
XIV- exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotfsta
ou cõmanditário;

-~~.-~.

X:V- praticar a usura em qualquer de suas formas;
XVI- pleitear, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando
se tratar de percepção de vencimentos, vantagens
e proventos de parentes até segundo grau civil;
XVII- faltar à verdade no exerddo de suas funções, por malícia ou má-fé;
,
XVIII- utilizar-se do anonimato para qualquer
fim;
XIX- deixar de comunicar imediatamente à
autoridade competente, faltas ou irregularidades
que haja presenciado ou de que haja tido ciência;
XX-deixar de cumprir ou de fazer cumprir,
na esfera de suas atribuições, as leis e os regulamentos;
XXI- deixar de comunicar a autoridade competente, ou a quem a esteja substituindo, informação que tiver sobre iminente perturbação da ordem pública, ou da boa marcha de senriço, tão
logo disso tenha conhecimento;
XXII- deixar de informar com presteza os processos que lhe forem encaminhados;
XXIII- dificultar ou dei.xar de levar ao conhecimento de autõridades competentes, por via hierárquica e em 24 (vinte e quatrOY horas, parte,
queixa, representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, se ·não estiver na
sua alçada resolvê~lo;
XXIV- negligenciar ou descumprir a execução
de qualquer ordem legítima;
X:X:V ~apresentar maliciosamente parte, quei~
xa, ou representação;
XXVI--aconselhar ou concorrer para náo ser
cumpri~ qualquer ordem de autoridade competente, ou para que seja retardada a sua execução;
XXVII- simular doença para esquivar-Se ao
cumprimento de obrigação;
xxvm- provocar a paralisação, total ou par~
dai, do serviço policial, ou dela participar;
XXIX- trabalhar mal, intencionalmente ou por
negligência;
XXX- faltar ou chegar atrasado ao serviço, ou
deixar de participar, com antecedência à autoridade a que estiver subordinado, a impossibilidade
de comparecer à repartição, salvo motivo justo;
XXXI- permutar o serviço sem expresa permissão da autoridade competente;
- -XXXII- abandonar o serviço para o qual tenha
si® designado;
XXXIII- não ~e apresentar, sem motivo justo,
ao fim de Ucença, para o trato de interesses particulares, férias ou dispensa de serviço, oú, ainda,
depois de saber que qualquer delas foi interrompida por ordem superior;
XXXIV- atribuir-se a qualidade de representante de qualquer repartição do Departamento
Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, ou de seus dirigentes, sem estar
expressamente autorizado;
·
)(){)01- contrair dívida ou assumir compro~
misso superior às suas possibilidades financeiras,
compromeirtendo o bom nome da repartição;
XXXVI- freqüêntar, sem razão de serviço, lugares incompatíveis com o decôro da função 'policial;
XXXVD- fazer uso indevido da arma que lhe
haja sido confiada para o serviço;
xxxvm- maltratar preso sob sua guarda ou
usar de violência desnecessária no exercício da
função policial;

-··
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XXXIX- permitir que presos CO!J;$ervem em
seu poder instrumentos com que possam causar
danos nas dependências a que estejam recolhidos, ou produzir lesões em terceiros;
XL....,... omitir-se no zelo da integridade física ou
moral dos presos sob a sua guarda;
XU- desrespeitar ou procraStinar

o cumpri-

mento de decisão ou ordem judicial, bem como

criticá-las;
XUI- dirigir-se ou referir-se a superior hierárquico de modo desrespeitoso;
XLIII- publicar sem ordem expressa da autori-

dade competente, documentos oficiais embora
não reservados, ou ensejar a divulgação do- seu
conteúdo, no todo ou em parte;
XUV- dar-se ao vício da -erribriaguez;
XLV........., acumular cargos públicos, ressalvadas
as execeções previstas na COnstitUição;

XLVI- deixar, sem justa causa, de submeter-se
à inspeção médica determinada por lei ou pela
autoridade competente;
XLVll- deixar de concluir, nos_ prazos legais,
sem motivo justo, inquéritos policiais ou dis_ciplinares ou, quanto a estes últimos, corno rríembro
da respectiva comissão, negligenciar no cumprimento das obrigações que lhe são inerentes;
XLVIII- prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial;
XLIX- negligenciar a guarda _de objetos pertencentes à repartição e que, em decorrên-cia da
função ou para o seu exercício, lhe tenham sido
confiados, possibilitando que se danifiquem ou
extraviem;
L-_dar causa, intencionalmente, ao extravio
ou danificação de objetos pertencentes à repartição e que, para os fins mencionados no item
anterior, estejam confiados à sua guarda;
U- entregar-se à prática de vícios ou atas
atentatórios aos bons costumes;
UI- indicar ou insinuar nome do advogado
para assjstir pessoa que se encontre respondendo
a processo ou inquénlo policial;
UII- exercer, a qualquer título, atividade pública ou privada, profissional ou liberal, estranha à
de seu cargo;
UV- lançar em livros oficiais de registro anotações, queixas, reivindicações ou quais_quer outras
matérias estranhas à finalidade _deles:
LV- adquirir, para revenda, de associações
de classe ou entidades beneficentes em geral,
gêneros ou quaisquer mercadorias~
LVI;___ impedir ou tomar Impraticável, por qualquer meio, na fase do inquérito policial e durante
o interrogatório do indicado, mesmo ocorrendo
incomunicabilidade, a presença de seu advogado;
LVII- ordenar ou executar medida privativa da
liberdade individua], sem as formalidades legais,
ou com abuso de poder;
LVIU-submeter pessoa sob sua guarda ou
custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei;
UX- deixar de comunicar imediatamente ao
Juiz competente a prisão em flagrante de qual~
quer pessoa;
LX -levar à prisão e nela conservar quem quer
que se proponha a prestar fiança permitida em
lei;

LXI- cobrar carceragem, custas, emolumen-

tos ou qualquer outra despesa que não tenha
apoio em lei;

LXII- pr~ticar ato lesivo da honra ou do patrlmônio da pessoa, natural ou juridica, com abuso
ou desvio- de·poder, ou sem competência legal;
LXIU -atentar, com-abuso de autoridade ou
prevalecendo-se dela, contra a inviolabilidade de
dOmicílio.

CAPITULO VIII
Das Penas DisclpUnares

Art. 44. São penas disciplinare~:
I - repreensão;
li - suspensãcr,
UI-multa;
fV- detenção disCiplinar;
- -v......:.. deStitUição de função;
VI- demissão;
_VII-cassação de aposentadoria_ ou disporiibilidade.
_Art. 45. Na aplicação das penas disciplinares
serão considerados:
I- a natureza da transgressão, sua gravidade
e as circunstâncias em que foí praticada;
II- os danos dela decorrentes para o seJViço
público;
· ·
m-a repercussão do rato;
N-os antecedentes do funcionário:
V- a reincidência.
Parágrafo único.. É causa agravante da falta
disciplinar o haver sido praticada em concurso
com dois ou mais funcionários.
Art 46. A pena de repreensão será sempre
apltcada por escrito nos casos em que, a critério
da Admlnistra;ção, a transgressão seja considerada de natureza leve, e deverá constar do assentamento individual do funcionário.
_ Parágrafo único. Serão punidas com a pena
de repreensão as transgressões disciplinares previstas nos itens V, XVII, XIX, XXII, XXIll, XXIV, XXV,
XLIX e UV do artigo 43 desta lei.
Art 47. A pena de suspensão, que não excederá de noventa dias, será aplicada em caso de
falta grave ou reincidência,
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,
são de natureza grave as transgressÕes disciplinares previstas nos itens I, II, III, VI, VII, VIII, X.
XVIII, XX. XXI, XXVI, XXVII. XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXIII, XXXIV, XJO!N, XXXVII, XXXIX, XU, XLU, XLVI,
XLVII, LVI, LVII, LIX, LX e LXlll do art. 43 desta
Lei.
_ Art. 48. A pena de demissão, além dos casos
previstos na Lei n~ 1.711, de 28 de outubro de
1952, será também aplicada quando se caracterizar:
I - crimes contra os costumes e contra o patrlmônio, que, por sua natureza e configuração, sejam conslderados como infamantes, de modo a
incompatibilizar o servidor para o exercício da funçãO pOlicial.
II- transgressão dos itens N, IX, XI, XII, XUI,
XN,_XV, XVI, XXVIll, XXXVI. XXXVIII, XL. XUII, XUV,
XLV, XLVIII, L, U, UI, UU, LV, LVIII, LXI e LXII do
art. 43 desta Lei. _
§ 1? Poderá ser, ainda, aplicada a Pena de
demissão, ocorrendo contumácia na prática de
transgressões disciplinares.
§ 2~ A aplicação _de penalidades Pelas transgressões discipUnares constantes desta Lei não
exime o funcionário da obrigação de indenizar
a União pelos prejuízos causados.
Art. 49. Tendo em viSta a natureza da trans~
gressão e o interesse do SeiViço Público, a pena
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de suspensão até 30 (binta) dias poderá ser convertida em detenção disciplinar até 20 (vinte) dias,
mediante ordem por escrito do Diretor-Geral do
Departamento Federal de Segurança Pública ou
dos Delegados Regionais, nas respectivas jurisdições; ou do Secretário de Segurança Pública, na
Polícia do Distrito Federal.
Parágrafo único. A detenção disciplinar, que
não acarreta a perda dos vencimentos, será cumprida:
I - na residência do funcionário, quando não
exceder de 48 (quarenta e oito) horas;
U- em sala especia1, na sede do Departamento
Federal de Segurança Pública ou na Polícia do
Distrito Federal, quando se tratar de ocupante
de cargo em comissão ou função gratificada ou
funcionário ocupante de cargo para cujo ingresso
ou desempenho seja exigido diploma de níveJ universitário;
'
m- em sa1à especial na Delegacia Regional,
quando se tratar de funcionário nela lotado;
N-em sala especial da repartição, nos demais
casos.
-

CAPfTULOIX
Da Coinpetêncla para Imposição
de Penalidades
Art. 50. Para imposição de pena disciplinar
~o competentes:
I - o Presjdente da República, nos casos de
demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funcionário poUciai do Departamento Federal de Segurança Pública;
n-o Prefeito do Distrito Federal, nos casos
previstos no item anterior quando se tratar de
funcionário policial da Polída do Distrito Federal;
UI- o .Ministro da Justiça e Negócios Interiores
ou o Secretário de Segurança Pública do Distrito
Federal, respectivamente, nos casos -de suspensão até noventa dias;
N-o Diretor-Geral do Departamento Federal
de Segurança Pública, no caso de suspensão até
seSsenta dias;
- -V- os diretores dos órgãos centrais do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, os Delegados Regionais
e os titulares das Zonas Policiais, no caso de suspensão até trinta dias;
VI -os diretores de Divisões e Serviços do Departamento Federal de Segurança Pública da Policia do Distrito Federal, no caso de suspensão
até dez dias;
_
_
V11- a autoridade competente para a designação, no caso de destituição de função;
VIII- as autoridades referidas nos itens III a
VII, no caso de repreensão.

CAPITULO X
Da Suspensão Preventiva

Art 51. A suspensão preventiva, que não excederá de noventa dias, será ordenada pelo Diretor-Geraf do Departamento Federal de Seguréi:nça
Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública
do Distrito Federal, conforme o caso, desde que
o afastamento_ do funcionário policial seja necessário, para que este não venha a influir na apuração da transgressão disciplinar.
Parágrafo único. Nas faltas em que a pena
aplicável seja a de demjssão, o funcionário poderá
ser afastado do exercido de seu cargo, em qualquer fase_ do processo disciplinar, até decisão final.

.
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Art, 52. A autoridade que tiver ciência de
qualquer irregularidade ou transgressão a preceitos disdplinares é obrigada a providenciar a ime-

diata apur~ção em processo disciplinar, no qual
será assegurada ampla defesa.
Art. 53. Ressalvada a iniciativa das autoridades que lhe são hierarquicamente superiores,

compete ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ao Secret&rio de Segurança Pública do Distrito Federal e aos Delegados Regionais nos Estados, a instauração do processo àisciplinar.
§ 1? Promoverá o processo disciplinar uma
Comissão Permanente de Disciplina, composta

de três membros, de preferência bacharéis em
Direito, designada pelo Diretor-Geral do Departa-

mento Federal de Segurança Pública ou peJo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal,
conforme o caso.
·
§ 21 HéiW:rá ãté três Comissões Permanentes
de Disciplina na sede do Departamento Federal
de Segurança Pública e na: da Polícia do Distrito
Federal e uma em cada Delegada Regional.
§ 39 Caberá ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública a designação dos membros das Comissões Permanentes
de Disciplina na sede da repartição e nas Delegacias RegionaiS mediante indicação dos respectivos Delegados Regionais.
§ 49 Ao Secretário de SegUrança Pública Qo
Distrito Federal compete designar as Corriissões
Permanentes de Disciplina da Polícia do Distrito
Federal.
Art 54. A autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar:
r- remeterá, em três vias, com o respectivo
ato, à CorriisSão Permanente de Disciplina de que
trata. o§ 19 do artigo anterior, os elementos que
fundamentaram a decisão;
n- providenciará a instauração do inquérito
polida! quando o fato P_C?S~a ser configurado como· ilícito penar
.
·- -· Art. 55. Enquanto integrarem as ComisSões
Permanentes de Disciplina, seus membros ficarão
à disposição do respectivo Conselho de Polícia
e dispensados do exercício das atribuições e responsabilidades de seus cargos. . § 1 ~ Os
membros das Comissões Permanentes de Disciplina terão o mandato de seis meses, prorrogável
pelo tempo necessário à ultimação dos processos
disciplinares que se encontrem em fase de indiciação, cabendo o estudo dos demais aos novos
membros que foram designados.
.
§ 29 O disposto no parágrafo anterior não
constitui impedimento para a recondução de
membro de Comissão Permanente de Disciplina.

Art. 56... A- publicação da portaria de instauração do processo dlsdplinar em Boletim de Serviço, quando indicar o funcionário que praticou
a transgressão sujeita apuração, importará na sua
notificação para acompanhar o processo em todos os seus trâmites, por si ou por defensor constituído, se assim o entender.

·em

Art 57. Na hipótese de autuação
flagrãnte do funcionário policial como incurso em quaJM
quer dos crimes referidos no art. 48 e seu item
I, a autoridade que presidir o ato encaminhará,
dentro de vinte e quatro horas, à autoridade com
8

cesSÇl disciplinar, traslado das peças comprovadoras da materialidade do fato e sua .autoria.
Parágrafo iíniCo.-- Recebidas as peças de que
trata este artigo, a autoridade procederá na form{l
prevista no art 54, Item I, desta lei.

CAPITULO XII

DOS Conselhos de _Poli~
Art. 58. Os Conselhos de Polida, levando em
conta a repercussão do fato, o.u suas circunstâncias, poderão, por convocação de seu Presidente, apreciar as transgressões disciplinares passíveis de punição corn. as penas de_ repreensão,
suspeilsão até trinta dias detenÇão disciplinar
até vinte dias.
Parágrafo único. No ato de convocação, o
Presidente do Conselho designará um de seus
membros para relator da matéria.
.
Art. 59. O funcionário policial será convocado, atJ:ayé:s do Boletim de Servlço; a comparecer
peranre Cf CofiseJho para, em dia e hora previamente designados e após a leitura do relatório,
apresentar razões de defesa.
Art. 60. Após ouvir as razões.do funcionário,
o Conselho, pela maíoria ou totalidade de seus
membros, concluirá pela procedência ou não de
transgressão, deliberará sobre a penalidade a ser
apUcada e, finalmente, o Presidente proferirá a
decisão fi~al. ..
__
.
Parágiafo único. Votará em primeiro lugar o
relator do processo e por último o Presidente do
órgão, assegurado ~ este o direito de veto às de1iberações do Conselho.

e

CAPITULO XIII
Das Disposições Gerais

Art. 61. O dia 21 de abril será consagrado
ao Fui1-cionàríó.Policiaí" Civil.
.
Art.. .62. Aos funcioriáriqs do Serviço de.- Polí~
da Federal e do Servlço Polic::ial Metropolitano
disposições da legislação relativa
aplicam-se
ao funCionalismo civil da União.no que não colidi~
rem com as desta leL _ ·
_parágrafo único.. Os funcionários dos quadros
de pessoal do Departamento Federal de Segurança"Pública e da Policia do Distrito Federal, ocupantes de cargos não integrantes do $etviço de
Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano,
continuarão subordinados integralmente ao regime jurldico instituído pela Lei n9 1.711, de 28
de outubro de 1952.
Art. 63. o disposto nesta lei aplica-se aos fun
cionários que, enquadrados no Serviço Policial
de que trata a Lei nç 3.780, de_ 10 de julho de
1960, e transferidos para a Administração do Estado da Guanabara, retomaram ao Serviço Público Federal.
Art. 64. Os funcionários do Quadro de Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública ocupantes de cargos não incluídos no S.erviço de Polida Federal, quando removidos ex officlo, farão jus ao awcl1ío previsto no art. 22, ftem
ll, ·nas mesmas bases e condições frxadas para
o funcionário policial civil.
Art .65. ci disposto no Capítulo IV desta lei
é extensivo a todos os funcionários do Quadro
de Pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e respectivas familias.
Art 66. É vedàda a remoção ex óffido do
funcionário policial que esteja cursando a Acade--

as

3969.

mia Nacional de Policia, desde que a sua movimentação impossibilite a freqUência no curso em
que esteja matriculado.
. , " : _.
, .
Art 67. O funcionário policial poderá serremoVido:
r- ex officio;
li-a pedido;
m- por conveniência da disciplina.
§ 1~ Nas hipóteses previstas nos itens U e JU
deste artigo, o funcionário não fará jus a ajuda
de custo~
·
§ 2~ A remoção ex offido do funcionário policial, salvo a imperiosa necessidade do .serviço
devidamente justificada, só poderá efetivar-se
após dois anos, no minimo, de exercício em cada
localidade.
Art. 68". Não Sao cõnSidei-ado.S herança os
vencimentos e vantagens devidos ao funcionário
falecido, os quais serão pagos, independentemente de ordem judicial, à viúva ou, na sua falta, aos
legítimos herdeiros daquele.
Art. 69. Será concedido transporte à família
do funcionário policial falecido no desempenho
de serviço fora da sede de sua repartição.
Parágrafo úniCo. A família do funcionário falecido em serviço na sede de sua repartição terá
direito, dentro de seis meses após o óbito, a transporte para a localidade do território nacionaf em
que fixar residência.

CAPITULO XIV
Dits DispoSições Transitórias
Art 70. A competência atribuída por esta lei
ao Prefeito do Distrito Federal e ao Secretário
de Segurança Públtc.a do Distrito Federal será
exercida, em relação à Polícia do Distrito Federal,
respectivamente, pelo Presidente da RepúbUca e
pelo_ CPefe de Polícia do Distrito Federal, até 31
de janeiro de. 1966.
- Art. 71. Ressalvado o disposto no art 11 desta lei, os funcionários do Departamento Federal
de Segurança Púb)lca e da Polícia. do Distrito Federal, que se encontrem à disposição de outros
órgãos, deverão retomar ao exerc;fclo-de·s·eus cargos no prazo máximo de trinta dias, contados
da publicação desta lei.
Art. 72. O Poder Executivo, no prazO de noventa dias, contados da publicaçáo· desta lei, baixará por decreto o Regulamento-Geral_ do Pessoal

do Departamento Federal de Segurança· PÇ!plica,
consolidando as. disposlçôes desta lei com as
da Lel n9 1.711, de 28 de outubro de 1952,
e legislação postrior relativa a pessoal.
Art 73. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 74. Revogam-se as disposições em contrário.
_.
"· . _
BraSília; 3 de dezembro de 1965; 1449 da Inde9
pendência e 77 da RePública.- H. CASTELLO
BRANCO- Jwacy Magalháes.
~- ....
LEl N• 5.645.
DE I O DE DEZEMBRO DE I 970

Estabelece direbizes para a classificação de cafgos do Serviço Civil da UniãO
e das autarquias federais, e dá outras

providências.
O Pre:Sidente da República
FaÇo saber que o Cóngfesso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1"' A classificação de cargos do Serviço
Civil da União e das autarquias federais obedecerá

des da Administração, mediante ato do POder
EXecutivo.
às direbizes estabelecidas na presente lei.
Art _5o Cada grUpo terá sua própria escala de
9
Art. 2 - Os- cargos serão cJassjficados como rúvel a ser aprovada pelo Poder Executivo, atende provimento em comissão de prOvimento efe-- dendo, primordialmente. aos segujntes fatores:
tivo, enquadrando·se, basic:am~n~,_ nos seguintes
1- importância da atividade para o desenvolvímento nadoilal. --Grupos:
De Provimento em ComísSão
. D- complexidade e reyonsabilidade das atri~
1- Direção e Assessoram ente Superiores
buições exerç_idas;_ e
De Provimento Efetivo
lli- qualificações requeridas para o desempeH-Pesquisa Oentífica e Tecnológica
nho das <'Jtribuições.
m- Diplomacia
Parágrafo único. Não haverá correspondênw
IV -Magistério
cia entre os_ níveis dos diversos grupos, para neV- Polícia Federal
nhum efeito.
VI--Tributação, Arrecadação e Fiscalização
Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais
VII- Artesanato
obedecerão a critérios seletivos, a serem estabeVIli -Serviços Auxiliares
lecidos pelo Poder Executivo, associados a um
IX -Oú.ttas AtiVidades de Nível Superior
sistema de treinamento e qualificação destinado
X- Outras Atividades de -Nível Médio.
a assegurar a permanente atua1ização e elevação
Arl 39 Segundo a correlação e afinidade, a
do nivel de eficiênda do funcionalismo.
natureza dos trabalhos ou o níVel de conheciArt. 7o O Poder Executivo elaborará e expemento aplicados, cada grupo, abrangendo várias
dirá o novo Plano de Classificação de Cargos,
atividades, compreenderá:
totaJ ou parcialmente, mediante decreto, obserI - Direção e Assessoramento Superiores: os
vadas as disposições_ desta lei.
cargos de direção e assessoramento superiores
Art 89 A implantação do Plano será feita por
da administração cujo provimento deva ser regido
órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual
pelo critério da confiança, segundo for estabese levará em conta preponderantemente:
lecido em regulamento.
I - a implantação prévia da reforma adminisII-Pesquisa Científica e Tecnológica: os cartrativa, com base no Decreto-Lei n9 200, de 25
gos com atribuições, exclusivas ou comprovadade fevereiro de 1967;
mente principais, de pesquisa científica, pura ou
n-o estudo quantitativo e qualitativo da lotaaplicada. para cujo provimento se exija diploma
ção dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura
de curso superior de ensino- ou habilitação legal
e atribuições decorrentes da providência mencioequivalente e não estejam abrangidos pela legislanada no item anterior,
ção do Magistério Superior.
m-a existência de recursos orçamentários paf i - Diplomacia: os cargos que se destinam
ra fazer face_~ respectivas despesas.
a representação diplomática.
Art. ~ A transposição ou transformação dos
IV- Magistério; os cargos com atividades de
cargos, em decorrência da sistemática prevista
magistério de todos os rúve.is de ensino.
nesta lei, processar-se-á gradativamente consideV- Polícia Federal: os cargos com atribuições
rando-se as neçessidades e conveniênciaS da Adde natureza policial.
minfStração e, quancfo ocupados, segundo crité-VI- Tributação, Arre.. ..dação e Fiscalização:
rios seletivos a serem estabelecidos para os caros cargos com atividades de tributação, arrecagos integrantes de cada grupo, inclusive através
dação e fiscalização de tributos fe_d_erais.
de treinamento intensivo e obrigatório.
W -Artesanato: os cargos de atividades de naArt. 1O. O Orgão central do Sfstema de Pestureza pennanente, principais oU auxiliares, relasoal expedirá as normas e instruções necessárias
cionadas com os serviços de artiflce em suas váe coordenará a execução do novo Plano, a ser
rias modalidades.
proposta pelos ministérios, órgãos integrantes da
VIU -Serviços Auxiliares: os· cargos d'?: ~tivida
Presidên_da da República e autarquias, dentro das
des administrativas em geral, quando não de nível
respectivas jurisdições, para aprovação mediante
superior.
__
decreto._. [X- Outras Atividades de Nível Superior: os
§ ]9 O 6rgão central do Sistema de Pessoal
demais cargos para cujo provimeritO se -exija dipromoverá as medidas necessárias para que o
ploma de curso superior de ensino ou habilitação
plano seja mantido permanentemente atualizado.
legal equivalente.
§ 29 -Para a correta e- uniforme implantação
do Plano, o órgão centra] do Sistema de P~al
X- Outras Atividades de Nível Médio: os depromoverá grãdatiVa -e obriQatodamente o treina~
mais cargos para cujo provimento se exija diplomenta de todos os seJVidores que participarem
ma ou certificado de conclusão de curso de grau
da tarefa, segundo programas a serem estabe~
médio ou habilitação equivalente.
lecidos com esse objetivo.
Parágrafo único. As atividades relacionadas
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de
com transporte, conservação, custódia, operação
orientação dos trabalhos de elaboração e execu#
de elevadores, limpeza e outras assemelhadas se~
ção do Plano de Classificação de Cargos, haverá,
rão, de preferência, objeto de execução indireta,
em cada Ministério, órgão integrante da Presi~
mediante contrato, de acordo com o art. 1O, §
dência da República ou autarquia, uma equipe
7'~, do Decreto-Lei n 9 200, de 25 de fevereiro de
-técnica de aJto nível, sob a providência do diri1967.
gente_ do órgão de pessoal respectivo, com a inArt. 49 Outros grupos, com características
cumbênda de:
próprias; diferenciados dos relacionados no artigo
1- determinar quais os grupos ou respectivos
cargos a serem abrangidos pela escala de priorianterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidadade a que se refere o arl & desta lei;
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H- orientar e stipervlsiohitr os levantamentos,
como reaJizar os estudos e análises indispen~
sáveis à índusão dos cargos no novo Plano;
m- manter com o órgão central do Sistema
de Pessoal os cantatas necessáríos para correta
elaboraçãp e implantação do Plano.
ParágrafO único. Os membros das equipes de
que trata este artigo serão designados pelos ministros de Estado; dirlgentes de órgãos integrantes da Presidência da República ou de autarquia,
devendo a escolha recair em seJVidores que, pela
sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam em condições de exprimir os objetivos
do Ministério, do órgão integrante da Presidência
da República ou da autarquia.
Art. 12. o- riovo- Plano de Classíficação de
Cargos a ser instituído em aberto de acordo com
as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para
cada Ministério, órgão integrante da Presidência
da República ou autarquia, um número de cargos
inferior, em relação a cada grupo, aos atualmente
existentes.
Parágrafo único. -A não observândã da norma
contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução- equivaJente em outro
grupo, de modo a não haver aumento de despe·
sas; ou
b) em casos excepcionais, devidamentejustificãdos perante o órgão cential do Sistema de Pessoal, se inviável a providência indicada na alínea
anterior.
Art 13. Observado o dispostO r1a ·seção VIII
da Constituição e em particular no seu att 97,
as formas de provimento de cargos, no Plano
de Classificação decorrentes desta lei serão esta~
belecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes apllcando as
disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos
Funcionários PUblicos Ovis da União.
Art. 14. O atual Plano de_ Classificação de
Cargos do Serviço Civil do Poder E:<ecutivo, a
que se refere a Lei n9 3.780, de 12 de julho de
1960, e legiSlação posteriOr, é considerado extin~
tci, -observadas as dlsf?osições desta lei.
Parágrafo único. A medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes
de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar
quadros suplementares e, sem prejuízo das pro-moções e acesso que couberem, serão suprimi~
dos, quando vagarem.

~bem

Art. 15. Parã efeito do disposto no art. 108,~
§ }9, da Constituição, as diretrizes estabelecidas
nesta lei, inclusive o _disposto no art. 14 e seu
parágrafo único, -se aplicarão à classificação dos
cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
dos Tribunais de Contas da União e do Distrito
Federa], bem como à classificação dos catgos
dos Territ6rios e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicB:ção, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 1O de dezembro de 1970; 1499 da Independência e 82~ da Repúb!icã. - EMÍUO G.
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Velloso - José Costa CavalcantJ - Hygino
C. Corsettl.

Art. 4 9 Outros grupos com características
próprias, diferenciados dos relacionados no artigo
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ll-orie~r e supervisionar Os levantamentos,
bem como r~alizar os estudos e_análises indispen-

anterior, poderão ser estabelecidos ou desmemsáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e _
III- manter com o 6rgào :central do Sistema
brados daqueles, se o justificarem as necessida9,es da adminlstração, mediante d~creto do Go- de Pessoal Crvil da Adminlstração Federal os conLEI N• 5.920,
- vemo do Distrito Federal.
tatos necessários para que haja uniformidadé de
DE 19 DE SETEMBRO DE J 973
Art 5 9 Cada grupo terá sua própria escala de
orientação_- dós lrabalhos de _eJaboração e execuEstabelece dlrebizes para a classifica~ nível, a ser aprovada mediante decreto, atenden- ção do Plano de Oassificação de Cargos de que
ção de cargos do Serviço CivJI do Dis~ do, primordialmente, aos seguints fatores:
'lfata esta lei com os de elaboração e execução
bito Federal e de suas autarquias e dá
1- importância da atividade para o desenvoldo Plano previsto na Lei n9 5.645, de 1Ode dezem~
outras provfdêndas.
vimento do Distrito Federal;
bro de 1970.
O- complexidade e responsabilidade das atriArt. 12. O _novO -Pl8no de Classificação de
O Presidente da República .
Faço saber que o Senado Federal decreta e obJ.:~iç(?es~erçidas;.e.
-· ___ -·
. .
Cargos,a-serinStituídoemab.erto_deacordo-com
eu sanciono a seguinte lei:
_
fli -quil_ificações requeridas para o desempeas diretrizes expressas nesta lei; estabelecerá um
Art 19 A classificação de cargos do Serviço _f!hO da_~'- {W'buições.
número de cargqs inferior, em. ~;_el,a_çãq a cada
Civil do Distrito Federal e de suas Autarquias obe- § 19 - N o haverá_correspondência entre os nJ- grupo, aos atualinente existentes._~_ , ____ --~
decerá às diretrizes estabelecidas na presente lei. veis dos diversos grupos, para nenhum efeito.
Parágrafo único. A não observância da norma
Art. 2o Os cargos serão classificados como
_§ 2 9 _Os Vencimentos cbrrespón-denteS-- aos contida neste artigo sq_mente será permitida:
de provimento em comissão e de provimento efe- nlveis -da esCala âe que trata este artigo serão
a)- mediante redução equivalente em outro
tivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes __ fixados por lei.
grupo, de modo a não haver aumento de despeGrupos:
Art 6 9 A _ascensã_o_ e a progressão funcionais sas; ou
De Provimento em Comissão
9bedecerão a critérios seletivos, a serem _estabeb) em caso~ exsepçionais, devi4amente justifi1- Direção e Assessora-menta· Superiores
lecidos através de regulamentação própria. assocados, se inviável a_providência indicada na alínea
~iados a um_ sistema de treinam_ento e qualifianterior.
De Provimento Efetivo _
H- Polida Civil
cação destinado a assegurar a permanente atualiArt 13. Obseivado- o dlsposto ita-Seção VIII,
ill- Tributação, Arrecadação _e Fiscalização
zaçãcre elevação do nível de eficiência do fundo- do Capítulo VII, do Título _1, da Constituição e,
IV -Serviços Auxiliares
- _
nali5J11o.
_
-_ _
__ em particular, no s~u _(lrt. 97, as formas de proviV-Artesanato
___
_ ~ 7_9___O Governo do Distrito Federal elabo- -me_n_~ de cargos, no Plano de Oassificação deVI-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
rará e expedirá o novo Plano de Oassificação de corrente desta lei, serão estabelecidas e discipli·
VII- Outras Atividades de Nível Superior
Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, nadas mediante norrilas regulamentares especíVIII- Outras Ativides de Nível Médio
observadas as_ dispp$_içôes desta lei.
ficas, não se lhes aplicando as disposições a resArt. 3 9 Segundo a cOrrelãÇêo e ãfinidade, a - Art 89 A implantação do Plano será feita por
peito ·contidas no Estatuto _doS Fundóitárfos Púnatureza dos trabalhos em nJvel de conhecimento 6rgãds, atendida umã escala de prioridade na qual
blicos Civis da União.
aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atMda- se levará em conta preponderantemente:
Art. 14. Os atuais Planos de aassificação de
des, compreenderá:
I - a implantação prévia da reforma adminsCargos do ServiçO Civil do Distrito Federal, a que
I- Direção e Assessoram ente SUperiores: os trativa,_ çom base na Lei n9 4.545, de 10 de dezern· se referem a Lei n 93. 780,de 12 de jtilho-de 1960,
cargos de direção e assessoramento superiores bro de 1964, e Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevee o Decreto-Lei n9 274, de 27-de fevereiro _de
da administração cujo provirriento deva ser regido reiro_ <4~ 1_ 967_; __
_ __
___ _
1967, e legislação posterior, são consideradQs ex*
pelo critério da confiança, segundo for estabe- ___ II ==-o estudo quantitativo e qualitativo da lçta- tintos. observadas as disposições desta lei.
lecido em regulamento.
_
ção dos órgãos, tendo em vista_ a nova estrutura
Parágrafo_Unico. A medida que for sendo in1II- Polícia O vil: os cargos com atribuições de e atribuições decorrentes da providência meneio- plantado no novo Plano, os cargos remanescentes
natureza policial.
nada no item anterior; e
de_c:ada categoria, classificados conforme o siste~
m- Tributação, Arrecadação e FISCalização:· os
DI-a existênda de recursos orçamentários pa- ma de que trata este artigo, passarão _a integrar
cargos com atividades de tnbutação, arredacação ra fazer face às respectivas despesas.
um Quadro Suplementar e, sem prejuízo das proe fiscalização de tributos do Distrito Federal.
Art ~ A transposição ou transformação dos moções e acessos ~que couberem, serão suprimiIV-Serviços Auxiliares: os cargos de ativida- cargos, ·em decorrência da sistemática prevista
dos, quando 'lagarem.
des administrativas em geral, quando não de nivel nesta leL processar-se-á gradativamente consideArt. 15. Esta _lei entra em vigor na· data de
superior.
rando-se as necessidades e conveniências da ad- sua publicação, revogadas as disposições em
V- Artesananto: os cargos de atividades de
minis:tração ~. quando ocupados, segundo crité- contrário.
natureza permanente, pricipais ou auxiliares, rela* rios seletivos a serem estabelecidos para os carBrasília, 19 de setembro de 1973; 152~ da Indecionados com os serviços de artifice em suas gos integrantes de cada grupo, inclusive através pendência e 859 da República. - EMÍUO G.
várias modalidades.
áe treinamento intensivO e obrigatório.
MÉDICI- ~do Buzald.
VI-Serviços de Transporte Oficial e Portaria:
Art 10. A Secretaria de Administraçã-d do
LEI N9 7 .548,
os cargos de atividades de portaria e de transporte
Distrito Federal expedirá as normas e instruç:ôes
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1986
necessárias _e coordenará a execução do novo
oficial de passageiros e cargas.
Plano, para aprovação, mediante decreto.
Dispõe sobre a apJICação do disposto
VIl-Outras Atividades de Nível Superior: os
§ 19 A Secretaria de Administração do Disno Decreto-Lei n9 2.251, de 26 de fevedemals cargos para cujo provimento se exija di- trito Federal promoverá as medidas necessárias
reiro de 1985, aos servidores polldais
ploma de curso superior de ensino ou habilitação
para que o Plano sej'ii inantido permanentemente
dos tenitórlos federais.
legal equivalente.
atuallzado.
O-Presidente -da República, faço saber que- o
VIII- Outras Atividades de Nível Médio: os deCõfigféSStf Nacional decreta e eu sanciono se§ 29 P~ra correta e uniforme implan~ção do
mais cargos para cujo provimento se exija diploPlano, a Secretaria de Administração do Distrito guinte lei:
ma ou certificado de conclusão de curso de grau
Federal promoverá gradativa e obrigatoriamente
Art 19 Aplica-se, no que couber, o disposto
médio ou habilitação equivalente.
o ~ein_CI!"-ento de todos os servidores que partici- no Decreto-Lei n9 2.251, de 26 de fevereiro de
Parágrafo único. As atividades relaclonadas
parem da tarefa, segundo programas a serem : 1985, aos setvidores públicos, ativos e inativos,
estabelecidos com esse objetivo.
dos territórios federais, incluídos os transforma~
com transporte, conse[Vação, custódia, operação
de elevadores, limpeza e outras assemelhadas seA!f:.J 1. Fica ã Secretaria de Administração dos em estado:
do Distrito Federal com a incumbência de:
rão,
preferência, objeto- de execução indireta,
Arl 29 Esta !iii eiltrã em VIgOr--na data de5ua
mediante contrato, de- ac-ordo com o att. I O, §
I-:- det_e~inar quais os Grupos ou respectivos
publicação, retroagindo seus efeitos firianceiros
9
9
7 , do Decreto-Lei n 200, de 25 de fevereiro de -cargos a sérem abrangidos pela escala de priori- à data de início da viQ-ên_cia do Decreto-Lei n9
1967.
dade a que se refere o art. 89 desta lei.
2.251, de 1985.

a
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Art 3 9 Revogam-se as ~sposições em con- _ . c) a_s edições que apresentem variações d~ tralizar a coleta do_ depósito legal, a~avés_ de contrário.
_, . .
;_
forma, tàiS Como: cohi.erciais, de luxo, .encader- - vênios com outras in$tituições, sertdQ-1~ permiBrasília, 5 de dezembro de 19'86; 1659 da lndenádas, e!Tf bi"6chur.a, sob. a in_odalidade_ ae, ··'ILvro tido repassar a essas .entidade~ um. cj.q~ exem' pendênd.:l_ e 9ào __@ Repúbl_ic:a. ::.__JOSÉ- SÃR- --de bolsei"; em rTiícrofOrma~ en Braille,_ em _fitas-. piares recolhidos.
. .
. . __ __ .
NEY-:- Aiulzio Alves.
.- - -" -- g'rãVãdaS e e·m _discos;
Art. 89 O depósito legal regulado nes~ lei não
· d) as reímpressões de livros esgotados, induse confunde com_ o registro de obra!{ ip.telectuais
LEI No 4.320,
sive edfç-ões fac-simOares;
.
pelos aUtores ou ~Qná)'ios1 conforin~p,disposDE 17 DE MARÇO DE 1964
e) asmicropubllcaç_ões;publlcaçõesdasquais to, respectivamente,_nos arts .. 17. e~.~· 19, da
Estatid Nonnas Geiais de Direito Fitenham sido preparada matriz para impressão de
Lei '09 ;;.988, çl~ ,14,de dezembr9 d~~ 1.973, que
nanceiro para elaboração e controle dos
outras; reimpressões reduzidas. de obras j4 publiregula oS direitos ãutorais_ e dá out:I;_~ p~vidêrtorçamentos e balanços da União, dosescadas; obras qriginais diVl.,!lgac;las em _mio:ofordas.
.
. _
_
.
tados, dos municípios e do Dlstrlto Femas em _g,eral, opacas ou transparentes;' __ . Art._ 9?_ _O PQ4er EJseCl,ltivp regu}af').e~!_a~á esta
deral.
IV -Distribuição-ou Divulgação- a obra co- Jei_n_o prazo de nQventa:dias, a partjr d~ !õ~a publi~··~- .......:.....~·--·- ...··-·=,............ .,..,.___~un[cada ao público em geral, ou a segmentos
ca:.çãQ.
. "' . . :-:=-: .
. . _ .. Art. 43. A abertura d,os_qéditos suplemen- . da sociedade, _como meffibros de ~ci8p5es,
-Art. 10. Esta \ei -e11tra. em .~of n~Aata de
tares e .especfais depende da existência de re,c;ur- -. çle grupoS prOfissionais ou de entidades Culturais, . sUã publicaç~o. , .
.. -...
sos dispOníveis para ocor~r à d~spesa e__será prepela primeira vez. e a qualquer título;
Art. .11. Revoga.m-se o Decre\q_ 1)".1)~25, de
cedida de exposição justifiç~tiva,.
V- Editor -_ a pessoa fisica ou jurídica que
20 de del.emi?JP .d~ .1 ~7_ e as de!ll.ai.s .d!sp~;>sições
§ 19 Consideram-se r~cqrsos para o fim desadquire- o -direito exclusi\ro_de reprodução gráfica
em contrário.
te artigo, desde que não comprometidos.
da obra;
,.Justifiçação
i - o superávit financeiro apurado em ba1anço
VI- [mpressor - a pessoo. ftSica ou jurídica
patrimonial doexercfcio.ªllterior; .
. _que_imprime obras, por meios mecânkQS, utili~ q D-epóstito L.egi"-1 é o in5Ú1%1ento básico de
_II- os provenientes de e}{cesso de arrecaçla- , _,7;ando suportes vário:s;
que se serve o ~ado _p{l.ra controlar, registrar
çao;
_
.
VII-J'roQutor Fonográfico Ol.J Videofonográe -preservar a produção bibliográfica do país, nos
10-os resultantes de anqlação parcial ou total _ .fico -_a_pessoa fi.Sic<;~ oujUJidica que, pela priseus aspectos literário, artistlco e citmtífi<;:o, bem
de dotações..orçamentárias ou de créditos adicfo- meira vez, produz o fonograma ou videofonçgracomo da manifestação cultural não conveftcional.
_
ma.
nals, autorizados em lei;
Em todo o mufld.o culto o Depósito Legal constitui
IV - o produto de operaçõeS de-crédito autqri- . ~ _..M _3_!_ _Esta lei abrange as publicações ofi- preocupação permanente, não somente -da Parte
cials doS- n1Veis da administração federal, estadual
zadas, em forma que juridicamente possibilite ao
das entidades governamentais, como de·associa_e_munic!!)al, compreendeftdo ainda as dos6rgãos
Poder Executivo_ realiZá-:Ias.
çóes_ vincyl~das_ ~ inteligência e à tradição das
H~--~...
_e enti~açies de administração direta e indireta, nacionalidades. E.Sscf preocupação foi posta em
bem como as das fundações criadas, mantidas
debate _por instituições cóinO a lfla e a·Unesco,
PROJETO DE LEI DO SENADO
que dedicaram r_ecursos e-tempg.na pesquisa neou subvencionadas pelo poder público.
N• 110, de 1988
Art. 49 _ São equiparadas às obras naciorJais, ._cessária à fixação de diretrizes para o _aperfeiçoaDispõe sobre o depósito legal de publimento da bibliografia de cada país e de sua respara efeito do depósito legal, as provenientes do
pe_ctiva legislação sobre o Depósito Legal.
cações, na Biblioteca Nacional, e dá ou~
estrangeiro que trouxerem indicações do editor
tras providências.
ou vendedor domiciliado no Brasil.
A partir dessas diretriz.es e depois· dé analisar
Art. 59 O depósito legal será efetuado pelos
O ·congresso Nacjonal decreta:
amplamente a legislação atualmente em Vigor soimpressores.
devendo
ser
efetivado
até
trinta
dias
bre a matéria, em Portugal, Espanha, França e
Art 19 Esta lei regula o depósito legal de puapós a publicação da obr&, cabendo ao seu editor
outros países, e de rever a legislação ainda vigente
blicações, objetivando assegurar o regiStro e a
e
ao
autor
y_e_rificar
a
efetivação
desta
medida.
~o_ Brasil - fundada en:t decreto l~gislativo de
guarda da produção intelectual nacional, além de
§ 19 O não cumprilnellto do depósito nos ter1907 - a Biblioteca Nacional elaborOu o anexo
possibilitar o contr_ple, a elaboração e a divulgação
mos
e
prazo
deste
artigo
acarretará:
projetç de l~i sobre o Depósito Legal, que tem
da bibliografia brasil~ira corrente, bem como a
a)
mUJ~ _correspondente a até cem vezes O
a honra _de submeter ao ~me e copsid~raç:ão
defesa e a preservação da língua e cultura naciovalor dq ot>'ia no mercado;
do Poder Legislativo da República.
nais.
b)
apreensão
de
exeinplares
em
número
sufiArt. 2-;> Para os efeitos desta lei, considera-se:
A matéria_é hoje reguladà pelo Decreto n9 _1.825~
ciente
para
atender
às
finalidades
do
depósito.
I - Depósito Legal- a exigência estabelecida
de 20 de dezembro de 1907, coffipiementado
§ 2 9 Em se tratando de publicação oficial, a
em lei para depositar um --ou mais exemplares,
por Instruções do antigo Ministério da Educação
autoridªde_responsável por sua edição responem instituições específicas, de todas as publicae Saúde PúbUca, de 19 de dezembro- de 1930. ~
derá, pessoalmente, pelo des~wnprimento do disções, produzidas por qualquer meio ou processo,
O período de vigência das normas originais por
pas~ neste artigo.
_
para distnbuição gratuita ou venda;
_
si s6 justificaria sua ampla revisão, no sentido
§ 3" - Constituirá receita da Biblioteca NacioII- Publicações - todas as obras intelectuais
de pôr em dia legislação de tão alta significação
nal o valor da multa a ser cobrada por infração
que expressem manifestações literária~, educapara o património cultural do pais.
aO_ disposto nesta leL
.cionais, cienblicas, artísticas, e afins, em suporte
Partindo desse enfoque, prOcura o projeto pre~ § 4" O não cumprimento do disposto nesta
físico, resultante de qualquer processo_ t~cnico de
lei, será comuniCada pelo_Direto.r-Geral da Biblio- cisar determinados conceitos- e dar--ênfase à improdução, e que se destine01 à distnbuição graportância do Depósito Legal, tomando flexível sua
teca Nacional, à autoridad~ CQJ11Petente, para os
tuita, ou à venda, tais como,livros,jomais, e outras
fins do disposto no art. 59.
execução em todo o território nactonaJ, diretapublicações periódicas, separatas, atlas e cartas
Art. 69 As despesas de porte decorrentes do
mente pela Biblioteca Nacional e mediante convêgeográficas, mapas, partituras musicais, progradepósito legal, bem como a garantia do bom estanio, por entidades estaduais- Bibliotecas ou Unima de espetáculos, catálogos de exposições. cardo de conservação das obras depositada~. são versidades, de preferência --_a fim cj.e que não
tazes, postais, literatura de cordel, gravu~, fonoâe responsabilidade exclusiva dos rrispectivõs defique Sem re$;olha, conseqüentemente fora das
gramas e videogramas, microformas e outras for~- positantes.
coleções nacionais, à vasta produçãO cultural do
mas;
-- Parágrat"OUrlico_. A 6iblioteça Nacional fomepaís, de cuja conservação dependerá, no futuro,
lli- Publicações novas:
a memória da tradição brasileira.
a) as edições cujo conteúdo seja diferente do - cerá recibOs de âepóslto de todas as publicações
arre·cadadas. reservando..se o direito de determida edição original, como as que forem revistas,
O projeto contém_ os_ conceitos fundamentais
nar a substituição de todO e qualquer exemplar
corrigidas, ampliadas ou al>reviadas, contenham
do depósito obrigatório, segundo a doutrina hoje
que apresente falha de integridade ~il::_a..
prefácios_ novos pu qualquer tipo de nota signifiem voga no mundo civilizado, e precisa os producatiw;t nova;
Art. 79 Para facüitar e agilizar o recebimento tos que devem ser _oQrigatoriaJ"!l.ente depositados
b) as traduçÕes de obras- brasaeiras para líndos exemplares, em qualque[ parte do território
na B_iblioteca_Nadonal, destinados à preServação
guas estrangeiras;
-nacion_Ç~},__a Biblioteca Nacional poderá descendo patrimônio cultural do país. Prevê, ainda, a
I

o
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compreendidos em o número dos objetos de que
tar, todas essas indit:ações os deverão acampacom base nos depósitOs- recolhidos. Atendendo ,_ J;lhar por ocasião d"e 'sua r~messa. · .
é devido um exerr:!plar. . .
_
_
à dimensão coritinental dO país e à limitação de
Art 4, Considerãn1-se varíalifeS, pará os efei§ -s~ I'Íb Distrito Federal a remesSa deve efferecursos locais, de âmbito estadual e municipal, tuar-se no dia em que a obra fôr publicada ou tos do decreto a: qUe se referem· estaS instruções,
como partidpes do sjsterila de execução da lei,
as difei"en_ça.s._d.e=forrTüi_tó,~pã.j)êl·otr. 'côf da tinta.
entregue a quem a mandou executar, e nos Estano sentido de abarcar se não a totalidade, pelo
Art. 5 9 Relativamente às obras provenientes
dos até cinco dias depoi"s ·da publicação ou entremenos o maiOr percentual possível da produção
do estrangeira~· quandQ trouxerem inclicação de
ga, devendo neste prazo per levado.s ao Correio
editores...ou vendedqres domiciliados. no Brasil,
intelectual da Nação. Essa piõfeÇão somente será,
os exemplares a tal fm destinado.s.
consideram-s.e estes equiparados aos adminisno entantO, viáVel, com j:>ãrfiCip.3ção da Fundação
Art 2~ No ·caso de ino.bservancia das dispoNacional Pró-Leitura, o que vale dizer, do Minissiçaes.-do artigo precedente, incorrerão. os admi- tradores de o.ficinas.
tério da CuJtura, isto é, da própria União Federal.
Art. 6" A. aplicação. das_ multas de que. trata
nistradores das Officinas na pena de multa de
o arl. 2~ do Decreto n"'1.825, de 20 de dezembro
A obrigatoriedade do depósito impõe necessa50$000 a 100$000, ficando os editores das obras
riamente sanções aos transgresSores da legiSla- .não-remettidas obrigados~ logo que terrTiine o. prade 1907, setâ da competência do diretor-geral
ção. Estas se limitam à aplicação de pena de zo do art. 1~. § 5~, da effectuar a remessa em da Biblioteca Nacional, qtie communicará irriediamulta e, supletivamente, à apreensão, no comértamente esse fato à autoridade competente, para
uni segundo prazo., igual ao primeiro, sob pena
cio, dos exemplares não depositados, à.5 expel')sas
que se tome efectiva a cobr_ança, __ .
de apprehensão do exemplar ou exemplares dedo depositante. Com a rifafor divulgação das no~
Art. 7, Se ~lguma das o.bras a que se refere
vido.s.
vas dispbSiÇões e com a experiênda nesse campo
o mencionado decretô fo.r PoSta à venda sem
Ao procurador seCCional do -lagar comrriuni·
da Biblioteca Nacional, é certo qae as sanções,
que se haja realizado sua remessa à Biblioteca
cará o director da Bibliotheca Nacional a infracção
Nacional, poderá o diretor-geral efetuar a apreencom o correr do tempo, perderão qualquer ex·
ocorrida, afm de tomar-se effectiva perante a Juspressivldade, pelo interesse justo do próprio deposão de um exemplar, em qualquer lugar onde
tiça·federal a sancção aqui estabelecida.
sitante·em ver a sua obra incluída na bibliografia
seja encontrada a· obra à venda, liivrando o se<:reArt. 31 São- equJpai-ãdaS âs obras nacionaes
nacional e devidamente catalogada para uso do
para o effeito da contribuição e o da apprehensão, tário do estabelecimento o respectivo auto de
leitor brasileiro do presente e do futuro, como
apreensão.
as·próvenientes do estrangeiro que trouxerem inintegrante indispensável da memória, cultura e
Art. 89 Nenhuma obra publicada no Brasil sedlccição de editor OU vendedor domiciliado no
tradição nadonais.
rá entregue à leitura pública, na Biblioteca NacioBrazil.
O projeto tem o mérito de modernizar a legislanal, arites de de<:orrido um ano da publicação;
Art 4., Os objectos remetidos á Bibliotheca
ção em vigor e de ajustar o.desempenho do depóArt. 9? O boletim bibliográfico, que a BiblioNacional, em observância a esta lei, transitarão.
sito legal às pesquisas elaboradas pela Onesc'"o
teca Nacional deverá publicar regularmente, fará
pelos Correios da Republica com Isenção de franmençã-o de todas as obras que houverem sido
nesse·domínio, o ·que por si só demonstra a imquia e gratuidade de registro, devendo o remetportância universal da matéria, como medida de
tente declarar o titulo da obra, os nomes do editor recebidas mediante contribuição legal, e dará, em
conhedmento, aproximação e compreensão en- e do autor ou o pseudo.nymo. deste, o Jogar e
relação a cada qual, o nome do editor e o. preço
tre os povos e entre as nações de todo o planeta,
de venda; sendo mencionadas uma só vez por
a data da edição.
isto porque a preservação da cultura e da memóParagrapho unico. O remetente poderá exigir ano as publicações periódicas.
ria de um determinado país interessa a todo o
do Correio que· nos certificados dedare, depois - . Art. 1o~-· .1\ BiblioteóiNaCiOilal T6mecerá à Direteria Geral âoi COITeiéiS- as cadernetas anuais,
mundo, e propicia a viabilização da filosofia de
de verificar o titulo do Impresso, os nomes do
controle bibliográfico mundial.
que se tomem necessárias, destinadas a facilitar
editor.e do autor ou o pseudonymo deste, o lagar
a remessa, sob registro, das publicáções perióAssim sendo, a aprovação deste projeto repree a data _da edição.
senta um passo decisivo no sentido de disciplinar
dicas.
Art 5<> A Bibliotheca Nacional publicará regue atualizar o instituto do Depósito Legal, além
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1930. c larmente um boletim bibliographico que terá por
de consolidar um real serviço à cultura brasileira.
Francisco Campos.
fim principal registrar as acquisições effectuãdas
em virtude desta lei.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.988,
Art. 61 Revogam-se as disposições em conDE 14 DE DEZEMBRO DE 1973
DECRETO N• 1825,
trario.
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1907
Re"gula os direitos autorais e dá oUtms
Rio de Janeiro, 20 de dezeinbro.de 1907, 19"'
providências.
da Republica. - AFFONSO A(IGUSTO MODisp6e sobre a remessa de obras imREIRA PENNA. -Augusto Tavares de Lypressas à Biblioteca Nacional.
CAPÍTULO lU
ra.
O Presidente da República dos Estados Unidos
Do Registro das Obras Intelectuais
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
do Brasil:
Arl 17. Para segurança de seus direito.s, o
E SAÚDE PÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decretou
autor da d)ra intelectual poderá registrá-la, cone eu sanciono a resolução seguinte:
Q.Ministro._de Estado da Educação e Saúde forme sua natureza, na Bibltoteca Nacional, na
Art. 19 Os administradores de officina de Ty- Pública, em nome do Chefe do Governo. ProviEscola de Música, na Escola de Belas Artes da
pographia,llthographia, photographi<i ou gravura, sório da República dos Estados Unidos do Brasil:
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no liistisituadas no Districto Federal e nos Estados, são
Resolve que, para a execução do Decreto no
tuto Nacional do Onema, ou no Conselho Federal
obrigados a remetter á Bibliotheca Nacional do
1.825, de 20 de dezembro de 1907, sé observem
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Rio de Janeiro um exemplar de cada obra que as seguintes instruções:
§ I o Se a obra for de n.:itureza que comporte
executarem.
Art. 1" Dos trabalhos que forem executados registro. em mais de um desses órgãos, deverá
§ 1~ Estão comprehendiâos na cnsposrção le- nas ~oficfnas de que trata o art. 1"' do Decreto
ser registrada naquele com que tiver maior afinigal não só livros, folhetos, revistas e jomaes, n~ 1.825, de 20 de dezembro de 1907, devem
mas também obras musicaes, mappas, plantas, os respectivos administradores remeter à Biblio- dade.
§ 2" O Poder Executivo, mediante decreto,
planos e estampas.
teca Nacional do Rio 4e Janeiro um exemplar
poderá, a qualquer tempo, reo.rganizar os serviços
§ 2' · Applkar-se-ha a mesma disposição aos
Completo e em perfeito estado de conservação.
de regiStro, conferindo a outros órgãos as atribuisellos, medalhas e outras especies numismaticas,
Art. 2" Entre as aludidas oficinas estão ·inclUí- s;õ.es_a que se refere est~ aftigo.
quando cunhadas por conta do Governo.
das as qUe empregá'rem ·quaisquer processo.s fo§ . 3~ Não se enquadrando a obra nas entidatoiTie<:ãnicos, bem assim, é'iqu~las .em que s·e im§ 39 Corisiâeram-se como obras diferentes
des nomeadas neste artigo, o registro poderá ser
primam
trabalhos
de
gravura
sobre
madeira,
meas reimpressões, novas condições, ensaios e vafeito no Conselho Nacional de Direito Autoral.
ta] ou outra substância.
riantes de qualquer ordem.
Art. 39 Os anúncios e bilhetes postais ilustra§ 41 Quando nos objectos não estiver declaArt. 53. A cessão total ou parcial dos direitos
dos e as vistas e retratos que se. destinam a. ser do autor. que se fará sempre··por escrito, presurada a sua significação, o seu preço de renda
postos à venda ou distribuídos ao público estão
e o numero de exemplares de que a edição consme-se onerosa.
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§ ]" Para valer perante terceiros, deverá a
cessão ser averbada à IT)a_rgem ~ ~egisVo a que
se refere o art. 17.
·
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§ 69 Ao ServiÇO de Do'cuffientàÇão,' Arquivo
os' de- reproduçãO de textos, e executar outras
e Divulgação compete.planejai-, Coordenar eXe- tarefas correlatas.
cutar as atividades relativas à guarda e cOnser§ 49 À Seção de Registro e Acompiinhamenvação dos documentos de interesse da Asses- to de PropoSições _cãrripete receber, reg~strar e
PROJETO DE RESOLUÇÃO
. , · N• 196, de 1988
soria, bem corno promover a divulgação de trabafornecer informações sobre a distribuição ~Ostra
lhos realizados pelo órgão e efetuar a revisão for- balhos aos assessores e- sua deVoluÇão, ·bem coAltera o Re9u1ãritent0 Administrativo
mal de textos.
mo sobre as ações Jesisl_ativa.S daS pr'oPOs.ições
do Senâdo Federal, aprovado pela ResoArt 34. À Subsecretaria de Apoio Técnico e
lução n' 58, de 1972, na parte relativa
~~ _trami~_ção_ f!o_ ~~n~~~ -~~deral., . _
compete
orientar,
cOOrdeOrçamentos
Públicos
à estrutura administrativa da Assessonar
e
controlar
as
atividades
de
provimentode
§ 59 ÀSeçãodeRecursosHumanoscompete
ria, e dá outras providênclas.
dados, análises e infOrniaÇões.básicas sobre Orçâ- providenciar a execuçao de programas de treinamentos, plailos e programas necessários à ·exCcU- mento e aperfeiÇoamentO--dos servidores da AsArl ]9 O Regulamento Administrativo do Se_ ·
nado Federal, aprovado pela ResoluÇão n9 58, - ção dos trabalhos de assessoramento.
sessoria, dar apoio a semin_ários, simpósios e
§ 19 São- Órgãos da Subsecretaria de Apoio
eventos semelhantes, além de executar outras tade 1972, passa a vigorar com as seguintes alteraTécnico e· Orçâmeritos PúbliCos:
·
ções:
refas correlatas."
- I - Gabinete;
1) A Subseçâo U--"Da Assessoria"- da Se2) A Seção 11 --"bo-Dire_~or da-~SsesSoria",
U- Se!Viço de Acompanhamento Orçamenção ln - "Dos Órgãos de Assessoramento Supedo Capítulo I, do TitulO lfl, do Livro I~ Çt_r:t._ 211,
tário:
·
rior" - Capítulo n, do Título 11, do Uvro J, passa
a) Seção de Acompanhamento dos Recursos pâssa a vigorar colrl ~ ~guinte_ redãçã~:~,~~
a vigorar com a seguinte redação:
Públicos; _
·
· · ·
. SEÇÁOII
....
SCIBSEÇÁO 11
b) Seção de Acompanhamento dos Dispên_Do DirCtoi- da Assessoria
Da Assessoria
dios Públicos;
ill -Serviço de Apoio à Auditoria e FiscalizaArt. 21 L Ao Oiretor da Assessoria incumbe
ção;
planejar, supervisionar, coordenar e coi'ltrólar a
Art. 31. Á Assessoria compete assessorar a
· IV -Serviço de Subveilções SOciais.
Mesa, as Comissões permanentes e temporárias,
execução das atividades compreendidas nas li§ 2"' Ao Gabinete compete providenciar so- nhas de competência do órgão e de suas unidaos Senadores, as Uderanças e ao Diretor-Geral,
bre o expediente; auxiliar o seu titular no exercício des administrativas~ encaminhar à Comissão Direnas suas funções legis1ativa, parlamentar e fiscal i~
zadora.
das atribuições e no desempenho das atividades tora o Programa Anual de Trabalho e o Relatório
inerentes à sua representação.
Parágrafo único. São Órgáos da AssessOria:
Anual de Atividades da Assessoria; designar serviI - Gabinete;
§ 39 Ao Servlço de Aco-rnpanhamento Orçador para participar de atividades de treinamento
-mentário compete orientar e promover a realiza- ou aperfeiçoamento de Recursos Humanos; autoH- Subsecretaria de Apoio Técnico;
çã·o das atividades de acompanhamento dos or- rizar despesas referentes a estudos e pesquisas
DI- Subsecretaria de Apoio Té_cnico a Orça~
mentos Públicos;
_
çamentos Públicos para prestação dos dados e
e a atividades de aperfeiçoamento de servidores
informações básicas necessárias à execução dos
N- Serviço de Apoio- Administrativo.
do órgão, conforme programa de trab~lho aprotrabalhos
de
assessoramento,
e:
vado pela Comissão Diretora e np$ limites das
Art. 32. Ao Gabinete da Assessoria compete
providenciar sobre o expediente, as audiências
I - através da Seção de Acompanhamento de
dotações do Orçamentõ do Senado Federal destie a representação do titular; executar as tarefas
Recui'Sos Públicos, coletar, organizar e preparar nadas à Assessoria; firmar -con'trato, quando autoelementos informativos de acompanhamento dos
rizado pelo Presidente do Senado Feder!3l, em
de suporte administrativo vinculadas às atribui~
recursos públicos;
ções do titular e auxiliar-lo no desempenho de
caráter excepcional, R_ara assessoramento \:(:cnico
suas atividades.
. _ __ _
_
U- através da Seção de Acompanhamento de
específico, com entidades ou pessoas; opinar soDispêndios públicos, coletar, organizar e preparar
Art. 33. á Subsecretaria de Apoio Técnico
bre o provimento de cargos em comissão de DireelementOs-informativos de acompanhamento dos tores de Subsecretarias imediatamente subordicompete orientar, coordenar e controlar as atividispêndios
públicos.
nados; submeter ao Presidente o nome do Diredades de provimento de dados, análises e infortor-Adjunto; solidtar" ao Primeiro Secretário a de§ 49 Ao Serviço de Apoio à Auditoria e Fisçalimações básicas necessárias à execução _dos trabalhos de assessoramento.
zação compete executai as -tarefas de suporte de
signação ou disp-ensa de servidores do exerdcio
dados e informações necessárias à realização das
de função gratificada e ao Diretor-Geral a lotação,
§ 19 São Órgãos da Subsecretaria de Apoio
Técnico:
-ãtiVfdades de assessoramento, relacionadas com
nos serviços da Assessoria, de servidores de sua
I - Gabinete;
ã função fiscalizadora do Poder Legislativo.
escolha; observar e fazer observar, no âmbito das
H-Serviço de Pesquisas Jurídicas;
§ s~ Ao Servlço-de Subvenções Sociais comuri.idades administrativas do Órgão, as -Çieterrrtim- SeiViço de Pesquisas Econômfcas;
pete executar as tarefas de acompanhamento das
nações da Comissão Diretora, do Presidente e
subvenções sociais.
_
IV- Serviço de Pesquisas Sociais;
do Primeiro Secretário;· impor penalidades, nos
·· Art. 35~- Ao Serviço de Apoio Administrativo
V- Serviço de Documentação, Arquivo- e Dilimites do _Regulamento ~9_m_inistrativo do Senado
vulgação.
_
compete orieritar, coordenar e controlar as ativiFederal, -e- desempenhar outras atividades peculiares ao cargo, de iniciativa pn?prla ou de ordem
§ 29 Ao Gabinete compete providenciar sodades de provimento de seiViços e materiais ne-·
bre o expediente; auxiliar o seu titular no exercício
cessáriOs à execUção dos trabalhos de assessora- superio:r.
das atribuições e no desempenho das atividades
menta e ao funcionamento dos demais órgãos
3)
A
Seção
X"Dos
Assessores
Legislativos",
da Assessoria.
inerentes à sua representação.
do Capítulo I, do Título III, do Livro I, art. 219,
_ _§ 19 São Órgãos do Serviço de Apoio Admi§ 3 9 Ao ServiÇo de Pesquisas Jurídicas compassa a vigorar com a seguinte redação:
nistrativo:
pete coletar, organizar e preparar elementos inforI - Seção de.Adrrúnistração;
mativos de naturesa jurídica necessários à elabo"Art._ 219. Ao Assessor Legislativo in-·
U- Seção de Mecanografia e Reprografia;
ração de trabalhos pelos assessores.
cumbem atividades de assessoram.ento téclU- Seção d~ Registro e Acompanhamento de
nico à Comissão Diretora, à Mes.:t às Comis§ 49 Ao SeiViço de Pesquisas Econômicas
Proposições;
sões permanentes e temporária, aos Senado~
compete coletar, organizar e preparar elementos
N_-SeçãQ de Recursos Humanos.
res, às Lideranças e ao Diretor-Geral, constsinformativos de natureza econômica necessários
tindo na preparação de minutas de propo§ 29 À Seção de Administração compete reà elaboração de trabalhos pelos assessores.
siçõ~s. de pronunciamentos e de relatórios;
ceber, controlar e distribuir o expediente e o matena elaboração de estudos opinativos e inforrial dÇt Assessoria, proceder ao controle interno
§ 59 Ao Serviço de Pesquisas Sedais com~
mativos; e na prestação de esdaredmentos
de seu pe~soal e executar outras tarefas correlatas.
pete coletar, organizar e preparar elementos da
técnicos, atinentes ao exercício das funções
área social necessários à elaboração de trabalhos
§ 3" A Seção de Mecanografia e Reprografia
constitucionais específicas do Senado Fedepelos assessores.
compete executar os trabalhos datilográficos e_
ral."
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DIÁRIO DO, CÇlf'lQRESSO NAdONAL (Seção li)

"Da Assessoria" -

do Capí-

tulo I, do Titulo Jl, do Livto II, passa, a viQ"Or'af
com a seguinte redaçao:
· ~

"~ , !51.0. O f~cionam~nto <:la Ass~so
ria será regido pelo s~u Regimento. Interno,
aprovado por ato,® .Cpmissão Diretora, obe-

decido o disposto

' § t9

n~ste Re~lamento.

A organ-iZação dos trabalhos de assessoramento far-se-á por áreas ou núcleos
temáticos, ficando os assessores -vincu1ados
diretamente ao titular da Assessoria.
§ 29 A Assessoria terá um Conselho

5) Na tabelé! de di5triPuição de funções- gr~tifi

~.:idaS, c?~~rltes. dp -~~~~II do ~ei~Jamen~~

l-na parte relativa. à .Assessppa, c6d1go
· 06.úOJ10, aCrescerltêrh:se ·1_(Uma)'FdM1 de <$efe
· de Ser\.iÇó, 3 (trêsf FG-2 de Chefe de Seção: e
· S (oitO) FG-2_ de_En~ar!'eg~adô de ~s~Ssoria;: ~
-- - ll :..::na parte referente à Subsecretaria Técniça
e Jurídica, código U6.01.00, que pass.3 a denoi"rifriar-sé Subsecretaria d_e Apoio Técnico, subs~
tUãril-se 3' (tresf Fà-2 -de Chefe de Seção pOr
~4- (qllatfOJ FG-f
thefê de SerViço e acresc~it
'tem-·se ~5" (sêiS) -FG-2 de EnC_ar~e.9-ã~o de Ass,e~'soiia;··-··
·· ·---· ' · · - · ·
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Art 2~ O Grupo Direção e Asses~oramento
Supeíi<;)~S ~f6c!fQo~~F; MbAey-)
,dà ~esp!_uÇao

9q,

de i 976, pas:x~. a vigorar com as alteraçõ~s
do Anexo.
'
'
· · ·
Parágrafo' único:· Ficá CrlaC:Iohb"<1ruPoRa que
se referê este ~artigo, o Cêit9ó ein' Comissão de
Diretor-Adjunto da Assessoria, incumbindo-lhe
superV:ISiàrla'r: 'aS âtiviáaaes' .3dmirti5traüva5 do órgão e eXerce-r-outràs funÇOes que lhe 'sejam atribuídas pelo- Regimento [ntemo ou pelo Diretor
da Assessoria.
Art 3 9 As despesas deCorrenteS da: exeCução
. desta resoJ4ção .-eocrerão à. conta das dotações
próprias do Senado FederaL ,
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 59 Revogam--se- as· disposições em contráriO, especialmente os arts. 36, 37, 38/39, 40
e 41 do Regulamento Àdmini_strativo do Senado
Federal, aprovado pela Resolução n? 5B. de 1972.
D_? 38,

Técnico, composto pelos Diretores do·Órgão
, _qi:-:;né3: J?~rte, ~o!lç:em~nt~-~ ,SJ.I~~eç:retaria 'de
. e Coordenadores -escolhidos por seus resOrçamento, código -~~-9~-0q, ~~ p~ssa a denopectivos Núcleos, com a competênda de deminar-se SubseCr"etaria de Apoio Técnico a Orçaliberar sobre o Programa Anual de Trabalho
mentos Públicos, substitua-se 1 (Uma) FG-2 de
dá Assessoria; ava1iar, em qualquer fase, a
Chefe de Seção, -pai 3 (três) FG-1 de CheTe 9e
exec~ção do Programa ,An~al de Trabalho
com vistas ao seu aperfeiçoamento; propor - Serviço e acrescentem-se 6 (seis) FG-2 de Encarregado de Assessoria.
ao Diretor da Assessoria _alterações na estrutura e no funcionamento do Órgão e das
unidades de apoio mediante sugestão de
ANEXO
qualquer de seus membros; deliberar sobre
· (Art. 29 da Res~lução n9 19~, d-e -~_9~8)
projetas de criação, expansão ou extinção
de núdeos; aprovar, dentre _os_ indicados peGrupo Direção e AsseSS?ramento Süp~~Or~s
los núdeos, nome de servidor da Assessoria
Código: SF-DAS- 100
para participar de atividades de treinamento
e aperfeiçoamento, eventuais ou previstas no
programa Anual de Trabalho; apreciar recurSituação Anterior
Situação Nova
so de seJVidor da Assessoria visando ao treiASSESSORIA
ASSESSORIA
namento e aperfeiçoar'nerito de recursos huDireção Superior
Direção Superiror
manos e, no âmbito da Assessoria, quaisquer
I Diretor da Subsecretaria de Apoio Técnico
I Diretor da Subsecretaria Técnica e
questões formuladas pelos seus membros
SF-DAS-101-4
Jurídica SF~DAS-101-4
e propor, a quem de direito, as soluções ·ca1 Diretor da Subsecretaria de Apeio Técnico
I Diretor da SubSecretaiia de
bíVéis.
a Orçamento Públicos SF-DAS-101-4 -Orçamento SF-DAS-101-4
§. 39 A prestação de assessoramento reI Diretor-Adjunto SF-DAS-1 01-3
lacionado com o planejamento e a organização dos órgãos adminiStrativos, pela Assessoria, poderá ser autoriz_ada_ pela ComisJustificação
Espera-se, pois, que o presente projetO mereça
são Diretora.
dos ilustres Membros desta Casa a acolhida que
O
presente
projetO
de
resolução,
que
a
CorriiS§ 49 Os cargos de titular do órgão, de
o assunto requer pela sua relevância.
Diretor das Subsecretarias e de Diretor-Ad- são Diretora encaminha à apreciação do Plenário
Sala da ComissãO Diretora, 13 de dezembro
junto são privativos de Assessor Legislativo do Senado Federal, decorre de relatório apresende 1988.. Humberto Lucena- José lgnádo
tado_ pela Comissão de Reestruturação da Assesefetivo.
Ferreira-Lourival Baptista- Jutahy MagaSoria, criad<i por dEitermiilciÇão da Prlmeira Secrelhães.
§ 59 Só poderão ser admitidos para exer- taria.
cer _o cargo de Assessor Legislativo de proviREQUERIMENTO N' 225, DE 1988
mento efetivo, os candidatos portadores de
No estudo levado a cabo pela Comissão de
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno,
título de curso superior e que atendam às
Reestruturação, ficou evidenciada a premência de
requeiro tenham tramitação em conjunto os seexigências legais de ingresso no Serviço Pú- se adotarem. mudanças organizacionais que perguintes projetas: Projeto de Let do Senado n9 _78,
blico, após habilitação em concurso público
mitam à_Assessoria o melhor aproveitamento de
de 1988,_ de autoria do Senador Marco Maciel,
específico.
seus recUrSos humanos (bastante ampliados com
que estabelece, na forma do alt. 153, § 2?, item
o ingresso, a aprtir de 1985, de novos Assessores
Art. 511. O Diretor da Assessoria poderá
II, da Constituição Federal, nos termos e limites
Legislativos concursadõS), para a prestação de
fumar contrato, em caráter excepcional e pada imunidadeJíscal das pensões e dos proventos
um assessoramento mais concüzente com as funra execução de tarefas específicas, com entipercebidos pelos maiores de 65- anos de idade
ções legislativas, fiscalizadora e parlamentar.
dades ou pessoas· de reconhecida compee Projeto de Lei da Câmara n~ -64, de 1988 (n~
tência profissional, em atendimento à soliciO efeito sobre a despesa do Senado Federal
1.064/88, na--Casa de -orifje"m),- de iniciativa do
tação da Comissão Diretora:; -de Comissão
é de significância mínima, e as mudanças são
Senhor Presidente da República, que altera a legisTécnica Permanente, Especial ou Parlamenestabelecidas_sob a forma de adaptação do Regulação do imposto de renda e dá outras provitar de Inquérito ou de Senador, quando não
lamento Administrativo em vigor, respeitando pledências.
houver assessor especializado para as tarefas
namente os -Contornos gerais do atual modelo
Sala das SesSões, 13 de dezembro de 1988.
solicitadas."
estrutUral constante desse documento.
- Lavoisier Maia.
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Ata da 78"' Sessão, em 13 de dezembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs_ Humberto Lucena, José lgnácio Ferreira,
Jutahy Maga/h~es e Dirceu Carneiro
As 15 HORAS E

30 Mlf'!aTi:JS, .ilCHÃM-$E

PRESENI'ES O$ SRS. SE!YiwORES:

-

'Mário
Aluizio B~Íe(ra - Nabor Júnior
Leop_oldo Peres - Carlos D_e'_Carli - Áu~o

Maia.-

Mello - Odacir So~s - Ronaldo_ Aragão O! avo Pires --João Menezes - Jarbas Passa-

rinho- João Castelo- Alexandre Costa- Edison Lobão- Chagas Rodrigues_:Álvaro Pacheco ~Afonso Sancho -Cid Sabóia de Carva1ho
-

Mauro Benevides ~ Quios All?erto -

Agripino -·Lavoisier Maia -

Raimundo Lira -

JQsê

Humberto Lucena

Marco Maciel -

Ney Mara-

Lufz Piauhylii'lo ~- quJI~erme Palmeira
Divaldo Suruagy - ~ubens Vilar - Albano

nhão -

Franco"""- Francisco Rollen1berfr- Lourival Baptista -Jutahy Maga1hães- Ruy Bacelar -José

lgnácio Fetreira- Gerson Camata- João Calmon- Jami1 Haddad - Nelson Camefro - Itamar Franco_ - Alfredo Campos --....:. RonanTito
-Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas - /•1auro Borg~s -::-Iram Saraiva
- Gonzaga JaimE7- Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos
- Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda
- Rachid Saldanha Derzi -.Wilson Martins Leite Chaves - Affonso Camargo -José RJcha
-Jorge Bomhausen- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli - José Paulo

BisoJ.

Art.- 29 Fiç-~I""'Q ~nta!5. p_ara o_ Minist~rit? Púb!ico dã União1 as seguintes vantag~ns e grati~c.a

Art 3 9 As ~mun~rações previstas no art. I 9
desta lei serão ~~sta.das, a partir de sua vigência,
- nas mesmas datãs e nos mesmos lndkes· adota..

ções~

I - gratificação de nível superior, instituída peJ_o Deçreto-lei n9 1.820, de 11 de dezembro de
1980, e concedida ao Ministério Público Federal
pelo Decreto-lei n"' 2.074, de 20 de dezembro
de 1973,_e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pelo DecretO-lei, n"' 2.117, de 7
de maio de 1984;
11- gratifiCação de produtividade, instituída pelo Decreto-lei n"' 1.709, de 3 f de outubro de 1979;
m- gratificação de desempenho de atividades
de tributação, arrecadação ou fiscalizaçáo de tributos federais, instituída pelo Decreto-lei n 9 1.341,
de 22 de agosto de 1974, com as alterações do
Decreto-lei n~ 2.074, de 20 d€: dezembro de 1983,
e Decreto-lei n~ 2.187, de 26 de dezembro de
1984·
.
N .:__gratificação de desempeilho de função essencial à prestação jurisdicional, instituída pelo
Decreto-lei n9 2.Il7, de 7 de maio de 1984, com
as alterações do Decreto-lei J19 2267, de 13 de

dos para os se:rvidores da União.
Art. 4"' Aplicam-se aos membros aposenta..
dos do Ministério PÇ!Qiico as _dispo~içôes cons-tantes desta lei.
Arl 59 As remunerações do Procuraç!or-Ge·
ra1 da República e dos demais membros do Ministério Público, considerado o básico~ a verba de
representação e vantagens pessoais, não poderão
exceder os limites máximos de remUneração dos
i'nlnistros do Supremo Tribunal Federa{.
Art. 69 As remunerações flXadas na presente
lei, nelas induída ~ representação, assim como
o disposto no art~ ?"'. vigoral'ão a partir de 19 de
novembro de 19~8.
Art. 7"' As despesas decorrentes da ;;~plicação
desta lei correrão à conta das _dotações consignadas aos respectivos órgãos no Orçamento da
União.
Art. f39 O cargo de Procurador d~ R~públicâ
de Categoria Especial passa a ter a c:lenorpinação
de Subprocurador-Geral da República.
Art. 99 Esta. Lei ~ntra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 1O. Revogam-se as disposições em contrário.
·

março de 1985;
V- gratificação instituída: pelo Decreto-lei n9
2.365, de 19 de outubro de 1987;
VI- auxílio-moradia, instituída para o Ministério Público do Distrito Federal pela Lei n"' 7.567,
de 19 de dezembro de 198.6~

ANF.XO

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A lista de presença acusa- O totilparecimerito de
65 Srs. Senadores. Havendo número regimentaL
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I 9 Secretário irá proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 68, de 1988
(1'1• 1.203188, na Caia de Origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)

Dispõe sobre as remunerações dos
membros do Ministério Público da

União_

O Congresso NaCional decreta":

Art. I 9 A remuneração e a verba de representação devidos aos men1bros do Ministério Público
Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério
Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e T em16rios, a partir de I"' de nOvembro
de 1988, passam a ser as constantes do Anexo
desta lei.

DEHOKXNAÇAO

YENCI~TO

1 - Procurador--Ge.r.o.l da Just.lca
do i'raballlo
Pro-eur.o.dor-eeral d:. Ju::otiça

·,: .·
....
,,..

Kilit.a~;

Procuno.dor .. Geral da
do Distrito Federal
tõ;-).o.;;
~~~~!oeurado.r•Geral

Justiça
e Tcrri
~
_ da .llepQ

-r,·.• -.-

1.000.000,00

200t

3~000.01)~~0.0

no.oqo,oo

195\

2 • .en.soo.oo

ii - Mini-stério- PÚblico do Tx-aba

lho - Subprceunt.ol~r-Ce::al Mini!ltério Público Militar
- Subptocurador-Ceral
JHni&tédc Públic:c do- óüt.hit.o F~detal a 'teniti'idos
- Pcoeunt.dor de JU~tiça

UI .. HinJ.ot ..:.Lro l'Ul>lJ.co

l'cdoJ:al
- ['(QC'IIf<H1or 'l<l R<:'púl>Hca
de u Cat<.:')rtd;.
Minhth:io r•úblic:o .ele. 'l'l"l.:bi!.
lho - Prc-.::\lrador do 'rr""-b,,lho do': H' C11Laqori..,
!tir:htérJo l'ÚI;)ico 11i.ai.c.r

~~~~~~~~~~ ~~b~: c;~il à~ 90 ~ f :.

tril.o t"(lc\el·lll e ~'C'X"l"lt.ó(Jos
- P.t:or.1o!.o.r Je .:rust.it11_ ,.

::!. 726,00Õ,OO

lV - J.Unistêdo ['Üblleo rcdcr'-'1
<'" l'rocu~.ldOt
da RE'I'itbl:i(~l'

~~r.f:tJ~i~'~~~t~ic.o

do

T~illl.!!

llio - l'rccurc~dor d~ ·Trabillho <l<i H C.'ltc<j<Jria
Mir•i•;t.:rio J'iiblicot Milita.r
- Pre<.·nre~do~ cl.;! 2c. Clltegoria
11iniPlél'io PÚblico do llisLd.to Fcdf:r<ll e TcrriLÓd.o~

;ii~~~otor

de ,,u,;ti,.;ll Subs-

--' ~

.'

:i~

. ,

900.00~,~0

··'.~'-~ i'

105.\

l.665.0Õil,OO

2.s6s .G_Qo ,_o_o

MENSAGEM N• I,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1988
(Do Senhor Procurador-Ger~ da RePública)
Excelentíssimo Senhor
Doutor Uiysses Guimarães

DignísSimo Presidente da Cârmlfa dos Deputados
Brasília -

Distrito Federal

EXcelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados
Nos tem1os dos arts. 61 e 127, § 29, da Constituição da República Federativa do Brasil, tenho
a honra de encaminhar a Vossa· Excelência., para
a elevada consideração do Congresso Nacional,
o anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobre a
fixação de vencimento e representação dos membros do Ministério Público Federal, Ministério Pú-

blico Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
A necessidade de ajustar os vencimentos das
diferentes carreiras, que a Constituição Federal

reuniu no Ministério Público da União, apresenta-se como razão primeira para este anteprojeto,

tendo em vista que a situação atual é incompatível

com o disposto no§ 1q,doart.39;daConstituição
Federal.
Está também sendo proposto um novo sistema
de remuneração que passa a comporase exclusi'WIIUilente do ~encimento-base e da representação,
afora eventuais vantagens de caráter pessoal: eliminam-se, assim, as inúmeras gratificações hoje
existentes, tomando transparentes, para conhecimento da sociedade, os valores exatos da retribuição.
Cuida ainda o anteprojeto de estabelecer os
vencimentos para os diferentes níveis da carreira,
segundo o mandamento constitucional definido
para a magistratura no art 93, inciso V, da Constituição Federal, pois o tratamento" atual fixa diferenças muito elevadas entre as categorias existen·
tes o que não é justo nem aconselhável.
Deve ser esclarecido que os valores propostos
foram obtidos através dos mesmos critériOs que
orientaram os anteprojetos de lei encaminhados
pelo Poder Judiciário ao Congresso Nacional, que
estabelecem os venêimentos dos magistrados federais. É relevante ressaltar que a remuneração
de Juízes e Membros do Ministério Público sempre guardaram relação, pelas caracterlstfcas das
funções exercidas nas respectivas carreiras, razão
por que os valores dos mesmos se aproximam,
uns e outros perfeitamente ajustados aos inegáveis ônus e crescentes responsabilidades, fixadas
para ambos pela nova ordem constitucional.
De se acrescentar ainda que o aumento real
proposto não é expressivo, por se reconhecer as
dificuldades financeiras do Tesouro Nacional,
sendo a aparência em contrário reSultante da extinção das inúmeras gratificações que são hoje
percebidas.
AI:> ensejo, reafirmo a Vossa Excelência os meus
protestos de alta consideração e apreco.- José
Paulo Sepúlveda Pertence, Procurador-Geral
da República

MENSAGEM N• 2,
DE 2 DE DEZEMBRO DE !988
(Do Senhor Procuradorterai

dei República)

Senhor Presidente
/
Em 22 de novembrq- último, encaminhamos
a Vossa Excelênda:7a a elevada considernçao

/
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do COngl-esso Nacionai, anteprojetO de lei, que
dispõe sobre o vencimento e representação dos
membros das diversas carreiras integrantes do
.Ministério Público da União (Projeto de Lei fl9
1203, de 1988- avulso anexo).
Os va1ores então propostos, nos termos dajusti·
fl.cativa apresentada, foram obtidos através dos
mesmos critérios orientaçfores dos anteprojetos
dos Tribunais- Superiores da União, que estabeleciam os vencimentos da magistratura. É que,
ressaltamos, a remuneração de juízes e membros
do Ministério Público sempre guardám relação,
pelas características das funções exercidas nas
respectivas carreirciS, razão por que os valores dos
mesmos se aproximam, uns e outros perfeita·
mente ajustados aos inegáveis ânus e cre.centes
responsabilidades, fixadas para ambos pela nova
ordem constitucional.
Tomãmos t:Ohhecimento, entretanto, de _que
' aquelas Cortes vem de submeter ao Congresso
Nacional novos ante'pédjetós de lei sÓbre a mesma
matéria, propondo remuneração significativa~
mente mais elevada qilé aS do prOjétp anteriormente em tramitação.
Aprovadas, que sejahi, aS nOvaS".proposlçõ_es,
a remuneração da magistratura federal ficaria situada muito acima da que o referido Projeto n<>
1203, de 1988, estipula para os membros do
Ministério Público, desequilíbrio que cumpre evitar.

Por is~. vimo-nos na ~o~gência de solicitar
a Vossa Excelência a substituição do texto daquele:
projeto de le_i encm:n~ado pela nossa Mensagem
n9-01/8'8.Pelo" que aCompanha a pres_ente.
Na oportunidade,· renovamos a Vossa Excelência ·o testemuriho_ de apreço pessoal e da mais
alta consideraÇão. - José Paulo Sepúlverda
Pertence, Procurador~Geral da República.
. DECRETO-LEI N•l.415,
DE 20 DE AGOSTO DE !975
• ••• ; . ~

. .

•A"N.EXO

Ct.- !tex.

m, &.:. ~eutl;o-lcl M

••••••aooOOOOOOooOOoOOo•ooooo• .. • • • • • •

c-~'..!_::':·~.

ferentes ao Item X - DJárias3 d.9 ARexo

II do Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agos- .
to de 1974
O Presidente dá RepUb)k<:!, no uso dª-atribuição .
que lhe confere o artigo 55, !tem 10, da Consti.~
tuição, decreta:
Art. ]9 As car"actéi:Stl.cas referentés ao item
X-:- Diárias, do Anexo"l(do Decreto-Lei n' 1.34 I',
de 22 de agosto de 1914; passam a vigorar Com
a redação constante dà. anexo deste decreto-lei:'
_ Art. 29 Este. decre-io':lei entraiá em vigor n8
data_ de sua publicà·ç-ãO, hivogadas as disPoSiçõeS
em contrário.
· .
__
_,
Brasília, 20 de agosto de 1975; 1549 da Inde~•
pendência e 879 da República - ERNESTO
GEISEL - Annando Flllcio.
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m:nOTnt~AÇT.O ru_S. CRA'l'IFIC}.ÇÕES
E ~NoiNI.zii.~ES
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Dá nova redação às cà.rac:::tei:1Süc~ re-
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--(.11l:f:.
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ltl-1)

:&1\Sl:S: M: CONCESSXo .
E w.LOltES

o~o•oo•aooooo•ooo•oaoo••••

............................................................................................... ........ .
-

l"ndenl~~çE.o

X- Diiii:la.s

.. ... ·-·.'. ... '·-·' ..... '.'.'.
"'''

'

'

destinada .a ~tr.n
der li.s de~pesi\-'>
extrao:n:unã=
r.ills de lllimentaç.iio c pou:~:.ada,
qurante o P"'rio.:lo de dc:~:.loea·
mento cv~·ntual do funcion5.:io
da resp.Jcti\·a !'lede, em objeto
cle :~ez:viço •
•••••••••••••~•••••••••••~••+••

l'.h;.adas d"e ::ocore:o
eca
as norm1:11< est.abelecidlls roeo;ulb-'\tCntaç.io qeral, be:\\
i!'Jssim er.t :rcc;ulamcnt..aç.iio t'!,
pccifica para 1>tetlde.c a C.!,
sos esf{ec1~.1sa"
•••••••••••••••••a•••••••~

vistos nos arts.. 2~', 3 9, 4 9, 5<>," 89", 9'1 e 17 deste
decreio-lei.
Parágrafo único. Em relação ao pessoal civi1
docente _e_ coadjuvante do magistério da Aeronáudos servidores dvis do Poder Executivo,
tica, o reajustamento previsto neste artigo incidirá
dos membros da Magistratura e do Tri- sobre os valores fiXados pela Lei n9 6250, de
bunal de Contas da União, e dá outras 8 de outubro de 1975.
providências.
Art. 2~> Os vencimentos mensãis dos minis0 Presidente da República, no uso da atribuição tros de Estado; dos membros da Magistratura,
que lhe confere o artigo 55, item ID, da Consti- do Tribunal de Contas da UJ:tião e dQ J'i\ioistério
tuição, âecreta:
Público; do ConSultor-Geral da República e do
Art. 19 Os ãtuais va1ores de vencimento, saláDiretor-Gerai dó Departamento Administrativo do
rlo, provento e pensão do pessoal civil, ativo e
Serviço Público serão fixados nos valores consinativo, de pessoal civil docente e coadjuvante tantes do Anexo I deste decreto-lei.
do magistério do Exército e dos pensionistás, de§ ]<> incidirão sobre os vencimentos a que
correntes da aplicação do Decreto-Lei IT' 1.348,
se refere este artigo, nos casos indicados no Mede 24 de outubro de I 974, serão reajustados em
xo I deste decreto-lei, os percentuais de Represen30% (trinta por cento), excetuados os casos pre- -- tação Mensal especificados no mesmo anexo.
DECREfO·IEI N9 1.445,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976
Reajusta 05 vendmentOs e salários
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§ 29 os membros dos Tribunais, quando no
exercfcio- da presidência destes, e_ o Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral terão ·a valor da

Nível 1 do Grupo-Direção e Assessoramento Supertores.
Art 5 9 A partir de 19 de março de 1976, será
aplicada aos servidores em atividade, incluídos
no Plano de Oassiflcação _de Càrgos -instituído
pela Lei n9 5.645, de 1970, a IX Faixa Gradual
correspolidente ao n[vel da classe que tiver abranQido o respectiV6 cárgo -ou emprego, com-6 Valor
c.onstante da Tabela "B" anexa ao Decreto-Lei
n? 1.348, de 1974. reajustado em 30% (trinta por
cento). -Parágrafo único. Em relação aos GrupOs Defesci Aérea e Controle do Tráfego Aêreo, Segurança e lnfonnações e Planejamento, os valores
de vencimento ou salário fDCados, respectivamente, pelos Decretos-Leis n'?'l' 1.392, de 19 de fevereiro de 1975, e 1.400, de 22 de abril de 625,
e pela Lei n9 6.257, de 2g de outubro de 1975,
serão reajustados em 30% (trinta por cento).
-Art. 6<:> A escala de :vencimentos e salários dos
cargos efetivos e empregos permanentes dos serVidores em atividade, incluídas nos Grupos de
Categorias Funcionais compreendidos no- Plano
de Oassificação de CargoS, será a Constante do
Anexo lll deste decreto-lei.
_
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se aplicam- aos inati\ros, cUjos proventos serão
reajustados em 30% (trinta por cento),-ha conformidade do disposto no art. 19 deste decreto-lei.
respectiva Representação Mensal acrescido, resArt 99 Aescaladevendmentosesaláriosdos
pectivamente, de 10% (dez por cento) e de 5%
cargos efetivos e empregoS pénnâ.nentes dos ser(cinco por cento).
vidores em atividade, irn:luídos no Grupo Magls§ 39 a grãtificaÇão prevista no artigo" 12 do
tério, Código M-400 ou LT-M-400, bem assim
Decreto-Lei n9 113, -de 25 de janeiro de 1967,
dos Auxiliares de Ensino, será a constante do Anepara os_ Jufzes da justiça do Distrito Federal e
xo Vl deste decreto-lei.
dos Territórios, fica absorvida pelo valor global
§ 1~' Os cargos ou empregOs de dirigentes
de retnbuição estabelecido, para os respectivos
de universidades e de estabelecimentos isolados
cargos, no Anexo I deste decreto-lei.
de ensino superiOr mantidos pela União, relacioArt 3o Os veilcimeritõs ou saJários dos carnados_noart 16 da Lei n96.182, de-l1 de aezemgos em comissão Ou das funções de _confiança
bro de 1974, serão incluídos e classificados_ no
integrantes do GrUpo-Direção e Assessoramento
Grüpo Dlreção e AssessOramento Superiores, não
Superiores, a que se refere a Lei h"9- 5."645, de
se lhes aplicando o sistema de incentivos funcio1O de dezembro de 1970, serão fixados nos valonais, ínclusive os previstos no § 1<:> do referido
res constantes do Anexo ndeste decretoRlei, fican~
art. 16.
do a respectiva escala acrescida dos Níveis 5 e
§ 29 Os valores de vencimeÍl.to sffiário, a
6, com os valores fl.x;ados no mesmo anexo.
que se refere este artigo, não se aplicam aos inativos. cujos proventos serão reajustados em 30%
§ 1ç Incidirão sobre os valores de vencimento
-(trinta por cento), na conformidade do disposto
ou saJário de que trata este artigo os percentuais
no art. 19 deste decreto-lei.
de Representação Mensal especificados no refeArt. 1O. Ficam institUídas a Gártificaçiio de
rido Anexo II, os quais não serão considerados
Atividade e a Gratificação de Produtividade, qUe
para efeito de cálculo de qualquer vantagem, indese incluem no Anexo U do Decreto-Lei n9 1.341,
nização, desconto para o Instituto de Previdência
§ 19 As referências, espeCificadas na escala
de 22 de agosto de 1974, com as características,
e Assistência dos Servidores do EStaao, ou pro- de" que trata este artigo, indicarão os valores de
defmlção, beneficiários e bases de concessão esventos de aposentadoria.
vencimento ou salário eStabelecidos para cada
tabelecidos no Anexo vn deste decreto-lei, não
§ 21' É faCultado ao servidor de órgão da adclasse das diversas categorias funcionais, na forpodendo servir de base ao cálculo de qualquer
ministração federal dlreta ou de autarquia, inves- ma do Anexo IV deste decreto~Jei.
vantagem, indenização, desconto para o Instituto
tido em cargo em comissão ou função de con_§ 29 Na implantação da escala prevista neste
de Previdência e Assistência dos Seividores do
fiança integrante do Grupo-DireÇão e Assesso- artigo, será aplicada ao servidor a referência de
Estado, ou proVentos de aposentadoria.
ramento Superiores, optar pela retribuição de seu valor de vencimento ou salário igual ao que lhe
§ 19 A percepção das Gratificações de Ativicargo efetivo ou emprego permanente, acrescida .couber em decorrência do reajustamento conce- dade e de Produtividade sujeita o servidor, sem
de 20% (vinte por cento) vencimento ou salário dido pelo artigo 59 deste decreto-lei.
exceção, ao mínimo de 8 (oito) horas diárias de
fixado para o cargo em comissão ou função de
§ 39 Se não existir, na escala constante do
trabalho.
confiança, não fazendo jus à Representação Men- Anexo ill, referência com o. valor de vencimento
§ 29 As gratificações de que trata este artigo
sal.
ou salário indicado no parágrafo anterior, será
não se aplicam aos servidores integrantes dos
§ 3" Aopçaoprevistanoarligo4~,eseupará aplicada ao servidor a referência que, dentro da
Grupos Magistério e Pesquisa Cientifica e Tecnografo único, da Lei n~ 5.843, de 6 de dezembro classe a que pertencer o respectivo cargo ou emlógica, os quais estão sujeitos ao sistema de incende 1972 far-se-á com ~ase nos valores de venci- prego, na fonna estabelecida no Anexo N deste
- tivos funcionais previsto na Lei n<:> 6.182, de 1974,
mento ou salário estabelecidos, nos anexos I e
decreto-lei, consignar o vencimento ou salário de
nem aoS do Gfupo Diplomacia.
II, para o cargo ou função de confiança em que wJor superior mais próximo do êp;e resultar do
§ 39 A Gratificação de Atividade serácOncefor investido o servidor e sem prejuízo da percep- reajustamento concedido pelo artigo_59, e seu padida a membros do Ministério PúblicO, nos casos
ção da correspondente Representação Mensal.
rágrafo único, deste decreto-lei.
e percentual especificamente indicados no Anexo
§ 49 Os valores de vencimento e de RepreArt. 79 Os critérios e requisitos par a moviI deste decreto-lei, aplicando-se a ressalva consR
sentação Mensa1, a que se refere este artigo, não mentação do servidor, de uma para outra refese aplicam aos servidores que Se tenham aposen- rência de vencimento ou salário, serão estabe~ · tante da parte fma1 do caput deste artigo.
§ 49 As Gratificações de Ativídade e de Produtado com as vantagens de cargo _em comissão, Jeddos no regulamento da progressão funcional,
tividade ficam incluídas no conceito de retribuicujos proventos serão reajustados em 30% (trinta previsto no-art. & da Le(n9 5.645, de 1970.
çãO, para efeito do disposto no § 29 do art. 39
por cento), na conformidade do artigo 1° deste
Parágrafo único. As referências que ultrapase no parágrafo úilico do art. 4 9 deste decreto-lei.
decreto-lei.
sarem o valor de vencimento ou salário, estabe§ 5 9 A reestruturação do GrupO-Direção e As- lecido para a classe final ou única de cada cateArt. 11. O percentual referente à Gratificação
sessoramento Superiores e a classificação, na res- goria funcional, corresponderão à Oasse Espepor TrabaJho com Raios X ou Substâncias Radioapectiva escala de níveis, dos cargos em comissão
tivas é fixado em 40% (quarenta por cento), _de
cial, a que somente poderão atingir servidores
ou funções de confiança que o integrarão far-se- em número não superior a 10% (dez por cento)
conformidade com a Lei ri? 1234, de 14 de noão por decreto do Poder Executivo, na forma auto- _da lotação global da categolia, segundo critério
vembro de 1950, e na forma estabelecida no Anerizada pelo artigo 7" da Lei no 5.645, de 1970.
xo vn deste decreto-lei.
a ser estabelecido em regulamento.
Art 4 9 As gratificações correspondentes às
Arl 89 Os-VeiiCimentos.do"pessoal integrante
Art. 12. Os beneficiários do Auxílio para Mofunções integrantes do Giuj;>O-Direção e Assis- da carreira de Diplomata; Código D-30 I, quando - radia,_ previsto no item IX do Anexo II do Decretência Intermediárias, código DAI-11 O, serão rea- em exercício na Secretaria âe Estãâo, serão os
to-Lei n9 _1.341, de 1974, passam a ser os indicajustadas nos valores estabelecidos no _Anexo ll fixados nô Anexo V deste decreto-lei, sobre eles
dos no Anexo_VII deste decreto-lei.
deste decreto-lei, observado o disposto no pará- incidindo os percentuais de Representação MenArt 13. Fica incluída no Anexo II do Decregrafo único deste artigo.
to-Lei n9 1.341, de 1974, sob a denominação de
sal especificados no mesmo anexo.
Parágrafo único. A soma da gratificação- por
Gratificação por Produção Suplementar, a vanta:.
§ 19 A Representação Mensal a que se refere
Encargo de Direção ou Assistência Intermediária
gem de que trata a Lei n~'4.491, de 21 de novemeste artigo não será considerada para efeito de
bro de 1974, com_ as_ caracteristicas, definição,
com a retribuição do servidor, designado para cálculo de qualquer vantagem, indenização, proexercer a correspondente funçã-o, não poderá ul- ventos de aposentadoria ou desconto previdenbeneficiários e bases de concessão indicados no
trapassar o valor da estabelecida para o respectivo ciário.
Anexo VIl, com as mesmas ressalvas aplicáveis
cargo ou emprego, acrescida de 20% (vinte por
§ 29 Os valores de vencimento e de Repreàs demais gratificações previstas neste decret._.-.
cento) do vencimento ou salário fiXado para o_ sentação Mensa1, de que trata este artigo, não
lei.
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cimentos e gratificações resl,llian~s da apliCaçâ~
deste dec~:eto-iei, bem assim firmará a orientaç~o
normativa que se fJZel' necessária à sua execução,
_ inclusive quanto à aplicação do disposto no art ·t
Administração, exercer, cumulativamente, dois
21 e seu parágrafo único deste decreto-lei.
Parágrafo único.- O seiVfdor continuará a fazer
cargos o_u empregos dessa categoria, inclusive jus à diferença individual que venha a subsistir
:Art. 26. -"Contfrtua-em vigor· o disposto no§
no mesmo órgão ou entidade.
19 do art. 69 da Lei n9 6.036, de 19 de mala de
por força da aplicação deste artigo, a qual será
§ 1'~' O ingresso nas Categorias Funcionais absorvida, progressivamente, na mesma propor1974.
de Médico de Saúde Pública e de Médico do Tra- - ção dos aumentos de vencimento, progressão ou
1\rt. 27. O reajustamentO de proventos de
balho far-se-á, obrigatoriamente, no regime de ascensão funcionais, supervenientes à vigência
aposentadoria previsto no Decreto~Leii n? 1.325,
8 (oito) horas diárias, a ser cumprido sob a forma dÓS efeitos fmanceiros deste decreto-lei.
de 26 de abril de 1974, com as alterações consde dois contratos individuais iie trabalho, não faArt. 20. -o reajustamento dos proventos de
tantes de$te artigo; tel-á -início a partir de 1" de
zendo jus o servidor à percepção da GratifiCãçáo inatividade, na forma assegurada pelo art. 19 deste
maio de 1976.
-de Atividade.
decreto-lei, incidirá, exclusivamente, sobre a parte
. § 19 Opagamentodaimportânciadeaumen§ 29 Correspondem à Jornada est:abeleciQa do provento correspondente ao vencimento-base,
to, _decorrente do reajustamento de proventos a
neste artigo ·os valores de vencimento ou salário sem_ reflexo sobre outras parcelas, de qualquer
que se refere _este artigo far-se-á em parcelas binátureza;-iri:tegrãntéS
-do
provento,
resSalvada,
fixados para as referêndas especificamente i"ndi- ·
mestrais e em percentuais a serem estabelecidos
apenas, a referente à gratificação adicional por
cadas no Anexo IV deste decr_eto-lei.
de modo que o valor de referência seja totalmente
tempo de serviço.
atingido em 1? de mars_o de 1977.
Art. 15. :Os ocupantes de cargOS--:--ou empreArt 21. A partir de 1" de março de 1976; Os
gos integrantes das Categorias Funcionais de
§ -29 O valor de vencimento que servirá de
Odontólogo, Técnico em Comuriícação SÓcial-e ·titulares de cargos em comissão e de funções
base_ ao_ reajustamento será o correspondente à
de
confiança,
integrantes
dos
Grupos
Direçãoe
Técnico de Laboratório ficam sujeitos à jornada
.classe inicial da categoria em que seria incluído,
de 8 (oito} horas de trabalho, não se lhes aplican- Assessor.ãrriento Superiores e Direção e Assismediante transposição ou transformação, de cartência
Intermediárias,
não
poderão
ser
designado disposições de leis especiais referentes ao regigo ocupado na atividade, considerado o_valor da
me de trabalho estabelecido para as correspon- dos para o desempenho de funções de assessoraIX Faixa Gradual estabelecida para a rererida clasmenta superior a que se refere o Capítulo !V do
dentes profissões.
se, resultante da aplicação do disposto no art.
Títu!ÕXI do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro
59 deste decreto-lei.
Art. 16. Os atuais ocupanteS de cargos ou de 1967, na redação dada pelo Decreto-Lei n9
empregos das Categorias_ Ft,.~nc_ionai~ de Médico, 900, de 29 -de setembro de 1969.
§ 3 9 Para efeito do disposto no parágrafo an~
Odontólogo e T éçnic.o de Laboratório poderão
terior, não serão c;onsiderados os casos de transParágrafO únicO. O disPOsto neste artigo não
optar pelo regime de 30 (trinta) horas s,emanais se aplica às designações para funções de assessoformação de cargos ocorrido_s em categoria fune os da Categoria de Técrilco em Comunicação ramento superior ocorridas antes da data da publicional diversa daquela em que estes seriam odgiSoCial pelo de 35 (trinta e -drico) horas semanais
nariamente incluídos.
cação deste decreto-lei, não podendo, nesses c:ade_ trabaJho, caso_ em que perceberão os venci§ 4_9 Se as atribuições inerentes ao ca_rQo em
s·os. haver alteração nos valores da retribuição
mentos ou salários correspondentes às referênque se aposentou o servidor não estiverem previspercebida pelos respectivos titulares em razão do
cias_especificamente indicadas no Anexo IV deste exercício de tais funções, enquanto nelas permatas no novo Plano de aassificaçâo de ~Cargos,
decreto-lei, não fazendo jus à Gratificação de Ativi- necerem.
tomar-se-á por base, para efeito do disposto no
dade.
parágrafo antener,·a categoria funcional de ativiArt.
22. Os órgãos da Administração federal
Parágrafo único. Nos_ casos de acumulação
dades semelhentes, inclusive no que diz respeito
di_r~ta e autarquias federais deverão providenciar
ao nível de responsabilidade, complexidade e grau
de dois cargos ou empregos de médico, a opção a redução progressiva dos respectivos quadros
assegurada por este artigo somente poderá ser
de escolaridade exigidos para o respectivo deseme tabelas permanentes, mediante extinção e ~u
penho.
exercida em relação a um dos cargos ou em- pressão automáticas de cargos e empregos que
pregos.
§ 59 No caso dos agregados, a categclri~_fun
vagarem em virtude de aposentadoria.
cional que servirá de base ao reajustamento dos
Art. 17. As retribuições dos servidores de que
·
§
J9
A
norma
constante
deste
artigo
não
se
respectivos proventos será aquela de abibuições
trata o art 2~ do Decreto-Lei n~ 1313, de 28 de
aplica aos integrantes do Ministério Público e dos
correlatas com as do cargo em comissão ou funfevereiro de 1974, serão reajUstadas de acordo
Gnipos Diplomacia, código D-300, Polícia Fedeção gratificada em que ocorreu a agreg~ção, obcom o critério indicado no mesmo dispositivo
ral, c6digo PF-500, e Tributação, Arrecadação e
servado o disposto no § 29 deste artigo.
respectivos parágrafos, observado o disposto
Ascalização, código TAF-600.
no art 15 do Decreto-Lei n9 1.341, de 1974.
§ 69 O reajustamento de proventos assegu§- Z' Para efeiio do disposto neste artigo, deArt. 18. Não sofrerão quaisquer reajustamenrado por este artigo incidirá sobre a parte do proverão os órgãos e autarquias encaminhar ao Detos em decorrência deste decreto-lei:
vento correspondente ao vencimento-~se e acarpartamento Administrativo do Serviço Público, a
retará a supressão de todas as vantagens, gratifi1- os valores de vencimento e de gratificação
1» de junho e a 19 de dezembro de cada exercido,
cações, parcelas e quaisquer outras retribuições
de função, correspondentes aos cargos em ·coproposta para reformulação das respectivas lotapercebidas pelo inativo, ressalvados, apenas, o
missão e às fuhções gratificadas previstos no sisções, observadas as normas legais e regulamensalário-família e a gratificação adicional por tempo
tema de classificação de cargos institu"ído pela
tares pertinentes.
de serviço.
__ _
Lei n• 3.780, de 12 de julho de 1960;
Ai'\. 23. O ~~eajustamento de vencimentos, sa§ 7" Não haverá o reajustamento de provenD-as gratificaçõeS, vantagens e indenizações
lários, proventos e pensões, concedido por este
tos de que trata este artigo nos casos em que
mencionadas nos §§ 3" e 4" do art. 3 9 e no §
decreto-lei, e o pagamento das Representações
estes já sejam superiores ao valor de vencimento
1" do art. 6~-dO Decreto-Lei n" 1.341, de 1974.
Mensais e das Gratificações de Atívidade e de
da classe inicial que servirá de base ao respectivo
9
§ 1 Os valores das gratificações pela RepreProdutividade, nos casos e percentuais especificálculo..
sentaçã'o de Gabinete serão fixados em regulacados, vigorarão a partir de 1" de março de 1976.
§__ 89 Caberá ao órgão central do Sipec: elabomento.
Aft. 24. Nos cálculos decorrentes da aplica- rar instrução normativa disciplinando a execução
§ 29 A norma _constante deste artigo alcança
ção deste decreto-lei serão desprezadas as fradeste artigo, bem assim as tabelas com os valores
os servidores não-incluídos no Plano de Classifições de cruzeiro, inclusive em relação aos desconde proventos reajustados e_ com os percentuais
cação de Cargos de que trata a Lei n 9 5.645,
tos 9ue incidirem sobre o vencimento ou salário.
bimestrais de pagamento a que _se refere o § 19
de 1970.
··
·
Art. 25. O órgão central do Sistema de PesArt. 28. - A- despesa decorrente da ãj,licã.Ção
Art. 19. As diferençaS individuais de vencisoal C'IVii daA~ministração Federal (Sipec) elabodeste decreto-lei será atendida à conta das dotamento, salário ou vantagem, a que fiZer jus o servirará as tabelas de valores de niveis, símbolos, venções constantes do Orçamento da União.
dor em decorrência da aplicação das faixas graArt. 14. Os _ocupantes de cargos e empregos __ duais institUídas pelo Decreto-Lei n 9 _1.541 _de
integrantes da categoria funcionê!I de .Médic:_p fi- - 1974, _serão absorvidas pelo valor de vencimento
cam sujeitos à jornada de 4 (quatro) horas; de
o!J sªlário_r_e_s;JJ)_ta_nte do r_e.;Uustamento concedido
trabalho, podendo, a critério e no interesse da _ por eSte decreto-lei.
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Art. 29. Este decreto-l.ei e_n_tra~á em VigOr na
data de sua publicação, revogada,s as disposições
em contrário.
Brasma, 13 de fevereiro
1979; is5~ d~ ~~d~

·vedo Hennlng - Sylvlo Frota - Antbnlo
Francisco Azezedo da Silveira- Mário HenJ;ique Slmonsen - Dyrceu Araújo Nogueira

- Shigeakl Ueld- João Pauio dos Reis Venoso - Mauricio Rangel Rels - Euclides
Quandt de Oliveira - Hugo de Andrade

ERNESTO

-AlysSQn PauiineBl- Ney Braga- Arnaldo
Prleto - J. Ararlpe Macedo -·Paulo de AI·

Geraldo Aze-

melda Machado- Severo Fagundes Gomes

Abreu - Golbery do Couto e SOva - João
Baptista de Oliveira Aguelredo - Antônio
Jorge Cone a - L. G. do Nascimento e SOva.
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DECRETO-LEI N• 1.604,
DE 22 DE FEVEREIRO DE !978

Reajusta os vencimentos e salários
dos servidores dvis do Poder Executivo,
dos membros da Magistratura e do Trl·
bunal de Contas da União, e dá outras'
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os atuais valores de vencimento, salário, provento e pensão do pessoal civil, ativo e

-

inativo, do Poder Executivo, dos membros da MaAI!- 2° O salário·familia passa a ser pago na
gistratura e do Tribunal de Contas da União, do importância de Cr$ 81,00 (oiteritae um cruzeiros),
pessoal cMl docente e coadjuvante do magistério - por dependente, a partir de 19 de março de 1978.
do Exército e da Aeronáutica e dos pensionistas,
Art. 39 Não serão reajustados em decorrência
decorrentes da aplicação_do Decreto-Lei n9 1.525, deste decreto-lei:
1- os valores referentes às Diárias e à lndeni·
de 28 de fevereiro de 1977, são reajustados em
zação de Transporte, i:le que tratam os itens X
38% (trinta e oito por cento).
e XIX do Anexo II do Decreto--Lei n9 1.341, de
Parágrafo único. Em decorrência do disposto 22 de agosto de 1974, com as alterações introduneste-artigo, os vençimentos, salários e gratifica~ zidas pelo Decreto-Lei n<? 1.445, de 13 de fevereiro
çÕes do Pessoal em atividade, constantes dos ane- de 1976, e pelo Decreto-Lei n9 1.525, de 1977,
xos I, II, III, V e VI_ do Decreto-Lei n<? 1.525, de respectivamente;
1977, passam a vigorar com os valores especifirr- os valOres de veilcimento e- de gratificação
cados nos anexos I, II, m, V e VI deste decreto--lei.
de função, correspondentes aos cargos em co-

•
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missão e funções gratificadas previstos no siste-

ma de classificação instituído pela Lei n"' 3. 780,
de 12 de julho de 1960; e
·
-DI- as gratificações, vantagens e indenizações
mencionadas nos §§ 3~ e 4"' do art. 3"' e no §
1"' do artigo 6"' do Decreto-Lei n~" 1.341, de 1974,
que ainda estejam sendo pagas a servidores nãoincluídos no novo Plano de Classificação de Cargos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo, bem
assim no artigo 18 do Decreto-Lei n"' 1A45, de
1976, e no artigo 12 do Decreto-Lei. n" 1.525,
de 1977, não se aplica aos selVi.dores pertencentes aos quadros dos territórios fed~rals.
_ _
Art 4" As classes das Categorias Funcionais
integrantes do Piano de Classificação de Cargos
instituído pela Lei n9 5.645, de 1O de ·dezembro
de 1970, que possuam, em sua estrutura salalia1,
as Referências 1 e 2 da escala de que trata o
Anexo mdo Decreto-Lei n9 1.~45, de 1977, passam a iniciar-se na Referência 3 da escala constante do Anexo ID deste decreto-lei.
Art. ,59 A primeira Referência da classe inicial
da Categoria de Programador, do Grupo-Processamento de Dados, cód.ogo LT -PR0-1600, passa
a ser a 32 e a da classe inicial da Categoria de
Motorista Ofictal, do Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria, códigos TP-1200 ou LTTP-1200, passa a ser a 14, da escala constante
do Anexo I1I deste decreto-lei.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto
no art. 4~' e neste artigo, ficam alterados, na forma
do Anexo IV, deste decreto-lei, o Anexo IV do Decreto-Lei n~" 1.445, de 1976, e o Anexo da Lei
nl' 6389, de 9 de dezembro de 1976.
Art. 6.~" Os servidores atualmente incluídos
nas Referências 1 e 2 das Categorias Funcionais
ele que trata o artigo 49 deste decreto-lei e os
que' se encontrem nas Referências 11 e 13 da
de Motorista Oficial ficam automaticamente localizados na Referência 3, os primeiros, e na Referência 14, os últilno;, . ~
_ ___
Art. 7' O § ]9 do art 2° do Decreto-Lei n"'
1.525, de 1977, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 1Q. __ ficarn_ revogados o art. 2i do Decreto-Lern->tA45 de 1976, e respectivos parágrafos.
Arl 11~ As diferenças individuais de vencimento, salário ou vantagem, porventura percebidas por servidores incluídos no novo Plano de
Gassificação de Cargos, são absorvidas pelo reajustamento concedido por este decreto-lei; na
mesma base percentual.
Art 12. Nos cá1cu1os decorrentes da aplicação deste decreto-lei, serão çlesprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos descontos que incidirerri sobre o vencimentO ou salário.
13. Continua em vigor o disposto no paráQ'iãfó 19 do art. 6<:> da Lei n9 6.036, de 1"' de
maio de 1974.
Arl 14. O reajustamento de vencim'i':ntOs, salários, proventos e pensões, concedido por este
decreto-lei, vigora·a partir de 19 de março de 1978.
Art. 15. O Departamento Administrativo do
Serviço Público elaborará as tabelas de retnbuição
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"§ 19 Os membros dos Tnbunais, quando no exerdclo da Presidência destes, e o
Presidente do Tribunal SUperior Eleitoral terão o valor da respectiva Representação mensal acrescido dos seguintes p.ercentuais: de
20% (vinte por ce_nto), o Presidente do Supremo Tribunal Federal, de 15% (quinze por
cento), o Presidente do Superior Tribunal
Eleitoral; de 10% (dez por cento), os Presidentes do Tnbunal Federal de Recursos, do
Superior Tnbunal Militar, do Tribunal Superior do Trabalho, do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, do Tribunal
de Contas da União e dos Tribunais Regionais do Trabalho."

decom::ntes da aplicação deste decreto-lei e firmará a orientação normativa que se fizer neces-_
sária à sua execução.
_
Art. 16. Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasilia, 22 de fevereiro de 197_8; 157"' da_lndependência e 909 da República. - ERNESTO
GEISEL- Annando Falcão - Geraldo Aze.
vedo Henning- Fernando Bethlem- Antônio Francisco Azevedo da SUveira - Mário
Henrique Simonsen - Dyrceu Araújo Noguelra - Alysson Paullnelll - Ney Braga -
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Art. 89 Fica incluída no Anexo 11 do Decreto-Lein91.341, de 1974,aGratificaçãO-porEncargo de CW'SO ou Concurso, com as características,
beneficiários e bases de concessão estabelecidos
no Anexo VU deste decreto-lei.
Art. 91' Os beneficiários do Auxílio para Moradia, a que se refere o_ Anexo 11 do Decreto-Lei
9
n 1.341, de 1974, com a alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n9 1.445, de 1976, passa-m a
ser os indicados no Anexo VU deste decreto-lei.
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Dispõe sobre pagamento da Gratifica-

ção de Pr-odutividade nos casos que
menciona, e dá outras providências.
O Presidente da República; no uso das atnbuições que lhe confere o artigo 55, item III, da Cons--

tituição, decreta:
Art. 1<? A Gratificação de Produtividade, instituída pelo artigo 1O do Decreto-Lei n~ 1.445, de
13 de fevereiro de 1976, alterado pelo Decreto-Lei
n9 1.574, de 19 de setembro de 1977, e pelo
Decreto-Lei n~ 1.698, de 3 de outubro de 1979,
será paga aos membros do Ministério Público da
União, aos do Ministério Públtco do Distrito Federal e dos Territórios e aos integrantes do GrupoServiços Jurídicos previstos na sistemátiCa de
classificação da Lei n~ 5 ..645, de 10 de dezembro
de 1970, que estiverem no exerddo_das atribuições inerentes aos respectivos cargos efetivos ou
empregos permanentes, nos órgãos do Ministério
Público, na Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal, em órgãos integrantes da Presidência da Repúbllca ou nos órgãos da adffiirlistração federal
direta ou autarquias em que sejam lotados.
§ 19 A gratificaçãO também será paga aos
servidores de que trata este artigo quando no exrclcio, na administração federal direta ou autarquias,, de cargo em comissão do Ministério Público, de cargo em comissão ou função de confiança
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
de função de nível superior do Grupo-Direção
e Assistência lntermadiárias ou, ainda, de Função
de Assessoramento Superior a que se refere o
artigo 122 do Decreto-Lei rr 200, de 25 de feve~
reiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei n~' 900, de 29 de setembro de 1969; desde
que, nessas hipóteses, haja correlação ·com as
atribuições do respectivo cargo efetivo ou emprego permanente.
§ 29 Para efelto deste artigo, cOnsiderar-se-ão
como de efetivo exercício os afastamentos em
virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
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DECRErO-L.EfNo 1.709,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1979
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d) -licença especial,liceÍlça para tratamento dé

sailáe, licença à gestante ou em decorrência de
acidente em serviço;
e) serviços obrigatórios por lei;
f) missão ou estudo no estrangeiro, quando
o afastamento houver sido autorizado pelo Presiderite da República ou Ministro de Estado;
g) deslocamento em objeto de serviço;
h) indicação para ministrar ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, desde que o programa seja promovido ou aprovado pelo órgão a
que estiver vinculado o servidor.
§- 39 A gratificação de que trata este artigo
não poderá ser paga cumulativamente c·om a Gratificação de Atividade nem com a RepresentaçãO
Mensal do cargo isolado de provimento efetivo
de Subprocurador do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
Art 2~ A gratificaç~o a que se refere 6 artigo
}9 será -~tribuída em função da produtividade do
servidor, aferida em razão dos encargos assumidos e das atividades desempenhadas, inerentes
às funções de Ministério Público, as relativas à
defesa ou representação, judicial ou extrajudicial,
da Fazenda Nacional ou de autarquia federal, ou
-as de apuração, inscrição e cobrança da Dívida
Ativa, ou ainda, as de consultaria ou assessoramenta jurídicos, incompatíveis com o exercido
da profissão de advogado ou impeditivas do seu
pleno desempenho no setor privado (arts. 82 a
85 da Lei n9 4.215, de 27 de abril de 1963.)
§ 19 A gratificação individual corresponderá
a percentuais de 40% (quarenta por C-ento), 60%
(sessenta por cento), ou 80% (oitenta por cento)
do vencimento ou salário fixado para o cargo efetivo ou emprego permanente ocupado pelo servidor.
§ 2 9 Se o servidor não estiver incompatlbi. lizado para o exercício da profissão de advogado
e não firmar compromisso de não a exercer, o
percentual da gratificação será de até 60% (sessenta por cento).
§ 39 O percentual médio das gratificações individuais concedidas em cada órgão será de, no
máximo, 60% (sessenta por cento).
Art 39 Os critérios e bases para a concessão
da Gratificação de Produtividade e os correspon-

dentes percentuais, observãdaS aS normas constanteS deste_ decreto-lei, serã.o faxados pelo Ministro de Estad_Q_OU autoridade de nível hierárquico
eq'uiváíente ao quid se vincular cada órgão ou
autarquia.
Art. 4~ O total percebido pelos servidores a
que se. refere o art. 1?, a título de vencimento,
salário, representação mensal, gratificação de fim-çãõ e- -gratificação de produtividade, não podera
ultrapassar o valor do limite a que se refere o
art. 3 9 do Decreto-Lei n 9 1.698, de 3 de outubro
de 1979.
Art. 59 A Gratificação de Produtividade e a
Gratific;:a~ão de Atividade, instituídas pelo Decre!ã~Lei fl1> 1.445, de 13 de f~reiro de 1976, sobre
qual~ incidirá o desconto previdenciário, serão
computadas para o cálculo do provento da inativi~
dade do funcionário que, ao se aposentar com
35 (trinta e cirico) anos Ou mais de serviço, esteja
percebendo qualquer das aludidas gratificações.
§ 1~ Para os fins do disposto neste artígo, o
tempo de serviço será reduzido de_acordo com
os limites ftxados por leis especiais para a aposentadoria voluntária com proventos integrais.
§ 20? "No caso da GratificaÇão de Produtividade, o valor a ser computado é o correspondente
à média percebida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à data da aposentadoria.
Art. 69 Fica alterado o Anexo VIl do Decreto-Lei n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, com
as modificações posteriores, para fins do disposto
neste decreto..Jei.
Art 7~ Os efeitos financeiros deste decreto-lei
vigorarão a partir de 1<> de janeiro de 1980 e a
despesa decorrente será atendida à conta das dotações constantes dos Orçamentos da União e _
das autarquias federais, suplementadas, se necessário, mediante compensação com outras dotações_ orçamentárias.
Art. & R~ogadas as disposições em centrá~
rio, este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 31 de outubro de 1979; 158~ da IndeK
pendência e ·919 da República. JOÃO FIGUEIREDO - Petrônlo Portella.

as

DECRETO-LEI N• 1.714,
DE 21-DE NOVEMBRO DE 1979
Inclui gratificação no Anexo U do Decreto-Lei n~' 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item ID, da Constituição,_decreta:
Art. 19 _ Fica incluida, no Anexo n do Deçreto-Lei rr 1.341, de 22 de agoSto de 1974, a Gratificação por Operações Especiais, com as características, beneficiários e bases de concessão estabelecidos no Anexo deste decreto-lei.
Art. _2 9 A Gratificação de que trata o artigo
anterior será paga pela metade, no corrente exerctcio, e integralmente, a partir de 1~ de janeiro
de 1980.
Art 3<> A Gratificação por Operações Especiais será gradativamente incorporada ao venci~
menta do cargo efetivo, na razão de 1/10 (um
décimo) de seu valor, por ano de exercício em
cargo de natureza estritamente policial, em órgão
da Administração Federal, não podendo ser paga
enquanto o servidor deixar de perceber o venci-
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menta em virtude de licença ou outro afastamento, salvo quando investido em cargo de provimento em comissão, de igual natureza.
Art 4~' A despesa decorrente da aplicação
deste decreto-lei será atendida à conta dos r~ur

P..rt. 29 J'la apJiCf!Ção do dtsposto na Lei n9
6.732, de 4 de dezembro de 1979, será considerada a Representação Mensal instituída pelo DeCreto-Lei n 9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976,
desde que o servidor tenha exercido o cargo
com essa vantagem durante pelo menos 2
(dois) ariOs. -- -- -- - -

sos do Departamento de Policia Federal.

Art. 59 Este de_creto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogados as disposições
em contrário.
Brasí1ia,21 de novembro de 1979,1589 da[nde-

pendência e 919 da Repúblíca. -

Art. 39 O disposto no _artigt;>_ 1_80 da Lei n9
1.711, de 28de outubro de-1952, com a redação
dada pela Lei n9 6.732, de 4 de dezembro de
1979, aplica-se aos funcionários designados para
o exercido, no exterior, das funções diplomáticas
de caráter permanente de Chefe de Missão Diplomática ou de Repartição consular de carreira _e
de Ministro-Conselheiro em Embaixada ou Missão Permanente junto a organismo internacional.
Parágrafo ónico. para efeito do dtsposto neste
artigo, ficam fixadoS os Valores constantes do Anexo I d~e decreto-lei.
Art. 49 O item XX do Anexo I do Decreto-Lei
n9-1.341, de 22 de agosto de 1974, introduzido
peJo artigo 89 do Decreto-Lei n9 1.604, de 22 de
janeirO de 1978, passa a vigorar com a redação
do Anexo II deste decreto-lei.
Art. 59 A despesa decorrente da aplicação
de-ste -aecreto-Jei correrá à conta das dotações
consignadas no Orçamento da União.
- Art: &- Este- decreto-lei entra em vigor na data
se sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
· Brasílla,27dedezembrode 1979; 1.58'da-!ndependência e 91>' da República. - JOÃO FI-

JOÃO FI-

GOEIREDO- Peb'ônio PorteUa.
DECRETO-LEI N• 1.746,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

Altera a Lei n~> 6.732, de 4 de dezembro
de 1979, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item m, da Constituição, decreta:
Art I• O art. 3• da Lei n• 6.732, de 4 de dezembro de 1979, passa ã Vigorar com a seguinte
redação:
"Art _3<? A contagem do período de exercíci a que se refere o_ artigo :21' desta Lei terá
início a partir do primeiro provimento em
cargo em comissão ou função de confiança,
integrantes dos Grupos Direção e Assessoramento Superiores e Direção e Assistência
Intermediárias, institUídos na conformidade
da Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970,
ou em cargo de natureza especial previsto
em lei."

u~.

,. • ..... ,,~·•·•

GUEIREDO - Petrônio PorteUa.
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DECRETO-LEI N' ! .820,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980

Reajusta os vendmentos, salários e
proventos dos servidores dvfs do Poder
Executivo, bem como das pensões e dá
outras provldêndas.
O Presidente da República, no uso dã atribUiÇão
que lhe confere o ãrt. 55, item 111, da Constituição,
decreta:
Art 1"' Os valores de vencimentos, salários
e proventos do pessoal civil do Poder ExeCutivo,
bem como os das pensões, decorrentes da aplica~
çio do Decreto-Lei n"' 1. 732, de 20 de deZembro

.....

de 1979, ficam reaJustados na forma dos anexos
--deste decréto-lei.
Art. 29 --A escala de vencimentos e salários,
e respectivas referências, a qtie sé refe o Anexo
DI do Decreto-Lei n9 1. 732, de 1979, fica alterada
na forma do correspondente anexo deste decreto-lei.
Art. 39 -As categorias funcionais integrantes
do Pla~10 de Oassificação de Car9os, instituído
pela Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970,
ficam distribuídas por classe, na forma do Anexo
IV deste decreto-let
Parágrafo ónico. Os servidores atualmente
-posfclonados nas referências a que se refere a

3987

parte inicia] do artigo anterior fiéain áutotnatiCâmeilte JocaUzados, inclUsive com niudança de
classe, nas correspondentes referências do Anexo
deste aecretó-lei.
Art. 49 Os seNidores ativos e os funcionários
!nativos, não beneficiadOS- pelos reajustes previStos nã artigo )9 deste decreto-lei, terao os atuais
valores de vencimentos, salárioS ou proventos
rriajOradõs ··em 73%- (Setenta e .fá!s pói" Cerito),
em duas parcelas, sendo a primeira de 35% (trinta
e cinco por cento), a partir de ]9 de janeiro de
1981 e a remanescente, a partir de 19 de abril

m

de !981.

··· ·

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao pessoal civil docente e coadjuvante do
magistério dos ministérios militares.
Atl.._ 59 __ Fi~_el~ª_do para Cr$ 300,00 (trezentos cruzei_ro_s) 9 valor do salário-família.
___M. 69 -confin-u:a em viQOi" o-disposto no 19
do art. 69 da Lei n9 6:036, de -19 ae maio de 1974.
Art. 79 A GratificaÇão de Atividãde institUída
pelo artigo- 10 do -Decreto-Leí n9 1.445, de 13
de fevereíro de 1976, passa a dei'loininar-se Gratificação de_ Nível Superior, mantidas as características, definição, beneficiários e base de conces-são estabelecidos em lei. Parágrafo único. O _ocupante de cargO ·ou- emprego incluído em categoria funcional de nível
superior do Plano de Classificação de Cargos de
que trata a Lei n? 5.645, de 10 de dezembro de
1970 _e que, por força da legislação em vigor,
estiver sujeito à jornada de trabalho inferior a 40
horas semanais fará jus a 50% (cinqCtenta -por
cento) da gratificação prevista neste artigo.
Art. &' A Gratificação-de Produtividade, instituída pelo artigo 1O do Decreto-Lei n9 1".445, de
13 de fevereiro de 1976, fica estendida aos furiciOnários integrantes da categOria funcional de Con"trolador da Aáecadação Federa1 CJO Grupo~Tri
butação, Arrecadação e Fiscalização, código
TAF-600, em perCentual correspondente a até
80% _(oiteTtta por cento), incidente sobre a referência do cargo efetivo.
§ 19 Os critérlos para a concessão da gratificação s_erão fiXados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, em função da produtividade de funcionário.
§ Z' A GratificaÇão de Produtividade não pOderá .ser paga cumulativamente com a Gratificaçãg .de Nível Superior.
§ 39 Aos funcionários alcançados por este artigo apliCã-se o disposto nos ãft.S. 29 do Decreto-Lei n? 1.698, de 3 de outubro de 1979; 59 do
Decreto-Lei n>' 1. 709, de 31 de outubro de 1979,
e IOdo Decreto:Lei n 9 1.732, de 20 de dezembro

de 1979.
§ 49 Na concessão da gratificação a que se
refere este artigo serão observadas as normaS
regula-mentares pertinentes à categoria fund911al
de F!S..cais de Tributos Federais.
Art. _9>' Nas autarquias (ederais, a categoria
funcional do magistério s_uperioi", organizada em
carreira, será integrada pelas seguintes classes:
1- Professor Titular;
l l - Professor Adjunto;
lli- Professo"r Assistente;
lV-Professor Auxiliar.
-- § 19 Cada classe compreenderá 4 (quatro)
--referências, numeradas de 1 a 4.
§ ~ O Poder Executivo reestruturará a carreira do magistério, superior, tendendo às peculia-
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ridades das atividades do ensino, pesquisa e extensão, bem <:orno a do magistério do
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graus.
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Os ãtuais Professores_C:ol~boradores

e Auxiliares de Ensino admitidos atê 31 de_ d~em

bro de 1979 serão aproveitadOS M. referência inicial da classe de Professor Assistente, d_esd._e que
possuam diploma d_e graduação em curso superior e sejam aprovados em processo seletivo a
ser organizado e_ aplicado pelas instittJições do
ensino superior dentro de 180 (centõ e oitenta)
dias, contados da entrada em vigor deste decre-

to-lei.

conto previdenciárfo, será computada para o cálculo do provento da inatividade.

Art. 15. O Departamento Administrativo do
Serviço Público firmará a orientação norma que

se fizer necessária à execução deste decretc>-:leL
Art 16. A despesa decorrente da aplicação
deste decreto-lei correrá à conta das dotações_
constantes do Orçamento Geral da União para
o exercício de 1981.
Art. 17. Este decreto-lei entrará em vigor em
P de janeiro de 1981, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1980; 1599 dalndependência e_ 91"' da República. - JOÃO FI<KIEIREDO -lbrahlm Abl-Ackel.

Art. 13_. As leis especiais que ficam remuneração minima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores públicos ocupantes de cargos ou empregos na Administragão Direta da União, do Distrito Federal e
respectivas autarquias.
-

-"

--

Art. 14. Nos cálculOS decorrentes -da exeCução deste decreto--lei serão desprezadas as frações do cruzeiro.

§ 19 Os Professores Colaboradores e ALQCj]iares do Ensino admitidos após 31 de dezembro

de 1979 Serão ioduídos, pelo prazo máximo de

IJ,r.,_)O ·~

Docr._l.;, ...

" • • "~ r
I.Hl

, .. U

.._ . . _

....

l,n•l

2 (dois) anos, a contar da entrada em vigor deste

Decreto-lei, em tabelas especiais, em extinção,
a serem submetidas à aprovação do Presidente
da República, por intermédio do" DePartamento
Administrativo do Serviço Público. -§ 2~' No prazo fJXado no parág'rafo anterior,
as instituições de ell.sino superionea1izarão -con"
curso público de provas e de títu1os para o provi"
menta dos empregas de Professor Auxiliar, proce"
dendcrse à inscrição exofficlo dos docentes integrantes das tabelas especiais.
Arl 11. Ficam absorvidos. pelos valores de
vencimentos, salários e gratificações de que trata
este decreto-lei, todos os incentivos funcionais
e demais vantagens referentes aos cargos e empregos que integram o Grupo Magistério Superior,
e determinada a cessação do seu pagamento,
ressalvado apenas o sa1ário"famflia, a gratificação
adiciona] por tempo de seJVfços e as gratificações
e indenizações especificadas no Anexa II do Decreto-Lei n9 1341, de 22 de agosto de 1974, aplicáveis aos membros do magistério superior.
Parágrafo único. Ficam-- criadas a gratificação
a ser deferida aos titulares -das funções a que
se refere o Anexo V deste Decreto-Lei e a Gratificação de D_edicação Exclusiva, devida nos integrantes do Magistério Superior, nos valores estabe1ecidos no Anexo VI do mesmo decreto-lei.
Arl 12. Fica instituída a Gratificãção de Representação de Atividade Diplomática, a ser caJculada sobre o vencimento, de acordo com os percentuais estabelecidos para os correspondentes
cargos efetivos no Anexo VIII deste Decreto-Lei
suprimindo-se a Representação Mensa1 instituída
pelo artigo 8'1 do Decreto-Lei n~' 1.445, de 13 de
fevereiro de 1976; resguardados ·os direitos dos
aposentados até a data da vigêndã deste decreto--lei.
§ 19 Não fará jus à gratificação de que trata
este decreto-lei o funcionário integrante do Grupo-Diplomacia que se encontrar em exercício no
exterior.
§ 29 O funcionário de que trata este-artigo,
investido em cargos em comissão ou função de
· confiança do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, em função correlacionada com categoria funcional de nível superior do Grupo-Di·
reção e Assístência Intermediárias ou, ainda, em
função de assessoramento superior a que se referem os artigos 122'ã'l24-do DeC'reiO-Lei n"' 200,
de 25 de feve~iro cfe 1967, perceb~rá a gratificação caJculada sobre o vencimento do cargo
efetivo.
§ 39 A Gratificação de Representação de Ati-

vidade Diplomática, sobfe a qual incidirá o des-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo U)

DECJlETO·LEI N• 1.873.
DE 27 DE MAIO DE 1981

Dispõe sobre a concessão de adicio-

nais de Insalubridade e de perlculosidade aos servidores púbHcos federais,
e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art, 55, _item lU, dª_ConStiM
tuição, decreta:
Arl 1<? Os adicionaiS de insalubridade e de
perlculosidade serão concedidos aos servidores
públicos federais nas condições disciplinadas pela

legislação trabalhista.
Parágrafo úniCo. O adldonaJ de Insalubridade
por trabalhos com Rafas X ou substâncias radioativas continuará a ser deferido pos termos do artigo 11 do Decreto-Lei n<? I .445, de 13 de fevereiro

,\ 1 t X O
2~

do P•<"r•tu-hl no

(<i::-1:.

,9', .H<tt1 1Ir, elo t>-o::u•to--hr

----D~Ol"-1!1',\C).D bU

"Parágrafo único. A gratificação a qu"é se
refere este artigo é também devida, na mesma base de cálculo, ao ocupante de cargo
ou emprego incluído em categoria funcional
de nível superior do Plano de Oassificação
de Cargos de que trata a Lei n9 5.645, de
1O de dezembro de 1970, e que, por força
da legislação em vigor estará sujeito à jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais."

Art. 7~ O Anexo IV do Decreto-Lei n 9 1.820,
de 1980, fica alterado na forma do Anexo ndeste
decreto-lei.
Art & O Poder Executivo baixará os atas ne·
,cessários ao cumprimento deste De_creto-Jei.
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xxu •
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e.-u~rc:\o & c:o,-,c•u;,o • o

c:.

''cn~1o-•nto

po~

ri1t• (M ~•r•~ t.olid•"~ f;~jf
<"•l," P'llo t·:·u<:<c:o
c:i~'i
d•• do inl•rJo~ C::o I"o:~>~.
-

Art. 2<? Ftca incluída no Anexo ll do Decreto-LeiiT' 1.341, de 22de agosto de 1974, a Gratifi-

m-luto;

o!:Ct

~ lNDt~UI,:;O~S

de vigência deste decreto-lei.

IV -licenças para tratamento da própria saúde,
a gestante ou em decorrência de acidente_ em
serviço;
V- prestação eventual de serviço por prazo
inferior a 30 (trili.ta) dias, em localidade não abrangida por este decreto-lei~-- _
.. _
Arl 5<:> É vedada, a qualquer titulo, a concessão da gratificação a que se refere o art. Jo deste
decreto-lei, a servidores em exercício em capitais
de estados, Distrito Federal e em municípios com
população superior a 60.000 (sessenta miJ) habitantes, bem como nas cidades distantes até 50
(cinqüenta) km das capitais.
Art. 69 O parágrafo único do arl 7~ do Decreto-Lei n~ 1.820, de 11 de dezembro de 1980, passa
a ter a seguinte redação:

X

\,,n , "•r7

"lu••llc XI".

de 1976, e nas demais normas em vigor na data

cação de Interiorização, com a definição, beneficiários e bases de concessão estabelecidos no
Anexo I deste decreto-lei.
Arl 3<~ A Gratificação de Interiorização será
calcu1ada com base no vencimento ou saláriobase correspondente ao cargo efetivo ou emprego permanente, não sendo considerada para efeito de qualquer vantagem ou indenlzação.
Art. 49 A gratificação de que trata este decreto-lei será concedida aos servidores que se encontrem em efetivo exercício em cidades do interior
do País.
Parágrafo único. CbriSidera:r-se-ão como de
efetivo exercício, para os efeitos deste decreto-lei,
exclusivamente, os afastameritos em virtude de:
l-férias;
D- casamento;

_ _M _1 L __Este decreto-lei entrlil em yiQOrn~ data- de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
_
·-Brasília, 27 de maio de 1981; 16Cr: da Independência_ e 939 da República. -JOÃO AOOEIREDO -lbrahlm Abi-Ackel.

Art. .9? Os efeitos financeiros deste decreto-lei
vigorarii" a: partir-de )9 de junho de 1981.
Art. 1 O. A despesa resultante da aplicação
deste decreto-lei correrá à conta das dotações
orçamentárias espedficas da União e de suas autarquias.

{Art.
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DECRiiTO-LEI N• !.877,
DE 15 DE JULHO DE 1981

Inclui gratfflcação no Anexo 11 do Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de
1974, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item mda Constituição,
decreta:
M -19 Fica incluída no Anexo 11 do Decreto-Lei n91341,de22 de a gosto de 1974,a Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários, com as bases de concessão e valor estabelecidos em decreto.
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Parágrafo único. A concessão da gratificação
prevista neste artigo terá natureza transitória e pre·
cáda.
Art. 2~ A gratificação será concedida mediante designaçã9 individual ou coletiva aos servidores
estatutários ou celetistas. em efetivo exercício nas
unidades de atendimento das autarquias integrantes do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), cujas tarefas por sua natureza, exigam cantata direto e permanente com
seus usuários, na forma definida em Regulamen-

to.
Parágrafo único. A designação prevista_ neste
artigo s6 poderá recair em servidor que haja sido

3998 Quarta-feira 14

considerado habilitado em treinamento específico

e que se encontre em exercido em unidades já

quis!çao por qualquer setor, órgão ou entidade,
ainda que tal requisição esteja prevista em lei.

submetidas a programa de melhoria de atendimento ao público articulado com a Seplan, através da Semor, e com ~ orientação do Ministro

no art. 468, parágrafo único, da Consolidação das

Extraordinário para a DeSburocratização.

ramento Superiores e Direção e Assistência Inter~
mediárias.
Art 5 9 A despesa decorrente deste decretolei correrá à conta de dotação orçamentária própria das autarquias integrantes do Sinpas.
Art. & Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 15dejulhode 1981; J6Q9dalndependência e 939 ~a República. - JOÃO FIGOEI~
REDO -Jair Soares- HéUo Beltrão.

Parágrafo único. Para os _efeitos do disposto

Leis do TrabaJho, a gratificação equipara-se a função de confiança.

Art. 3 9

Dezembro de I 988
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A Gratificação de Atendimento e Habi-

Art. 49 A percepção da gratificaçtío instituída
litação Previdenciárlos nâo Será considerada como base de cálculo para qualquer vantagem, nem _ por ~te decreto-lei é incompatível com a retribuiserá devida nos afastamentos decorrentes de re- ção de cargo ou função de Direçêo e AssessoA N E X O

(A.z:t, 19 do Decreto-lei n9

1,177
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DECRETO-LEI N• 2.074,
DE 20 DE DEZEMBRO Dé 1983

Altera o Decreto~LeJ n' 1.341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras providências.
O Presjdente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item ID, da Constituição,
decreta:
Arl ]9 Fica alterado o Anexo II do Decreto-Lei
nl' 1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma
do anexo aestedecreto-le~ a partir de l 9dejaneiro
. de 1984.

Art 2~' _ O limite previsto no arl 39 do Decreto-Lei n9 1.698, de.3 de outubro de 1979, alterado
pelo art 10 do Decreto-Lei n9 1.732, de 20 de
dezembro de 1979, e no art. 49 do Decreto-Lei _
n~ 1.709, de 31 de outubro de 1979, em relação
aos integrantes das categorias funcionais privativas da Se.cretaria da Receita Federal, do Grupo
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, código
TAF-600, da categoria funcional de Procurador
da Fazerida Nacional e da carreira de Procurador
da República é o fixado no art. 1~' do Decreto-Lei
n9 1.971, de 30 de novembro de 1982 .
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Art. 39 os--servidoreS de que trata o artigo anterior fazem jus à GratificaçãO de Nível Superior.
Art. 4 9 As despesas decorrentes da execução
deste decreto-lei correrão à conta. das dotações
constantes do Orçamento da União.
Art. 59 Revogadas as cUsposições em contrário, este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação. _
_
_ _
Brasília, 20 de dezembro de I 983: 162~>_da Inde9
pendência e 95 cfãRêpública. - ·JOAO FI-

GUEIREDO Netto.

Emane GaJvéas -

Delfhr
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DECRETO-LEI N' 2.111.
DE 4 DE ABRIL DE 1984

do anexo a este decreto-lei, a partir de 19 de janeiro

Altera o DecretoRLei rr- 1.341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras proviM
dêndas.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe conrere o art 55, item DI, da Constituição,
decreta:
Art 1~ Fica alterado o Anexo II do D.ecreto-Lei
n 9 1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma

de 1984._
Art. 2" As despesas decorrentes da exec;ução

deste decreto-lei correrão à conta das dotações
constantes do Orçamento da União.
Art. 3? Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
com contrário.
Brasília, 4 de abril de 1984; 1639 da Independência _e 969 da República. - JOÃO FIGOEIREDO -lbrahim Abi-Ackel.

ANEXO

(Arti_go 19 do Decreto-lei n9 _2.111, de 4 de agosto de

19~)

ANEXO II

(Artigo 6<:>, item Jll, Decreto-lei n9 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Denominação das
Gratificações e
lndenizações
XXV- Gratificação de Ftifição Policial

-·
Definição
Devida ao funcionário inte~
grante do Grupo-Polícia Federal pelo desgaste físico e
mental decorrente do desempenha da atividade de policia
judkiária federal

Bases de Concessão
..

Correspondente a 20% (vinte
por cento) da. vencimento do
cargo efetivo, a ser paga ao
funcionário em efetivo exercicio do cargo, cessando a concessão e_o pagamento com a_
aposentadoria, na forma estabeJedda em regulamento.

Quarta-feira 14
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_(cem por cento), incidentes sobre o valor dq vencimento ou salário da maior r~ferência da !=alegoria
fy"rwional c;le Méd_ico, de aGordo corn critérios
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor
ocupar cargo em comissão ouJunçãQ de confiança, integrante do Gtupo-Direç:ão QU Assessoramenta Superiores, instituído pela Lei no 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, os percentuais da
gratificação incidirão sobre o vencimentç> ou salário da maior referênc:-ia da Categoria F1.,mc:ional
de Médico.
Art. 39 A gratificação institt..iíçla por este decreto-lei não poderá ser paga cumulativ-amente com
a Gratificação de lnterioriza~ão, de que trata o
Decreto-Lei n" 1.873, de 27 de maio Qe 1981.
Art. 49 No caso de acuin~Iãr;ãQ__ cte do!s cargos ou empregos de médico, a gréifificação será
devida somente em relação a um vínculo funcional.
Art. 59 Considerar-sewão como cie efetivo
exercíc:-io, para fms deste decreto-lei, exclusiva~
mente, os afastamentos em virtude de: _

a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamentos da própria saúde,
a gestantes ou em decorrência de acidente em
·-·
'. servlçõ;
.
.
-~
e) licença especial;
sentaçâ_á mensal e G_ratificação de Controle ExterDECRETO-LEI N' 2.112,
f) deslocamento em objeto de-seiviço;
-no, não poderá ultrapassar o limite- ftxaào no- art.
DE 17 DE ABRIL DE 1984
g) missão ou estudo no estrangeirO, qu_ando
19 do Decreto-Lei n~ 1.971, de 30 de novembro
Altera o Decreto-Lei n' 1.341, de 22
o afastamento houver sido autorizado pelo preside agosto de 1974, e dá outras provi- de 1982.
dente da República ou Ministro de Estado;
dências.
Art. 39 As despesas decorrentes da execução
h) indicação para ministrar ou receber treinadeste
decreto-lei
correrão
à
conta
das
dotações
mento ou aperfeiçoamento, desde que o prograO Presidente da República, no uso d_a atribuição
constantes
do
O~çamento da União.
ma seja prorrlovido ou aprovado pelo Ministério
que lhe confere o art. 55,ltern_III, da c_onstituição,
decreta:
Art. 4~ Revogadas as disposições em contrá- da Previdência e Assistência Social.Art 69 A Gratificação de Incentivo à Atividade
Art. 19 Fica alterado o Anexo II do Decreto-Lei rio, este decreto-lei entrará em vigor na data de
Médica, sobre a qua1 incidirá o desconto previdf.mn9 1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma sua publicação.
ciário, será incorporadã aos proventOS do funciodo anexo a este decreto-lei, a partir de 19de janeiro
de 1984.
- Brasilia, 17 de abril de 1984; 163? da Indepennário -que a tenha percebido
data da aposen9
Arl 29 O total percebido pelos Técnicos de aênda- e 96 da República. - JOÃO F1GCIEItadoria e nos doze meses imedi~tamente ante-.
Controle Externo, a titulo de vencimento, repre- REDO - Jbrahim Abi-Ackel.
riores.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado
ANEXO
será o correspondente à média aritmética dos
9
9
(Artigo 1 do Decreto-lei n 2.112, de 17 de abril de 1984)
percenhlais atribuídos ao funcionário no perlodo
a que alude este artigo.
ANEXO II
Art 79 As estruturas das Ca~gorias Fundo(Artigo 6?,1tem DI, Decreto~Jei n9 1.341, de 22 de agosto de 1974)
nais de Médico, Médico de SaQcte Públic~ (em
extinção), Médico do Trabalho e Médico VeteriDenominação das
nário, do Grupo-Outras Atividades de Nível SupeGratificações e
Definição
Bases de Conc:essão
rior, a que se refere a Lei n9 5.645, de 10 de
Jndenlzações
dezembro de 1970, ficam alteradas na fonna do
anexo deste dec.re~lei.
XXVI- Gratificação de Con~ Gratificação devid~ aos fl.!nclo-:M.é 80% (oitenta por cento)
§ 1~ As alterações a que se refere este artigo
trole Externo
nários inCluídos na -ca~goria
ca1cu1ados sobre o valor do
não acarretarão elevação automática de venc;ifundonal privativa da Secretavencimento do cargo efetivo
mento ou salário, exceto em_ relação aos ocu~
taria Geral do Tribunal de Contas do funcionário, segundo crltépantes da referência NS-4, que passam automatida União, do Grupo-Atividades
rio estabelecido em Resolução
camente à referência N5-5.
de Controle Externo.
· - do Tribunal de Contas da União
§ 29 Os servidores atingidos pela alteração
Art. 19 Fica instituida a Gratificação de Incenserá posicionados nas classes resMltantes da nova
DECRETO-LEI N• 2.114,
tivo à Atividade Médica, a ser deferida aos serviestrutura, mantidas as respectivas referên<::ias de
DE23 DE ABRIL DE 1984
vencimento ou salário.
dores da Previdência SociaJ integrantes da CateInstitui a Gratificação de Incentivo à
goria Funcional de Médico, cócügo NS-90 1 ou
Art 8? fjca extinto o regime de trabalho de
Atlvidade Médica na Prev.idhlda Social, LT-NS-901, do Grupo--Outras Atividades de Nível
30 (trinta) horas semanais em relação às categoe dá outras providências.
rias funcionais men<::ionadas no_art.__79
Superior, pelo efetivo desempenho de atividades
O Presidente da República, no uso da atnbulção
médicas.
Art gç> O preeil<:hímento doS cargos .ou em~
que lhe confere o art. 55, item m, da Constituição,
Art 29 A gratificação de que trata estre d~re
pregos das classes esPecial e_intermediárias, das
decreta:
- to-Ie_~ corresPo~derá a percentuais de até 100%
categorias funcionais a que se refere este decre-

na
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to-lei far-se-á mediante progressão funcional ou
outras formas regulares de provimento.
Art. 1O. As despesas decorrentes da execu-

ção deste decreto-lei, cujos efeitos retroagem a

Parágrafo único. Na hipótese de haver insuficiência de recursos orçamentários no Orçãffiento
do lnamps, a sua complementação poderá ser
atend.ido_ à conta de dotações a serem consig-

]9 de abril de 1984, correrã-o à cOnta daS dotaçõe5
próprias das autarquias previdenciárias.

nadas ._,Orçamento Geral da União.

Dezembro de 1988

Art 11. Este_ decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação;revogadas as disposições

em contrário.

·

Brasflia, 23 de abril de 1984; 1639 da [ndepen-

dência e 969 da República. - JOÃO FIGCIEIREDO -Jarbas Passarinho=-: Delfim Netto.

ANEXO
(Art. 79 do Decreto-Lei n? 2.114. de 23 de abril de 1984)

Categorias Funct~náis

Grupo

Outras AtMdades de
Nível Superior
(NS-900 ou LT-NS-900)

Médico
Médico de Saúde
Pública
(em extinção)
Médico do Trabalho

Código

N5-901 ou
LT-NS-901
NS-902 ou
LT-N5-902

~~5-903 ou

Referências de Vencimento
ou Sa1ário por aasse
Oasse Especial- N5-22 az:;

Oasse C- N&-17 a 21_
OasseB-NS-12a 16

LT-NS-903

Médico Veterinário

NS-910 ou

Oasse A- NS-5 a 11

LT-NS-910

DECRErO-LEI N• 2.117,
DE 7 DE MAIO DE 1964

Ministério Público Militar, do Trabalho, do Distrito
Federal e dos TerritórioS e aos integrantes das
categorias funcionais do Grupo-Serviços Jurídicos (SJ-110Q_Q\.I LT-sJ-1100);=previsto na sistemática de classificação da Lei n9 5.645, de 1O
de dezembro de 1970, é o fJXado no art. 19 do
Decreto-Lein91,971, de30 de novembro de 1982.
Art. 39 Os servidores de que trata o artigo anterior fazem jus_ à Gratificação de Nível Superior.
Art. 49 Os ocupantes do cargo de COnsultorGeral da República, de Procurador-Geral e Subprocurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da
União e dos cargos ou funções de Adjunto do
Consultor-Geral da Repúlbica e de Consuhor Jurídico de Ministério ou Órgão integrante da Presidência da República terão a gratificação instituída
pelo ari. 19 deste decreto-lei éalculada no percen~
tual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre .

Altera o Decreto-Lei n~ 1.341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras provldêndas.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item m, da Constlt:Wção,
decreta:
Art. 19 Fica alterado o Anexo ll do Decreto-Lei
119 1.341, de 22 de agostro de 1974, na forma
do anexo a este decreto-lei.

Art. 29 O limite previsto no art. 39 do Decreto-Lei n9 1.698.. de 3 de outubro de 1979, alterado
pelo art. 1O do Decreto-Lei n9 1. 7_32, de 20 de

dezembro de 1979, em relação aos membros do

o vencimentO básico ou salário do respectivo car~
go ou função.
Art. 5? A gratificação instituída por este decreto-lei não poperá ser percebida cumulativamente
com a Gratificação criada pelo Decreto-Lei n9

2.074, de 20 de dezembro de 1983.

69

Brasília, 7 de maio de 1984; 1639 da lndependênia e 96~ da República. - JOÃO F1GOE!l·
REDO -lbrahlm Abl-Ackel- Delfim Nel:to-

ANEXO

(Artigo

1~.

do Decreto-Lei n?2.117, de 7 de maio de 1984)
ANEXO II

(Artigo 69, item m, dõ Decreto----:lei n? 1.341, de 22 de agosto de 1974)

Denominação
Gratificação

Definição

Bases de Concessão

Indenlzação
XXVII - Gratificação
de desempenho de
Função Essencial à
Prestação Jurisdicional.

Gratificação devida aos servidores incluídos nas carreiras privativas do Min!stério
Público Militar, do Trabalho, do Distrito Federal e dos Territórios e do Ministério Públi~
co junto a Tribunal de Contas da União,
nas categorias funcionais do Grupo-Serviços Juridlcos (SJ-1100 ou LT-SJ-1100),
e aos ocupantes do cargo de ConsultorGeral da República dos cargos ou funções
de Adjunto do Consu1tor Geral da República e de cargos ou funçõ_es de Consu1tor
Jurídico de Ministério ou Órgão integrante
da Presidência da República.

~

Arl
As despesas de~rrentes da execução
deste decreto-lei correrão _à conta das dotaçõe:s
constantes do Orçamento da União.
Arl 79 Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Arl 8 9 Revogam-se as disposições em contrário.

Até 4Ü% (quarenta Por cento) calculados sobre o valor
do vencimento da maJor referência da correspondente
categoria func!onal ou carreira, segundo critério estabelecido em ato Poder Executivo
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Dezembro de 1988
DECRETO-LEI!'!• 2.1.]9,
DE 14 DE MAIO DE 1984

Dispõe sobre a Incorporação da Gratificação que menciona ao provento da
aposentadoria, e dá outras pl'ovid~clas.

O Presidente da República, no uso das atrlbuições que lhe confere o art. 55, item In, da Constituição, decreta:

Art. )9 A Gratificação de Desempenho ·das
Atividades de Tributação, Arrecadação ou FiscaJização dos Tnbutos Federais, prevísta no item XXIV
do anexo II do Decreto-Lei n'? 1.341, de 22 de
agosto de 1974, sobre a qual incide o desconto
previdenciário, será computada nos cálc!Jios do
provento de inatividade.
§ ]9 O valor da gratificação a ser computado
é o correspondente à média dos percentuais con-

Art. 4 9 Aos funcionários já aposentados a incorporação da Gratificação J_udiciária far-se-á na
razão da metade_ do percentual máximo atribuído
a categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. -s~ AconcesSãodãGratificaçãoJudiciária
ri.ão exclui a percePÇão, Cumu1ativa, de outras gra_ tificações a qUe façam jus legalmente os funcio~os alca çados por este decreto-lei, inclusive

ANEXO

cedidos ao funcionário nos_ 12 _(doze) meses ante-riores à data da aposentadoria.
§ 29 Aos funcionários aposentados anteriormente à vigência deste decreto-lei ou que venham
a aposentar-se até 31 de__dezembro de 1984, a
incorporação far-se--á na razão da metade do per*
centuaJ máximo.
Arl 2"' As despesas decorrentes da exec;:JJção
deste decreto-lei correrão conta das dotações
conUmtes do Orçamento da União.
Art 3~ Revogadas as disposições em contrário, este decreto-lei entra_rá em 0gor na data de
sua publicação.
Brasília, 14 de maio de 1984; 163~ da Independência e 969 da República. --JOÃO FIG(JEIREDO -Delfim l'!etto.

ª

DECRETO-LEI!'!• 2.173,
DE 19 DE I'IOVEMBRO DE 1984

Altera o Decreto-Lei n' 1.341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras provi·

cl6nclu..
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art 55, item m, da Constituição,
decn!ta:
Art. I"' Fica alterado o AnexoU do Decreto-Lei
n 9 1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma
do anexo a este decreto-lei.
Arl 2 9 Somente se concederá a Gratificação
aos funcionários no efetivo exercício dos respectivos cargos.
Parágrafo único. ConSiâerar-se-ão como do
efetivo exercício, para os fins deste artigo, exclusiwmente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
li) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de seiViço;
. g) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
h) investidura, na Administração Direta e Autárquica da União ou do Distrito Federal, em cargos em comissao ou funções de confianÇa do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS-100 e LT-DAS-100), de funções de nível
superior do Grupo-Direção e Assistência lnterme-diória (DAI-11 0).
Art. 3 9 A Gratificação Judiciárla, sob-re a qual
inddir6 ~ desconto previdenciárlo, será incorpo-

a Gratificação de Nível Superior, obseJVado o limite fixado no art 1? do Decreto-Lei n~ 1.971, de
30 de novembro de 1982.
Parágrafo único. Os funcionários a que se refere este artigo não fazem jus à Qratifica.ção de
Produtividade, instituída pelo art 1O do Decreto-Lei n9 1.445, de 1976.
.
Arl 6~ _-As despesas decorrentes da execução
deste decreto-lei correrão à conta das dotações
consignadas no Orçamento da União.
Arl 7"' Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1984; 1639 da Inde-pendência e 969 da República. - JOÃO FJ.
GOEIREDO - Delfim l'!etto.

rada aos proventos do fucnionário que a tenha
percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado
será o correspondente à média dos percentuais
atribuídos ao funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.

{Artigo.!~

do Dccrclo·lei n? 2.173, de 19 de novembro de 1984)
•ANEXO li--

.(Arti8;;, 6:. item III, do Dccrcto·lei
Dtl'lo.minaçt'>es das

GralHicaçõe~

e

n~

1.341, de 22 de agosto d.e 1974)

Definições

lncl<:niu.çóu

Ocvld11

uo:S

pertP.nccnte~

Bu~e.s

fur.donórios
tiOs

nu eon!ormidac!e do:: c:ilo!rio a
~er cstllbdctido em rc-gul.e.·
rnen~o do Supremo Tribuna!
Federal,

t6rio1.

de 1979;

n- multa de mora, na forma do parágrafo único do art. 1"' do Decreto~Lei n" 1.736, de 20 de
dezembro de 1979.
§ 19 As demais infrações às disposições des-

te decreto-lei, de seu regulamento ou dos atos
adminJstrativos complementares que vierem a ser
expedidos, serão punidas, no que couber, com
as pe_!lalidades previstas da legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados.
§ 2 9 No _caso -de cobrança do crédito tribu-f,ãrió como Dívida Ativa da União, ser~lhe-á acrescido o encargo legal de que tratam o art. 19 do
Decreto-Lei n..,. 1.025, de 21 de outubro de 1969,
o art 3 9 do Decret<?·Lei n 9 1.569, de 8 de agosto
de 1977, na redação dada pelo art. 12 do Decreto-LeLn"'__ 2..163, de 19 de setembro de 1984, e
o art. 3~> do Decreto-lei n~ 1.645, de 11 de dezembro de 1978.

Art.. 6"' OS-cOntribuintes do imposto sobre
serviços de comunicações e do imposto sobre
serviços de trW\Sporte rodoviário intermunicipal
e interestadual de passageiros e cargas deverão
declarar à Se._cretaria da Receita Federal, periodicamente, o valor do imposto a pagar, relativo a
cada período de apuração, acompanhado do va19~ das operações correspondentes regularmente
escrituradas nos livros fiscais próprios.
§ 1ç O documento de arrecadação dos impostos será preenchido de acordo com os dados
constantes da declaração.
§ 29 --Não p<igos os impostos nos prazos estabelecidos na legislação, a Secretaria da Receita

Concess~o

AU 8Qo:t, loitcnh. por Ct!'ltol
C"altuhdos ~obre ·O vnlor do
vencimento do cuzo efctivo,

Ot&Aos
do Poder Judidi:io d•
UniiiC!, do DF e dos Terri·

I - juros de mora, segundo o disposto no art.
29 do Decreto-Lei n 9 1.736, de 20 de dezembro

de

Federal procederá ao lançamento de oficio com
base nos elementos constantes da declaração,
sem prejuízo da cobrança de eventual diferença
e respectivos acréscimos legais, posteriormente
apurados pela fiscalização, observado o aisposto
no art. 5"' deste decreto·lei e no art 3~> do Decreto-Lei n 9 1.680, de 28 de março de 1979.
§ 39 Não apresentada a declaração- de que
trata o caput deste artigo, nos prazos estabele-cidos, será aplicada ao _contribuinte multa equivalente ao valor de dez Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional em relação a cada faha, cobraela de oficio pela Secretaria da Receita Federal,
mediante n_otifiçação para seu pagamento no praro de trinta dias, sob pena de imediata inscrição
do débito como Dívida Ativa da União.
_§ _4 9 _O Ministro da Fazenda expedirá instrumentos -sobre prazo de apresentação, fonna e
con~eúdo da declaração a que se refere este artigo, podendo determinar a prestação de informações adicioriais de ii'lteresse da administração tJ'i.
butária.
Art. 7"'
processo administrativo de determinação e exigência dos impostos referidos no artigo anterior, _bem como o de consulta sobre a
aplicação da respectiva legislação, será regido,
no que couber, pelas normas expedidas nos ter~
mos do art 2~ dO Decreto--Lei n~ 822, de 5 de
setembro de 1969, respeitado o disposto no art.
5~> do Decreto~Lei n~' 1.680, de 28 de rrici.rço de

a

1979.

.

Art. 8~> . O .Ministro da Fa,zenda expedirá as ins-

truções necessárias ao cumprimento do disposto
neste decreto-lei, especialmente no que se refere
a fonna, prazos e condições. de pagamento do
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imposto sobre serviços de comunicações, poden-

do, em ato conjunto com o Ministro-Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidênda âa RePública e o Ministro das Corii.UnfCaÇões, reduzir

a respectiva alíquota até zero por cento pãra atender às_ peculiaridades e ao desenvolvimento da

cada modalidade de serviço. Art. 9" O Poder Executivo fará conslgnar, nas
Propostas de Orçamento da União relativas aos

exercícios de 1986 a 1989, dotação- ãnual equivalente ao valor dos encargos financeiros dos empréstimos, internos e externos, contrafdos até 31
de dezembro de 1984 pela T elecomunfcações

Brasileira? SA (Telebrás) e suas controladas, para
investimentos destinados à expansão e melhOramento dos serviços de telecomunicações.
Parágrafo único. Os valores que a União vier
a despender, anualmente, em decorrência do disposto neste artigo, serão atualizados monetariamente com base no valor nominal das Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) do
mês de janeiro do exercício subseqüente e contabilizados como adiantamentos à Telebrás para
futuros aumentos de capital.
Art. 1O. Fica revogado o art. 51 da Lei n~
4.117, de 27 de agosto de 1962, a Lei n'6.127,de
6 de novembro de 1974, e as disposições em
contrário.
Art. 11. Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, obseNado o disposto no
§ 29, artigo 153_ da Constitu(Ção.
Brasília, 20 de dez_embro de 1984; 163Q da Independência e 969 da Repúbfica. - JOÃO RG<IEIREDO- Emane Galvêas- H. C. Mat·
tos - Delfim Netto.
DECRETO-LEI N' 2.187,
DE 26 DEZEMBRO DE 1984

Altera dJsposltlvo do Decreto-Lei n'
1.341, de 22 de agosto de 1974.

O Presiderite da R.,rpúbllca, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item ITI, da Coristituição, decreta:
Art. 1° _ Fica acrescido de__30 (tiiiltãfpontos
percentuais o limite fJXado no item XXIV do Anexo
B ao De_creto_-Lei _n? 1341, de 22 de agosto de
1974, no que se refere aos integrantes da categoria funcional de Procurador da Fazenda Nacional, da carreira de Procurador da República e das
categorias funcionais privativas da Secretaria da
Receita Federal.
Art 2Y A despesa decorrente deste decretolei correrá à conta de dotações próprias do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda.
Art 39 Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasflia, 26 de dezembro de 1 984; 163~ da Independência e 969 da República. - JOÃO R~
GaEIREDO - lbrahim Abi-Ackel - Emane
Galvêas - Delfim Netto.
DECRETO-LE!Jt2.!88,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984

Institui a Gratificação de Incentivo a
Atividade Médico-Veterinária no Ministério da Agricultura, e dá outras provi-

dências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55; item ID, da Constituição decreta:

Art. 19 Fica instituída a Gratificação de Inc_entivo à Atividade Médico-Veterinária, a ser deferida
aos seiVidores do _Quadro e Tabela Permanentes
do Ministério da Agricultura, integrantes da Categoria Funcional de Médico-Veterinário, código
NS-910 ou L'f-NS-910, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior.
'Art 29 A Gratificação de Incentivo à Atividade
Médico-Veterinária corresponderá aos percentuais de 40% (quarenta por cento) a 80% (oitenta
por cento), incidentes sobre o valor do vencimento ou salário da maior referência da Categoria
Fuhdónal, de acordo com os critérios a serem
fu.ados pelo Ministério da Agricultura, não podendo ser considerada para efeito de cálculo de qualquer vantagem ou- indenização.
Art. 3~_ A Gratificação de Incentivo à atividade
Médico-Veterinária não poderá ser paga cumulativamente com a Gratificação de Interi_orização, de
que trata o Decreto-Lei n9 1.873,-de 27 de maio
de 1981.

Dezembro de 1988
DECRETO-LEI N' 2.191,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984

Altera o Decreto-Lei n~ 1.341, de 22
de agostO de 1974, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
Arl 19 Fica alterado o Anexo II do Decreto-Lei
n" 1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma
do anexo a este decreto--lei.
Art 29 Somente se concederá a gratificação
aos funcionádos n_o efetivo exercfcio dos respectivos cargos.

Parágrafo único. Considerar-se-ão como efetivo exercício, para os fins deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de~

a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença para tratamento de sailde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial; Art. s~ Ao Médico-Veterinário ocupante de
f) deslocamento em objeto de serviço;
um emprego permanete, sob a forma de 2 (dois)
g) requisição para órgãos integrantes da Presicontratos de trabalho, a gratificação será devida dência da República;
somente em relação ao primeiro dos contratos.
h) investidura, na administração direta e autárArt. 6o- Somente farão jus à Gratificação dEi-- quica da_ União ou do _Distrito Federal, em cargos
Incentivo à Atividã.de Médico-Veterinária os servi~ cc:missão ou funçoes de confiança do Grupodores no efetivo exercício dos cargos ou empre- Direçao e Assessoram~o Sup~~ores (DAS-100
gos de Médico-Veterinário.
e LT-DAS:-10~). de fun~o:s- d~ mvel superior do
Grupo-D1reçao e AssJstencJa Intermediárias
§ 19 Considerar-se-ão como de efetivo exer- (DAI-110).
cício, para os fins deste artigo, exclusivivamente,
Art 39 A Gratificação de Controle Interno, so95. f!@_st:arJ:l~ntos em virtude de:
bre a qual incidirá o desconto previdenciário, será
a) férias;
incorporada aos proventos do funciOnário que a
b) casamento;
tenha percebido na data da aposeni.adoría.

Arl 4 9 No caso de ocupante de cargo efetivo
de Médico-Veterinário, vinculado, também, por
contrato sob o regime da Consolidação das Leis
do Trabalho, a gratificação será devida somente
em relaç_ão ao vínçulo estatutário. _

__

~c}

luto;

-

d) licença especial;
e) licenÇa para tratamento da própria saúde,
à gestante ou em decorrência_ de acidente em
serviço;
t) serviço obrigatório pof Je( e deslocamento
em objeto de seiVfço;
g) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
h) indicação para ministrar aulas ou receber
treinamento ou aperfeiçoamento, desde que ob~
servadas as normas legais e regulamentares pertinentes;
j) missão no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Presidente da República ou Ministro de Estado;
j) investidura, na administração direta ou autárquica da
União. ou do Distrito Federal, em cargos_em comissão ou funçõeS de confiança do Grupo-DireÇão e ASSeSSotatnento Superiores (DAS-1 00 ou
LT-DAS-100), de funções de nível superior do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias
(DAI-110 ou LT-DAI-110) ou, ainda, em Função
deAssessoramento Superior (FAS) a que se refere
o artigo 122 do Decretõ-Lei n9 200, de 25 de
fevereUO-de 1967,- com â redaÇão dada pelo Decreto-Lei n" 900 de 29 de setembro de 1969~

Parágrafo único. O valor a ser incorporado
será o correspondente_ à média dos percentuais
atribuídos ao funcionárlo_nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.

Art 49 Aos funcionários já aposentados à -incorporãção da Gratificação de Controle Interno,
far-se-á na razão da metade do percentual máximo atribuído à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art 5 9 A concessão de Gratificação de COntrole Interno não exclui a percepção, cumulativa,
de outras gratificações a cjue façam jus legalmente os funcionários alcançados por este decreto-lei,
inclusive a Gratificação de Nível Supeior, observado o limite fJXado no artigo 1" do Decreto-Lei
n 9 1.971, de 30 de .novembro de 1982.

Art.- -6~ As despesas decorrentes da execução
deste decreto-lei correrão à conta das dotações
consigadas no Orçamento da União.
Art. 7" Este decreto--lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília~ 26 de dezembro de 1984; 163~_da Independência e 96" da- República. - JOÃO FIG<IEIREDO- Delfim Netto.
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ANEXO (Artigo 19, do Decreto-Lei n9 2.191, de 26 de dezembro de 1984)
ANEXOU

(Artigo 69, item lll, dQ Decreto--lei n 9 1341, de 22 de agosto de 1974)

Denominação
Gratificação
lndenlzação
Gratificação de Controle
Interno

Defbúção

Bases de Concessão

Gratificação devida aos funcionários induídos na categoria funcional (Grupo-

Até 80% (ointenta por cehto) calculados sobre o valor

I-1800-Atividade Especificas de Con- do vencimento ou salário,
trole Interno privativa da Secretaría segundo critério estab~Ieci
Centra1 de Controle Interno, das Secre- do em Ato do Ministro de
tarias de Controle Interno ·dos Minis- Estado-Chefe da Secretaria
tério_s Civis e Órgãos equtVaientés dã de Planejamento da PresiPresidência da República e dos Minis- dência da República.
térios Militares.

DECRETO-LEI N• 2.192.
DE 26 DE DEZEMBRO DE J 984

Restabelece a carreira de Procurador
da Fazenda Nadonal e ftxa os respec~
tivos vencimentos básicos.
O Presidente da Repúblfca, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, lte_m 1(1_, da Consti~
tuição, decreta:
Art 1" Fica restabelecida, no Quadro Permanente de Pessoal do Mini_stério da Fazenda, a carreira de Procuradbr da Fazenda Nac;:iQnaJ, privativa
da Procuradoria Gei'al da FaZetLQa NAcional
(PGFN), com os encargos de Advocacia Fiscal
da União previstos na legislação específica, mediante a transformação da ablal categoria funcional de idêntica denominação, mantidas as gratificações e demais vantagens a que seus titulares
fazem jus, disposta em 15 (quinze) cargos de Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional (categoria
final) 80 (oitenta) cargos de Procurador Gerã.I da
Fazenda Nacional de 19 Categoria (intermediária)
e 189 (cento e oitenta e nove) cargos de Procu-_
radar da Fazenda Nacional de 29 Categoria (inicial), com os vencimentos básicos de Cr$
1.029.989. Cr$ fr/7 .692. e Cr$ 721.941, respectivamente.
.
§ 19 Os integrantes da atual categoria funcional. de Procurador da Fazenda Nacional passam
a ocupar cargos da carreira de que trata este artigo, -da seguinte forma: os das classes especial
e "C" para cargos da 1" Categoria e os das classes
"B" e "A" para cargos de 2~ Categoria.
§ 2? Os cargos da carreira de Procurador da
Fazenda Nacional, vagos -ou -que vagarem, serão
providos: os de Subprocurador-Geral da Fazenda
NacionaJ, mediante promoção, exclusivamente
pelo critério de merecimento de titulares de cargos de 19 Categoria; os desta Categoria, mediante
promoção, alternadamente, pelos critérios de me;·
recimento e antigWdade na classe, de titulares
de cargos de 2 9 Categoria; e os da Categoria inicial, mediante concurso público de provas e títulos
entre Bacharéis em Direito de comprovada idoneidade moral.
§ 39 As promoções de que trata o parágrafo
anterior serão efetivadas em portarias do Ministério da Fazenda, observando-se:
a) nas promoções por antigüidade na classe,
a lista elaborada pelo órgão de pessoa,! do Ministério da Fazenda;

b) nas promoções por merecimento, a liVre
escolha, dentre os candidatos indicados, em lista
trlplfce, por conselho superior presidido pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, cuja composição e funcionamento serão estabelecidos em
portaria do .Mínistro da Fazenda; e
.
§ 4<> A primeira promoção para os cargos da
c::ategoria final da carreira será feita indepeilden·
temente ® indicação_ a que se refere a alinea
b do inciso anterior.
§ 5 9 O Ministro da Fazenda estabelecerá, em
portaria, as condições para o exercício dos cargos
de Subprocurador-Geral, bem assim para o prOvimento dos cargos em comissão da lotação da

PGFN.
§ 69

Os-Cãrgos em comissão de 1?, :29 __e 39
Subproctiraàõr-Geral da F~enda Nacional e os
de Procurador·Chefe e Subprocurador..Chefe da
Procuradoria da Fazend_a Nacional, passam a denominar-se respectivamente, de 19, 2? e 3? Procurador-Qeral·Adjunto da Fazenda Nacional e de
Procurildor Regional da Fazenda NacionaJ e Subprocurador Regional da Fazenda Nacional.
Arl 2? Os proventos de aposentadoria já concedidos a Pr_oc~raQor da Fazenda Nacional s_erão
revistos de _acordo com- a· disposto no § }9 do
artigo )9
Art 39 As despesas decorrentes da execução
deste decreto·lei correrão à conta das dotações
constantes do Orçamento da União.
. ·Art. 49 Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário,
_ Brasília, 26 de d.ezembro de 1984; 1639 da Independência e 969 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Ernane QaJvêas - Delftm
Netto.
DEC!leTO-LEJ N• 2.193.
bE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
Inclui no Anexo II do Decreto-Lei n~
1.341, de 22 de agosto de 1974, a Gratl·
ftcaçáo de Desempenho das Atlvldades
de Rscalização em Abastecimento, e dá

outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere <:> artigo 55, item ln, da Constitt.rlção, decreta:
Arl 1" Fica incluída nO Anexo II do Decreto-Lei n9 1341, de 22 de agosto de 1.974, a Gratificação de Desempenho das Atividades de Fiscali-
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~çáo em Abastecimento, ~a forma do anexo deste_ decreto-lei.
Art. 2 9 O lim!tc focado no artigo 4 9 da Lei n"
6.970, de 1o de d~embro de 1981, em relação
aos servido_res aJudidos n_o ahexo de que trata
a parte fmal do ãrtigo anterior, i o estàbelecido
no art. 19 do Decreto-Lei n9 1.971, de 30 de novembro de 1982.
Art. 3 9 Os servidores de que trata o artigo anferlôf faZem jus à Gratificação de Nível Superior.
Art 49 Somente se_con_çec{erá a Or~tificação
aos se!Vidores no efetivo exer_cício dos respectivos
cargos, empregos ou funções.
§ 19 Considerar-se-ão como de ~fetivo exer·
cicio, para os fins deste artigo, exclusivamente,
os afastamentos em virtude de:

a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de ac::idente ern seviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;
g) indicação para ministrar aulas ou receber
treinamento ou aperfeiçoamento, desde que oJ>.
!=JervadaS.~as normas legéUs e regulamentares pertinentes;
h) requisição para órgãos integrantes da Presi-· dência da República;
i) investidura, na Administração Direta -ou AUtárquica da União ou do Distrito Federa], em cargos em c_omissão ou funções de confiança do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS-100 e LT-DAS,lQO). de funções de rúvel
supeior do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias (DAS-11 0}, ou ainda, em Funções de As__ sessoramento Superior (FAS} a que se refere o
art. 122 do Decrei:o-lefn70 200, de 25 de fevereiro
de 1967, com a redaÇão dada pelo Decreto-Lei
n 9 900, de 29 de setembro de 1969.
§ 2? Nas hipóteses de que trata a alínea i do
§ 19, exigir-se-á direta correlação entre as atr_ibuiçõe? do caig_o ou funçãõ-~e confiança-e as do
cargo efetivo de qu_e o servidor seja titular.
_ · Art ~~ A gratificação a que alude este decreto-lei, sobre a qual incidirá o desconto previden·
ci;irio, será incorporada aos proventos do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a__ser iÔcorporado
sefá o correspondente à média dos Percentuais
atribuídos ao funcionário, nos doz.e meses imediatamen:re -anteriores à inativação.
--Art. f?~> Aos funcionários já aposentados a in·
corporação da referida gratificação far-se..á na razão da metade do percentual máximo atribuído
à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Arl 79 A concessão da mencionada gratifi·
cação não exclui a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus legalmente os
funcionários alcançados por este decreto-lei, in·
duive a Gratificação de Nível Superior, observado
o limite fixado no a'rt. 19 do Decreto-Lei n9 1.971.
de 30 de novembro de 1982.
Arl 89 As despesas decorrentes da execução
deste decreto-lei correrão à conta dos Recursos
Pr6prios da Superintendência Naç:!Qn_al do AbasteCimento (Sunab ), suplementadOs rios exercícios
d.e 1984 e 1985, s_e nec_essário, com outras dotações orçamentárias.
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Art. 99 Este decreto-lei eri.trará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições

Brasília, 26 de dezembro de 1984; 1639 da Inde-pendência e 96° da República. - JOÃO FI-

em contrário.

GCIEIREDO - Delfim Netto.
ANEXO

(Artigo 1" do Decreto-lei n" 2.193, de-26-dé dezembro de 1984)
ANEXO li

(Artigo 6",ltem !li, do b&reto-lei n'9 1.34i, de 22 de agosto de Ú~74)
---~-

Denominações das
Gratlflcac;ões e

Defhúção

ln~enlz_aç~

-

Gratificação de de-

sempenho das atividades
de fiscalização em abas-

tecimento.

Gratificação devida aos servidores
integr~;~ntes da categoria funcional de

Bases de Concessão

-

Inspetor de Abastecimento do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior,
código NS-937 ou LT-NS-937, da Superintendéncia Nacional do Abastecimento ·- SUNAB.

Decreta:
Art. 1~ O incentivo funC:fóTiàl a que-alude o
item II do art. 29 da Lei n~ 6.433, de" 1.5- de- julho
de 1977, passa a corresponaer a 80%Tofferita
por cento), calculado sobre o valor do vencimento
ou saJário da referência da categoria funcional
de Sanitarista do Grupo-SitUde Públ!ca.
Art 2?- Os servidores integrantes da categoria
funcional de Sanitarista que, à data da aposentadoria, estiver percebendo, há pelo menos 5 (cinco) anos, o Incentivo Funcional de que -trãta o
artigo anterior, faráfus aO CômpUto da-correS:p"on-dente importância para efeito de cálcuJO doS respectivos proventos.
Art 3<- Aos funcionários Já apose-illados a incorporação do Incentivo Funcional far-se-á na razão da metade do percentual máximo atribuído
à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. 4" Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; -163<> da tndependência e 96{' :da República, - JOÃO AGUEIREDO - Waldyr Mendes Arcoverde -

No percentual de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o valor do vencimento ou
salário do cargo efetivo.

Art_ }<- A Gratificação de Função Policial, prevista rlo item )(.)Çii do Anexo II, do Decreto-Lei
n? 1.341, de 22 de agosto de-1974,-sobre a qual
incide o desconto previdenciário, será incorpOrada aos proventos do funcionário que a tenha
percebido na data da aposentadoria.

Parágrafo único. O valor a ser incorporado
será o correspondente à média dos percentuais
atribuídos ao funcionário, nos doze meses imedia~
tamente anteriores ã lrlativéiÇão.
-

DezeJT1bro de 1968
DECRETO-LEI N• 2.199,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984

Dlspóe sobre a incorporação da Gratiftcac;ão de Desempenho de Função Esseõclal à ~'~:'estação JurlsdicionaJ ao provento de aposentadoria.
O Presidente da República, no _uso- da compe- tência que lhe confere o artigo 55, item III, da
-Constituição, decreta:
_
Art. 1o A Gratificação de Desempenho de
Furição ESSeriCial ã -P"ê5taçã6 Jurisdicional, pre.vista no item XXVII do Anexo II do Decreto-Lei
n"' 1.341, de 22 de agosto de 1974, sobre a qual
incide o desconto previdenciárto, será computada
nos cálculos do provento de inatividade.
§ 19 O valor da gratificação a ser computado
é o correspondente à média dos percentuais alri·
bWdos nos doze meses anteriOres à data da aposentadoria.
§ 2? Aos funcionários aposeritádos anteriormente ã vigéncià deste decreto-lei ou- nos doze
meses posteriores, a incorporação far-se-á na razâQ da metade dO percentual máximo.
Art. 2? As despesas decorrentes da execução
deste decreto-lei -correrão à conta das dotações
constantes do Orçamento da União,
DEC!lETCJ.LEI N• 2200,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984

Altera o Decreto-Lei n"' 1.341, de 22
de agosto de 1974, e dá _911~ provi-- ---déndas. ·
· ----

O Presidente da R.epúbliéa, no "uso -das atribui-ções qUe lhe confere o artigo 55, iterri-m. da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Anexo II do Decreto-Lei
n? 1.341, de 22 de agos_to de_)_974, na forma
do anexo a este decreto~lei.
-- Ar. 2"' Somente se concederá a gratificação
Art, 3" , Fica alterado o anexo do Decreto-Lei aos servidores no efetivo exercício dos respectivos
n9 2. 11_1 ._ de 4 de abril de 1984, na forma do cargos, empregos ou funções,
§ 19 Considerar-se-ão corno de efetivo exeranexo a este decreto-lei.
cício, para os fins deste artigo, os afastamentos
Art. 4~ As despesas decorrentes da execução em virtude de:
a) férias;
deste decreto-lei correrão a conta das dotações
Delfim Netto.
constantes dQ Orçamento da União.
b) casamento;
c) luto;
DECRETO-LEI N' 2.196,
M. 5~ · ESte- deCfetO~lei entrará em vigor na
d) licença para tratamento de sa.úde, à gestante
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1984
data de sua publicação, revogadas as disposições ou em decorrência de addente em serviço;
Dispõe sobre a incorporação da gratifiem contrário.
e) licença especial;
cação que mendona no provento da apof) deslo_camento em objeto de se_IYiço:
sentadoria, e dá outras providêndas.
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 163~ da Indeg) indicação para ministrar aulas ou receber
pendência e 969 da Repóblica. - JOÃO FI- treinamento o_u aperfeiçoamento, desde que obO Presidente da República, no uso das atribuiGUEIREDO - lbrahlm Abi-Ackel - De16m servadas as normas legais e regulamentares pertições qu'e lhe confere o artigo 55, item lll, da Constituição, decreta:
Netto.
nentes,
h) requisição para órgãos integrantes da PresiANEXO
dência da República;
(Artigo ;39, do Decreto-lei n9 2.196, de 26 de dezenlb-rO-Cfel984)
V investidura, na administração direta ou autárqUica da União ou do Distrito Federal, em cargos
ANEXO II
_eni comissão ou funções de confiança do Grupo(Artigo 6°, item IU, do Decreto-lei n9 1341, de 22 de agosto de 1974)
Direção e Assessoramento Superiores: (DAS-1 00
e LT-DAS 100), de funções_ de nível superior do
Denominação das
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias
Gratificação e
Definição
Bases de Concessão
(DAI-11 O) ou, ainda em funções de Assessoralndenlzaçóes
menta Superior (FAS) a que s_e refere o artigo
Correspondente a 40% (quaXXV- Gratificação de
Devida ao funcioriário integ'ralige do
122 do Decreto-Lei n9 200, de 25. de fevereiro
Função Policial
Grupo-Polícia Federal pelo desgaste
renta por cento) do vencimende 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei
to do cargo efetivo
físico e mental deCorrente do desemno 900, de 29_ de setembro de 1969.
- penha da atividade de polícia judiciá§ 29 Nas hipóteses de que trata a .:ilinea i do
ria federal
§ 19, exigir-se-á direta correlação en~ as atribui-

Art. 29 Aos funcionários já aposentados à incorporação da- GratificaÇãO de FUndo Policial farse-á i'la razão -da metade do percentual máximo
atribuído _à categoria funcional em que ocorreu
a aposentadoria.
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ções do cargo ou função de conf!Zinça e as do
Art. 59 Aos funcionádos já aposentados a in~
cargo efetivo de que o servidor seja titular.
corporação da gratificação de Atividªde Têcniccr
9
Arl 3 Os servidores alcançados por este deM
Administrativa, far~se-á na razão da metade do
creta-lei conti_nuarão fazendo jus à GratifiCação
percentual máximo atribuído à categoria fundode Nível Superior, inclusive durante o afastamento
hal em que ocorreu a aposentadoria.
para o exercício, na administração direta ou autár·
ciuica da União ou do Dl_strito. Feder-al,_ de cargos
Art. 69 A gratificação instituída por este decreem comisSão ou funções de confiança do Grupo- - to--lei não poderá ser paga cumu1ativamente com
Direção e Assessoramento Supedores (DA$.100 --a gratificação a que se refere o Decreto-Lei no
e LT-OAS 100), de funções d_e n(vel superior do
2.165, de 2 de outubro de 1984, podendo, entreM
Grupo - Direção e Assistência intermediárias
tanto, OS ocupantes das categorias funcionais
(DAI 110) ou ainda deJun_çõesdeAss_essoramen~
mencionadas naquele decreto-lei, optarem p_ela
to Superior (FAS) a qUe se refer_e 0 aJ:Ijgo 122
percepção da Gratificação de Atividade Técnicodo Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967,
Administrativa.
com redação dada pelo Decreto Lei n 9 90P, de
M 79 As despesas decorrentes da execução
~de setembro de 1969.
·--deste decreto-lei correrãO à conta das dotações·
9
Art 4 A Gratificação de Ativi~de TéCnicocons tan.tes dos orçamento s· da um-ao e das aut arAdministrativa, em que incidirá o desconto previquias federais. ·
denciário, será inc:orporada aos proventos do funcionário que a tenha percebido na data da aposenArl '89 Este decreto-lei_ entrará em vigor na
tadoria.
data de sua publicação, revogadas as disposições
Parágrafo único_. O valor a _s~r_ inCOfRorado
em contrário.
será o çorrespondente à média d.os percentuais
Brasília, 26 de dezembro de 1984; 1639 da lndependência e 969 da .R.epública. - JOÃO FJ.
atribuídos ao fundonário, nos doze meses imediatamente ar:mmores à inativação.
GOEIREDO :- Delfl~ Netto.
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DECRETO-LEI N> 2.202.
DE27 DE DEZEMBRO DE 1984

Altera o Decreto-Lei n9 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providêndas.
__ _ _ __
O Presiderite da República, no uso da atribviçãp
que lhe confere o art. 55, item ID, da toilStltuição,
decreta:
Art 1" Fica alterado o Anexo II do Decreto-Lei
n9 1~341, de_22 de agosto de 1974, nª forma
do anexo a-este decreto-lei.
Art. 2.9 O total percebido pelos Fiscais do Trabalho, a título de vencimento, representação mensal, GratificaÇão de Produtividade, Gratificaçã_o de
Nível Superior e Gratificação de Desempenho da
Atividade de Fiscalização qo Trabalho, não poderá
ultrapassar o limite fixado no art. 19, do D_ecre-

to-Lei n<> 1.971, de novembro Qe 1962.

Art. ~ Os servidores de que trata o artigo antei:for faze('\1 Jus à Gratificação de Nível Superior.
Art. 49 Soinente se_ çg_[)Cederá a Gratificação

de Desempenho da Atividade de Fiscalização do
Trãbalho, aos servidores no efetivo exercício dos
respectivos cargos, empregos ou funçÕes.
ANEXO -~
§ 1ç Considerar-se-ão como de efetivo exercício para os fins deste artigo, exclusivamente,
(Art 1' do Decreto-Lei n' 2200, de 26 de dezem~ro de 1984)
os ãfastame'hios em Viitude de:_
ANEXO II
a) férías;
(Art. 6 9 item ill, do Decreto-Lei n9 1.341_, de__42 d_e: agosto de 1974)
b) casamento;
c)luto;
~·
~~ ..
d) licença para tratamento de saúde, à gestante
-ou-decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
{kn.-.mina ~t'l··~ dól'(õnl!ifn·l çr'>•·:> t'
f) deslocamento em objeto de serviço;
BoiiCII de Conct's~Oo
lndl•nlt;;~(•~•·ll
g) indicação para ministrar auJas oU receber
- - - - -·-----1---------------l------------ -.S'eivadas
treinamento ou aperfeiçoamento, desde que obas normas legais e regulamentares pertiCrntifk:u;;lu dt• Ath·idn·
·nentes; e
C r;,lifkUJ.':'io- cl1•vit!h on~ ~t·n·idnrC's
6:"!~ (nitC't'llD. por ccntr.} clllcu·
dt> Tt;<·nit•n·.\(~lllinJ~tr:..
Jr.cluidn:- l'l<i:Ç ~·."1tt•J::••ri.1:s- fur.rior.<li!!
lndn~ sobre o v~ncimc-nt() ou
Jl) r~~tslç~o para órgãos integrantes da Presitivn.
cl<• E~·llnomi:ilól, ti<- Ti>cr.ico dC' Admi·
s:tliid() dn referl-ncin do !-NVi· dência da RepúbUca.
ni.:L:-uc~o do Gru!")o·OuÜr\s Alivido·
dor.
Art. 59 A Gratificação a que alude este_decredt~!oo ll<' N ivt·l Su1wrir.r t> -<lt• Tt-i:nic;(l c'! c
to-lei, sobre a qual incidirá o desconto previdenPlanej:.rnento cio Grcpo·Pi::nejnmen·
ciário, será incorporada aos proventos do funcio·Ln.
nário que a tenha percebido _n__a_da@ da aposentadoria.
.
~ .
Parágrafo único. O Valor a ser il)corporado
será o correspondente à médiã dos pef'i:entuais
que tratam do pagamento de soldo de posto ou atnbUÍdo ao funcionário, nos doze meses imediaDECRETO-LEI N• 2.201,
à inativação,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
graduação superior, ao militar no exercício de Ç,ar- tamente anteriores
-R.,.usta o valor do saldo-base do cálgo ou comissão, cujo desempenho seja privativo
Art. 69- A_Qs funcionários já aposentados a in_culo da remuneração dos miUtares.
do posto ou graduação superior ao seu.
corporação da Gratificação de Desempenho da
O Presidente da R"epública, no uso das atribuiArt. 49 O valor do soldo resultante da aplica~ Atividade de Fiscalização do Trabalho far-se-á na
ções que lhe confere o 21rt. 55, item _III, da~ Constição do disposto no art. 2 9 deste decreto-lei é rea- razão da metade do percentual máximo ·atribuído
tuição, decreta:
à categoria funcional em que ocorreu a aposenjustado em 75% -(setenta e -~1Ji.C6 por' Cento).
Arl 19 Ficaextintoo_acréscimode 10% (dez
tadoria.
Art.
_59
A
despesa
decorrente
da
execução
por cento) sobre o soldo do posto ou graduação,
Arl 79 As despesas decorrentes da execução
deste
decreto-lei
será
atendida
à
conta
d~s dotapara cálculo de gratificações, de indenizações e
deste decreto-lei correrão à conta das dotações
çõe.s _constantes do Orçamento Oeral da União constantes do Orçamento-do _!Y\inistério do Trade auxílio ao militar das Forças Armadas, a que
para o exercício de 1985.
se referem o art 12 e seu parágrafo único do
balho.
~ Art.69 Este de_creto-lei entra em vigor em 19
Decreto-Lei n 9 1.901, de 22 de_ dezembro de 1984.
Art & Este decreto-lei entrará em vigor na
de
janeiro
de
1985.
...
..
_
-·
Art 29 Para fixação do valor do soldo corres·
9 Ficam revogadas _as disposições em -data de sua publicação.
Art.
7
pendente ao ínc:Uce 1000 da Tabela de EscalonaArt. 91' Reyogam-se as disposições em concontrário. _
trário, em especial o § 49, do art. 3 9,- da _Lei ri'
mento Vertica1, anexa ao Decreto-Lei n9 1.447,
9
de 13 de fevereiro de 1976, tormar-se-á por base
Brasília;27 de dezembro de 1984; 163 da Inde- 6.986, de 13 de abril de 1982.
1,3 (um inteiro e três décimos) do valor atJ,Jal
pendência e 96°- da República. - JOÃO FIBrasília, 27 de dezembro de 1984;_163_9 da IndeGOEIREDO- Alfredo KaJam- José Maga- pendência e 969 da República. - JOÃO FI·
do mencionado soldo.
- Art. 39 _FI_Cam revogados os arts. ~-.e 1O da
Iháes da Sllvelra - DéHo Jardlm de Mattos
GOEIREDO- MuriDo Macêdo- Delllm Net·
Lei n' 5.787, de 27 de junho de 1972 (LRM),
-Waldir de Vasconcelos.
to.

---------l-------------L---------

4006 Quarta-feira l4

. De.Zembro de 1.988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-b) da contribuição do Salário-Educação;
c}dos Recursos Diretamente Arrecadados
Tesouro (fonte 50);

ANEXO

(Art. ]9,

do Decreto-Lei n'2202, de 27 de de-zembro de 1984)

(Art 6•,

item UI, do Decreto-Lei n' 1.341, de 22
de agosto de I 984)

d) da contribuição para o Fundo Aerovfário;

ANEXO II

-e) de recursos captados através de operações
de crédito, internas e externas;

-

-~-------~~~==r=---'"-~~--'---,--------~~--'-P~Mmi •. !lçócs das Gr<ltifkntócs c
Dcfinktto

Incll"ni1..acó~s

~

ll- destinadas a';l at~ndimento de_ de~_pesas
_
--a)- Pessoa1 e encargos sociais;

·~óm:

b) amortizações e encargos de _financiam~ntos, internOs e externos; ~e
-

c) atividades de Coordenação _do Siste~a Na-------------~'-l-------,-'-~--t---~~-~---~-~·.· clonai
de DefeSa Civil;
Grt:~tíficcçG.o

de Desempe-nho do.
Ativid2de de i'~i:sc.o!h:eçdo do Tra·
ba!ho !NS·"900 ou LT·NS·900),
-

Groli!ic:lçt!o devida .:tos
se-rvit!o-rcs ir.clcidos n.01 ca·
tc-&;:oria funcional dt.• FisC.011
do Trabalho.

,\[(~ 40'-n (qunr~-r,l.:~ PM ccntQI
C.:llculndru. sohh• n -..·alor do
\lcn~·i:n<'nln dn t('fNiinrio da
~·orr••sptlnd,•nt<' cntcs~uri.1 fun·
dont!l, s~'.L:unr.l"l c:--ítt'-rio cstõl·
brl,•rido •'ll"l ato do Podr.-r Exc·
cu:.ivo.

UI- constantes dÕs subanexos:
a) transferências a estados, Dfstritc? FecJeJ!ll e

municípios;
b) encargos fmanceiros da Onião;
c) encargOs previdenciárlos da União; e
d) reserva de contingência_.
--Art. 29 Os órgãos e as entidades constantes
do Orçamento da União para o_ exercício fman-

ceiro de 1985, no prazo de 60 (sessenta)_dlas,

denciária, não será considerada como base de
- cálculo de qualquer vantagem.
Arl 39 A gratificaç~o institu:ída por este decreto-lei incorpora-se aos proventos do funcionário
que a tenha percebido na data da aposentadoria.

DECRETO-LEI N' 2.211,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1984

-a Contar da publicação-deste decreto-lei, indicarão

à Secretaria de Planejamento da Presidência da
República as dotações orçamentárias, detalhadas
a nível de projetas, atividades e elementos de des9
Altera o Decreto-Lei n 1.341, de 22
pesa, que comporão a contenção instituída por
de agosto de 1974, e dá outras provieste decreto-lei.
~
dências.
§ ]9 As dotações, após s_erem recon_hecidas
Parágrafo único. -O disposto. neste artigo se
O Presidente da República, llo uso da atribuição
pela
Secretaria
de
Planejamento
da Presidência
que lhe confere o art 55, item III, da Constitui~ão, - aplica aos funcionários aposentados desde que, da República; ficam indisponíveis para empenho,
na
atividade,
fiZessem
jus
à
gratificação.
~em:
liquidação e pagamento.
Art. ]9 Fica alterado o Anexo II do Decreto-Lei
§ 29 No prazo de 15 (quinze) dias, os· órgãos,
Art 49 Este decreto-lei entra em vigor na data
Jl9 1341, de 22 de agosto de 1974, para efeito
de sua publicação, com efeitos financeiros a partir e -entidades de que trata este artigo, informarão
de inclusão da Gratificação pelo Desempenho de
de 19 de janeiro de 1985,- revogadas as dispo- à S_eplan a projeção da despesa de pessoal, mês
Atividades de Apoio, com os beneficiários e base
siç:óes em contrário.
a mês, para o exercício de 1985.
de concessão definidos no anexo a este decreArt. 39 As dotações contidas poderão, meBrasília, 31 de dezembro de 1984; 1639da liide-- diante abertura de crédito suplementar, ser utilizato-lei.
Art 29 A gratificação de que trata o artigo anpendência e 969 da República. - JOÃO FI- das no atendimento de despesas com pessoal
terior, sobre a qual incidirá a contribuição previ- GCIEIREDO - Delftm Netto.
e encargos pessoais, amortizações e encargos de
financiamentos, internos e externos, e comproANEXO
missos de responsabilidade do Tesouro Nacional
(Art. 19 __ do_ Decreto-Lei n9 2211, de 31 dezembro de I 984)
junto à autoridade monetária.
ANEXO II
Art 4~ O presente decreto-lei entrará 'em _Yi(Art 6~ item lU, do DecretoMLei n 9 1.341, de 22 de agosto de 1974)
- gor" na data de sua publicação, revogadaS as dis-

----------~"-~T"~-----"~------------------~----------~C---------------· pos~õeserncontrário.
Bun de

Deno~ir.aç6-ca du
Gratitícsç~aa e

~Ccnceuc:o

Dc!iniç&o

a

V~lorn

lndeniuçOe•

Gr·r:tifica.ç!o pl:ilo de·\
S&I:I.?er:ho de Ativ!:
dadn dl5 Apo"io.
~ j

j

V.J:-:.~•.t~m

c.z:r1ldoz•)a ocupol!!tcg de c&rl,10S ou ~;npr:tg:u:: do .:;u~:.du~ã ou tc;b,.lac de:' órz4os
dev!da

;:a)S

da A.dn:.Joi.Cr:.çlo. -ã.lrl:ita ou G.UU!"c;;U!tZI, <' (lU~

c:.r·

ruponde.:-n. .re!e!"!::J.c!a: de rdv~~ r:ódio, ir.;:.c:umuli!·
vel ~c:r. qu:~;lquer out.t.lt;.t'Ut!ficllç&o, :!lil.l!r'o u !.l!.dJuMS ruiJ'!Ioero.J I 4 Vri o
Dr.:r::~to-!et ll~ l.S-41, de 19'1~.

dH

DECRETO-LEI N• 2.212, .
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1984

Estabelece contenção de despesas orçamentárias para o exercido de 1985 e dá
outras provklênclas.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item ll, da Constituição,
decreta:

XIIi, do· Anoxo II do

2.0% !vJdt~ ver :.cr.toJ

i:!.ciêo.-.tu

tobn o
nlã·
rlo. Jl:!l?CI!Ibldo am ra·
uo do cargo ou atn·
progo.
Vt.:';lCÚI:~a~:ti:> eu

M 19 No el{:eú:iciO fmanceiro de 1985 será
realizada contenção correspondente a 15% {quinze por cento) da despesa ftXada na Lei _ri_~ 7.276,
de 1O de dezembro de I 984, à corifa de recursos
do Tesouro Nacional.
·
Parágrafo único. Excluem-se da contenção de
que trata este artigo as programações a seguir
discriminadas,:
1"- à conta:
a) do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização; .

Brasüia, 31 de dezembro de "1984; 1639da Inde-pendência e 969da República. -JOÃO FIGOEI·
REDO -- Delftm Netto.
DECRETO LEi N• 2.246,
DE 21 DE FEVEREIRO DE I 985

lnduJ no anexo n do Decreto-Lei n'
1.341, de 22 de agosto de 1974,a Gratificação de Desempenho da AtJvfdade de
Flsca112ação do Tral>aDto.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, iteni. ln, da Consii~
· tuição, decreta:Art. 19 Fica. incluída no anexo II do Decreto-Lei no 1.341, de22 de agosto de 1974, a Gratificação de Desempenho da Ativida;de de Ascal do
Trabalho, na forma do anexo deste decreto:lei.
Art 29 O limite fucado no parágrafo único do
art 59 da Lei n9 6.986, de 13 de abril de 1982,
em relação aos servidores aludidos no anexo de
que trata a parte fmal do artigo anterior; é- o estabelecido no artigo 19 do Decreto-Lei n9 1.971, de
30 de noVembro de 1982, efetivando-se o cálculo
do ·perCentual sobre o valor do· vencimento ou,
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salário de maior referência, da Categoria FundaM
nal de que for integrante ou a que corresponder
seu emprego atual.
Art 3° Os servidoreS de que trata o artigo anterior fazem jus à Gratificação de Nívei_Supe"rior.
Art. 4"'

Somente se concederá a gratificação

de que trata o artigo anterior aos servidores no
efetivo exerddo dos respectivos cargos, empre-

Grupo-DireçãO e Assessoramento Superiores
(DAS-100

férias;
casamento;

c)

luto;

de funções de nível

§ 2 9 Nas hipóteses de que trata a alínea i do
§ 19, exigir-se-á direta correlação entre as atribuiçõeS -do cargo ou função de confiança e as do
cargo efetivo ou emprego permanente de que
o servidor seja titular.

Considerar-se-ão como- de efefu'o exer~
dela, para fins deste artigo, os afastamentos em
virtude de:
§ 19

a)

e LT-DAS-100),

superior do Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAI-11 0), oU ãiii.da, em Funções de AsseS'"
soramento Superior (FAS) a que se refere o artigo
122 do Decreto-Lei n"' 200, de 25 de fevereiro
de 1967, com a redação dada pelo Decieto-Lei
n"' 900, de 29 de setembro de 1969.

gos ou funções.

b)
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e

d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;

g) indicação para ministrar aulas ou receber
treinamento, desde que observadas as normas
legais e_regulamentares pertinentes;
h) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
i) investidura, na Administração Direta ou Autárquica da União ou do Distrito Federal, em cargos em Comissão ou funções de conDança do

§~39 . o eXerctcTO .de ca_rgos ful-tçõeS de pioVimento _em" confiança no âmbito do Ministério do
Tral?a1ho não prejudicará a percepção da Gratificação de que trata este decreto-lei.
. Art.- 59 A Gratificação de Desempenho da Ativida~e d_e Fisca1ização do Trab~ho, em que incidirá o desconto previdenciário, será incorporada
aos proventos do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo únko. O. Va1or a ser incOrporado
será o correspondente à média dos percentuais
atribuídos ao funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.

4007

Art. 6 9- Aos funcion-áríO:S já apOsentados a incorporação da Gratificação de Desempenho da
t\tividade de Fiscalização do Trabalho- far-se-á na
razão da metade do percentual máximo atribuído
à categoria funcional em que _ocorreu a aposentadoria.
Art. 7 9 A conCessão da Gratificação de De_senipenho da Atividade de Fiscalização do Trabalho não exclui a percepção, cumulativa, de outras
gratificações a que façam jus legalmente os funcionários alcançados pOr este decreto-lei, _inclusive a Gratificação -do- Nível Superior, observado
o limite fixado no art. 19 Decreto-lei n9 1.971,
de _30 de novem~ro de 1982.
Art. & As despesas decorrentes da ~cução
deste decreto-lei correrão à conta das dotações
próprias do f'i\inistério do Trabalho.
Art. 99 Este decreto-lei entrei em-viQor
data
de sua publicação, com efeitos retroativos a 28
de dezembro de 1984.
Art. 1Õ.- Revogam-se as disposições em contrário, em eSpecial o Decreto-Lei n9 2.202, de 27
de dezembro de 1984, e o parágrafo 49 do artigo

na

3• da Lei n• 6.986, de 13 de abril de 1982.

Brasilia, 21 de fevereiro de 1985"; 1649 da IndependênCia e 979 da República - -JOÃO FIGUEIREDO - Murilo Macêdo.

ANEXO

(Art. 19 do Decreto-Lei n"' 2246, de 21 de fevereiro
de 1985)
ANEXO !I
(Art 6 9, Item D, do Decreto-Lei n9 1..341, de 22

de agosto de 1974

Denomir.e('llo das
Grdiftcno;6es c lndeniuçOca

Baoes do ConCe!is.AO_

Gratinctlç,;_o Je Desempenho

Orati!icnç4o de,•ida
!1-ervido:r-cs Incluídos
Cllt!:'COrÍ:t
funcional
Fi,cr.t do Trabalho.

. da Atiddade dt.. Flscaliz:11Çilo
do Trabalho.
(NS·SOO ou L1·NS·900).

ll05

na
de

Até 40% {quuenta por cento) cr.l·
culadolS lSObtt! o v~olot· do Vt:tlciwcn·
to ou snl&rio da mt:.ior referénci!l
da c!'tegoda funciona!, ae~ndo cri·
tório cl!tabelacido pelo Miniltro do
Tro.bo.lho

I

DECRETO-LEI N' 2.254,
DE 4 DE MARÇO DE 1985

Inclui no anexo 11, do Decreto-Lei n 9

1.341; de" deitgosto.de-1974; a Grªtiflcação de Desempenho de Atividades

denci_ário, será incorporada aos proventos do funcionário que a tenha percebido na data da aposentadoria.
DECRETO-LEI N• 2.267,
__ DE_13 DEl'\J\RÇO DE 1985 _

tárla da União, e dá outras providências.

Transforma e c:rla cargos na caJTeira
do Ministério Público do Distrito Federal
e dos tenitórios, fixa vencimento e dá

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item 14 da Constituição, decreta:

O P~esidente da República, no uso da atribuiç~o
qUe--lhe .Confere o artigo 55, ite... li!, da Consfí:
tuição, decreta:

de Fisc:alização Financeira e

Orçamen~

outras providências.

Art. 19

Fica incluída no anexo li, do Decreto-lein91341,de22deagosto de 1974,a Gratificação de Desempenho de Atividades de F'IS_calização Financeira Orçamentária da União, na forma do anexo a este decreto-lei.

Art. 2 9 A Gratificação de que trata o artigo
anterior, sobre a qual incidirá o desconto previ-

...._.. _............. .-..................................................................... .:

Parágrafo único. O valor a ser incorporado
será o correspondente à média dos percentuais
atribuídos ao funcionário, nos 12 meses imediatamente anteriores à inativação;
Art. 31' Aos funcionários já aposentados a incorporaçã-o ·da Gratificação de Desempenho de
Atividades de FIScaliZação Financeira e Orçamentária da União far-se~á na razão da metade do

percentua1 máximo atrlbtúdo à categoria funcional em que ocorreu" a aposentadoria.
Art. 4o A concessão da Gratificação de Desemp.enho de Ativklades de 'Fisca1ização Financeifa Orçamentária da União não exclui a percepção, eumulativa; de outras gratificações a que
façam jus legalmente os funcionários alcançados
por este decreto-lei, inclusive a Gratificação de
Nível SuPerior, observado o limit~ f1xa.do no artigo
19 do Decreto-Lei n9 1.971, de 30 de nov~bro
de 1982, alterado pelo Decreto-Lei n 9 2_206, de
28 de dezembro. de 1984 .. _
Ait. 59 As despesas decorrentes_. da execução
- deste âecfetó-lei, correrão à conta das dotações
constantes do orçamento da União.
_
Art & Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
coritrárlo.

e

Brasília, 4 de março de 1985; 164~ da (ndependência e 979 da República. - JOAO RGOEIR!IDO -lbrahim Abi-Ackel.
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(Arti~ro

I! do Decreto-lei n? 2.254, de 4 de março de 1985)
ANEXO II

(Artigo

6~,

item III, do Decreto-lei

DenominaçOe3 da' GratiCicaçOcs e
lndcnizaçõu

Outilicnç4o de Dc!lcmpenho de
Atividadu do Fiscillize.ç-Ao Finnn•
dirD e OrçArnCmLdiia da Un.ilto

Decreta:

Aft 1~' A carreira do Ministério Público do Dis~
trito Federal é integrada, em segundo graU de
jurisdição, peJa classe qe Procuradores de Justiça
e, no primeiro grau de jurisdição, pelas classes
de Promotor de Justiça e de Promotor de Justiça
Substituto, com os direitos e deveres previstos
na lei Complementar n~ 40, de 14 de dezembro
de 1981.
§ 19 A transformação dos cargoS fa.i'-se~á.do
seguinte modo:
·
·
·
a) os -abJais cargos de Subprocurador-Geral,
em cargos de Procuiador de Justiça;
b), os abJais cargos de Ctirador,Promotor Público e Promotor Substituto, em cargos de Promotor
de Justiça; e
_
c) os atuais cargos de Defensor Público. em
cargos de Promotor de Justiça Substituto.
§ 2~> A Procur4tdoria Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios promoverá o aposti-

n~

1.311, de 22 de agosto de 1974)

Dctiniç-4o

Buea de Conceullo

0rP.ti!icnç4o dcviàn ao5
int~grt~nte! da Cat~t;oria
funcional de Técnico de
Co'ntrolc Externo, do Gru·
po·Atívidode de ConLrolc
Externo da Stocrctnria·Gc·
n~ol do Tribunal de Contu
da Unillo

AÜ

o

percentual d.e 70"por ccntoi ca!,çulado
1obre o mttior Dfvcl dA Cal~·
(sctentJ~

eoria Fuilcional. roeeutldo cri•
tério 6 ICT !Judo em Ruolu•
çto do Tribunal de Cont .. da
Unis:o

lamento nos assentamentos funcionais dos titUlares dos cargos transformados.
§ 39 A antigüidade dos cargos obedecerá à
antigilidade na classe transformada e nas classes
entre si.
§ 4~> Até que seja criado o Serviço de Assistência Judiciária, o Procurador-Geral da Justiça
designará Promotor de Justiça Substituto para
o seu ex~rcicio.
§ 5~> O vencimento e respectiva representação dos cargos transfonnados, bem como os dos
membros do Ministério Público junto à Justiça
Militar, à Justiça do Trabalho e ao Tribunal de
Contas -da União, são os constantes do anexo
a este decreto--lei.
Art. 2~ A carreira do Ministério Públic9 dos.
Territórios será transformada· de açÕrdo com os
critéiios insertos no artigo anterior.
Art. 39 Fica acrescida de 30 (trinta) pontos
percetuais ~gratificaçáo de desempenho de fun-

ção essencial à prestação jurisdidonal de que trata
o Decreto-Lei nt 2.117, de 7 de mruo de 1984.
Art 49 O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios terá por chefe o Procurador-Geral da Justiça, nomeado dentre os Procuradores de Justiça.
Art. 5~ São criados 8 (oito) cargos de Procurador de Justiça;. 37 {trinta e sete) cargos de Promotor de Justiça; e 22 (vinte e dois) cargos de
Promotor de Justiça Substituto no Quadro do .Ministério Público do Distrito Federal.
Art. 6~ A despesa decorrente deste decretolei correrá à conta das dota:ções consignadas no
Orçamento GeraJ da Urúão.
i
Art. "79 Este decreto-lei entrará em vigor na
data de ,sua_ publicaçõ, revogadélS as disposições
em contrário.
Brasília,13demarçode 1985; l649 da_lnciependência e 97• da República. - JOÃO FIG<IEI-

REDO- Il!rahlm Abi-Ackel- Delfim l'letto.

ANEXO l
MINJSTERIO PúBLICO MILITAR
Car~
Procurador-Geral ..... , .. , ... ~· .........••_. -~· .. •
8ubprorurador·Genl
. , . , , . , .. , . , , ....
Procundor de I~ Cat.troría ... , ..•..•-•. -,""-·, ._. ~-··
Procurador da 2~ Cate1orJa ....................... .
•A

••

Ve11eimeato
1 ..!07.168

USS.Nl
' N..1.16o
l.oPO.II6

,

....
....'"'"'

Jt.,,..NII&açto

10..

ANEXO II
MINISTERIO PúBLICO DO TRABALHO
Carro
Procurador•Oaral , . , , ..•...... -•... _.. ~· ....•. -.. ·.. -.. Bubprocurador·Garal ........ -~~ ... ·-~" .----. .... .-.: ... ;. ·
PtO;CUradot da P Cat.,orla , , , , . , ........ , ......... .
Procurador da 2~ Cata,oria , ........ ~-- •..... ~. ~--.-; .-_

V•aclm•Dt.o
-· J.807.1&8
1.6S6.Hl

-uts.NO
- 1.000.1196

...'"'"

ltepre..at.aeto

·lO"
10 ..

ANEXO III
MINISTtRIO PúBLICO JUNTo ÀO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Carao
Procurador-G•ral "· .•....••••..•.••• ~ •.•••.••• , .•
Subproeurador·Geral ..•••.•••••••••. , ••.••••••.•..

V•aclmeato
U07.16f

-U36.Nl
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ANEXO IV
MINIST~RIO PúBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Carro
Procutador·Oerai , .... _., .... ,, .. _,_,,.,, .....••.. ,,_,.. ____
Pt'OC'urador de JustiÇt; ....... , . ···-···~ ... ,,, "' •. ,. •-·-~Promotor de Juatiça . , ......... :.... .--... , .. -..••.•.. -..
Promotor de Ju•tiçe Sub1tituto ...... , . , .. , , ·- ... ,.

LEI N• 7.567,

VneiiDeDt.o
~-'-1.101.868

1.538.961

l.ft.!.960
l.OIO.ft&

11- deliberaf, me"diaÍ1ie proposta do ProCuradorGeral de Justiça, ou de metade; de seus integranDispõe sobre os órgãos de admbils~ tes, sobre qualquer questão de natureza institudona1 do MiniStério Público;
tração do Ministério PúbHco do Distrito
III- eleger metade do Consélho Superior do
Federal e d~ outras provtdendas.
Ministério Público;
IV- elaborar lista tríplice para d~i9nação do
O Presidente da República, faço saber que o Corregedor-Geral dO Mirlistério Público;
Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte
V- dar posse aos membros do Conselho Sulei:
perior e ao Corregedor-Geral- do MinistériÔ Púw
9
Art 1 O Ministério Público do Distrito Fede- bllco;
ral é integrado pelÓs seguintes órgãos:
-VI- julgar os pedidos de reviSãá de processos
I - de administração superior:
administrativos;
1. Procurador-Geral de Justiça;
W- julgar os reéursOS iritefPóst6s. das deci2.. Colégio de Procurãdores;
_
sões do Procurador-Geral dé JuStiça, nas sindi3. -Conselho SUperiOr do Ministério Público;
cândas e processos adrhinistrãtivOs; e (Ve~do)
4. Corregedoria Geral do Ministélio Público;
_M ·6 9 O ConSeiiiõ SUperior do _Ministério PúII- de execução:
bliCo, órgão de dellbêraÇão de_ administração su1. no segundo grau de jurisdição:
perior, ao qua1 compete_fiscalizar e superintender
a) Procuradpr-GeraJ de Justiça;
! a atuaçãá dos meni:EirOs do Ministério Público
b) Procuradores de Justiça;
e velar pelos seus princípios institucionais, é conS2. ___ no primeiro grau de jurisdição:_
-titufdo pelo Procurador-Gera!, que o presidirá, pew
a) Promotores de Justiça;
- --lo Corregedor-Gerai e "qÚ.átÍ'o ?focuradores de
b) Promotores de Justiça_ Substitutos.
,
Justiça.
§ 19 O Ministério Público tem autonomia ad§ }9 A rotatividade na composição do Conseministrativa e financeira, dispondo de dotação orM
lho Superior será ass_egurada pela inelegibilidade
çamentária global e própria.
dos que o integram uma vez, até que todos os
§ 29 O numerário COrrespondente às dOtademais Procuradores de Justiça venham a ser
ções destinadas ao Ministério Público será entrenele investidos.
gue em quotas segundo a programação finan-§ 29 O mandato dos membros do Conselho
ceira do Tesouro.
SUpérfór Será de 2 (do1s) anos, com lnfcio em
Art 29 O ProcuradofMÚeral de Justiça terá
primeiro de janeiro do ano seguinte_ à eleição,
prerrogativas e represêntação de Secretário de
renovável anualmente_ a composição- do órgão
· Governo do Distrito. Fe'deral e será processado,
à razão de metade, observado o disposto no pará:.
nos crimes co~uns e de responsabilidade. pe- _ grafo único do art 25 desta lei.
rante o Tribunal de Justiça, salvo as exceções
§ 3 9 A cada Conselheiro titular corresponderá
de ordem constitucional.
um suplente. _
Art J1 O Colégio de PrOCuradores, órgão de§ 49 O Conselheiro suplente que haja substiliberativo de administração superior do Ministério
tuído o titular, por mais de 1 (um) ano, é inelegível
Público, _é_ integrado pelos Procuradores_ de Justiça em exercido e presididO pelo Procurador- ·para o biênio subseqfiente.
Art. 79 Os Conselheiros serão eleitos em esGeral de Justiça.
Crutíneo -secreto, ITietade pelo Colégio de ProcuraParágrafo único~ O Secretário do 'Colégio de
dores e a outra metade pelos demais membros
Procuradores será um Procurador de Justiça eleido Ministério Público. _
to anua1mente por seus pares.
Art & As _eleições serão realizadas na primeiw
Al1:- 49 O Colégio de -ProCuradores reunir-serii quini:er'ta de dezembro, de· acordo com as insw
á, ordinariamente, uma vez por bimeStre, e, exM
buçães baixad~s pelo Procurador-Geral de Justitraordinariamente, por convoCação dO PrOcurador-Geral de Justiça ou por proposta -de pelo me- ' ça, observadas as seguintes normas:
nos metade de seus membros.
1- publlca~o de aviso no órgão oficia], fixan§ 1 9 É dever dos Procuradores de Justiça
do data e horário para a votação a realizar~se
comparêcer às reuniões, das quais se lavrará ata
na sede da Procuradoria Geral da Justiça;
circunstanciada, na forma regimental.
D- adoção de medidas que assegurem o sigilo
·
do-voto;
§ 29 As deliberações do Colégio de Procuradores serão tomadas por maioria simples de vom- proibição de voto" por procuração;
tos, presente a maioria absoluta de seus memIV- apuração logo após O encerramento das
bros, cabendo ao Presidente o voto_ de desempate.
votações; e
Art 59 São abibulções do Colégio de ProcuV- proclamação imediata dos eleitos;
radores:
§ 19 A eleição dos Conselheiros titulares pre_ I - elaborar seu Regimento Interno;
cederá a eleição dos respectivos Suplentes.
DE 19 DE DEZEMBRO DE 19M

Quarta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

4009

§ 2'1 Em Caso de empate, será considerado·
eleito o mais antigo no segundo grau; persistindo
o empate, o mais antigo na carreira, e, em casO
de igua1dade, o mais idoso, respeitada a rotativi-

dade legal.
Art ~ Os Suplentes substituem os membros
do CoriSelho Superior em seus afastamentos, sucedendo-os em caso_ d_e vaga.

Art. 10. O Cohselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, em dia e hora
previamente estabelecidos, e, extraordinariamente, quando convo_cado por seu Preside_n~ ou J?Of
proposta da metade_de seus ~embr~_s_. _
§ }9 · As deliberações do Conselho SUperior
serão tomãdas_·por fnaioria simples de votos, presente a maioria ~:;o luta _de seus membros, caberido ao Presidente -!=~.voto de desempate.
§__ 2_9 Das_ reuniões do_ Consel_ho Superior será
lavrada ata circunstanciada, na forma regimental.
Art 11. São atribuições do Conselho Superior do Ministério Público:
!-(Vetado).
D- elaborar seu Regimento Interno;
m- elaborar e apresentar ao ProcuradorwGeral
de Justiça as normas do concurso para ingresso
na carreira;
IV- indicar os representantes do Ministério Público que integrarão comissões_ de cone~
V- (Vetado).
VI-opinar sobre pedidos de reintegração, reversão e aproveitamento de membros do Minisw
tério Público;VIl----deliberar sobre afastamento de membro do Ministério Público de primeiro grau, nos
casos de correição, sindicânda ou processo administrativo;
VIII- deliberar nos processos que tratem de
suspensão ou demissão de membro do Ministério
Público;
IX- deliberar sobre instauração de sindlcAncia, correçã:o extraordinária e de processo administrativo e indicar membros da instituição para
as respectivas comissões;

X- julgar sindicância, processo administrativo
e correição relativos a a_tos de membi:OS do Ministério Público;
XI- decidir sobre o resultado de estágio probatório;
--XII- exercer a inspeÇão do Ministério Público,
z-elando peJa eficiência e correlção de seus membros no desempenho de suas funções;·
XID- indicar, em lista tríplice, os candidatos
à promoção por merecimento, ouvido previamente o Corregedor-Gerai;
XIV- conhecer das reclamações sobre listas
de antigüidade;
XY- obstar promoção por antiQilldade pélo
~
voto de 2/3 (dois terçOsJ dos seus membros;
XVI- opinar sobre qua1quer assunto de interesse institucional do -Ministério Público, desde
que solicitado o seu pronunciamento pelo Procurador-Geral;
XVII-(Vetado).
Art _12. A Corregedoria Gera1 é o órgão fiscaJizaçlor das atividades funcionais e da conduta dos
_membros _do_.Ministério Público;
§ }9 A Corregedoria Geral manterá prontuário atualizado referente a cada membro do Ministérl_o Público.

e

,.
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§ 29 Os serviços de corre!ção do Ministério
Públ!co serão perm-anentes. ordinários ou extraordinários.

Arl 13. __ O_Correg-ed.Or~Geral Será designado
pelo Procurador-Geral de Justiça dentre os membros do Colégio de Procuradores. por este indicados em lista triplice.
______ _ . _
Parágrafo único. O Corregedor-Geral será substituído em suas faltas ou impedimentos, por um
dos demais componentes da lista tríplice a critério
do Pro·curador-Geral de Justiça.

Art 14. Para as funções de Corregedor-Geral
não poderá ser desjgnado Procurador de Justiça
que houver exercido, no semestre anterior, as funções de Procurador-Geral de Justiça ou estiver
exerc·endo_ as de membro eleito do Conselho Superior.

Art. 15. _O Correge~dor-Geral tomará pos_se
perante o Colégio de Procuradores.
Art. 16. O Corregedor-GefaJ será aUJG1iado
por até 2 (dois) Promotores de J_ustiça, designaM
dos, a seu pedido, pelo ProcuradorMGeral de JusM
tiça.
Art. 17. Ao CorregedorMGeral do-Ministério
Público incumbe:
1- realizar, mensalmente, correições ordiná·
rias para verificação da regu]aridade e eficiência
dos serviços afetos ao Ministério Público;
D- proceder, de oficio ou por recOmendação
do Procurador-Geral, ou do Conselho Superior,
as correições extraordinárias;
III- efetuar sindicâncias determinadas pelo
ProcuradorMGeral ou pelo Conselho Superior;
lV-presidir as comissões de processo admiM
nistrativo instaurado pelo ProcuradorMGeral ou pelo Cóilselho Superior;
V- apresentar ao Conselho Superior relatório
das correições e sindicâncias;
VI- baixar instruções_de caráter funcional para
Promotores, mediante aprovação do ProcuradorGeral, ou por determinação do Conselho Superior;
VIl- supervisionar a inspeção dos Promotores
aos estabelecimentos penais e Delegadas de Polícia;
VIII- requisitar, de qualquer repartição pública,
ou órgão federal, estadual ou municipal da admí·
nistração direta ou indireta, ou de entidade particular, certidões e esclarecimentos necessários ao
exercício de suas funções;
-- IX-propor, fundamentadamente, ao COnselho Superior, o afastamento -de- quãlquer dos
membros do Ministério Público de primeiro grau,
sujeitos a corr~ição, sindicància ou processo administrativo;
-X-desempenhar as funções que lhe fqrem
delegadas pelo Conselho Superior do Ministério
Público;
XI- organizar os serviços de estatística perti~
nentes à atuação dos Promotores junto às Varas
· -·
~
Criminais e-ClveiS; -XII- participar das sessões do COnsélho SUpe~
rior, com direito a voto, salvo em julgamento de
sindicância ou processo administrativo em que
haja fundonado, quando será ouvido apenas para
informações;
XIII- orientar a organizaçeio dos assentamentos funcionais dos membros do Ministério Público; e
XlV-supervisionar o levantamento das necessidades de pessoal ou material nos serviços afetos

ao fv11iústério Público, dando ciência dos resultados ao Procurador-Geral.
Arl 1
Além _c:j__as garantias asseguradas pela
Constituição Federal, os membros do Ministério
Público gozarão das seguintes prerrogativas:
1- receber o tratamento e usar das prerrogativas e -~ __representação dispensados aos membros do Poder Judiciário perante os quais oficiem;
U- usar as vestes talares e _as insígnias privativas do Ministério Público;
IU- tomar assento no estrado# central, imediatamente --à direita dos juízes do primeiro grau de
jurisdição ou de Presidente de Tribunal, Seção
ou TUJtnã;
[\f- ter vista pessoal dos autos após distribuição ao Pleno, Seções ou Turma, e intervir nas
SeSSõeSC:fe,JUigamento para sustentação oral, sem
liffiTtã-ção de prazo, ou para esclarecer matéria
de fato;V- receber intimação pessoal, nos autos, em
qualquer processo e grau de jurisdição;
VI- ser ouvido como testemunha em quaJquer
processo ou inquérito, em dia, hora e locaJ previa~
mente ajustados com·o juíz ou a autoridade competente;
VIl- não ser recolhida preso antes de sentença
transité".da em julgado, senão em sala especial;

e.

e
VIII-não-ser preso, senão por ordem judicial
escrita,- salvo em flagrante de crime inafiançável,
casO em gue a ~utoriclade fará imediata comunicação e ~presentação do membro do Ministério
Público ao Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício de prática de infração penal
por parte de membro do Ministério Público, a
autoridade policial remeterá imediatamente os
respectivos autos ao Procurador-Geral da Justiça.
Art. 19. O Promotor de Justiça Substituto,
designado para substituir ou auxiliar o Promotor
de Justiça, ofidará ndS processos em C1..ll"So na
respectiva Vara e, nessa qualidade, fará jus aos
vencimentos e vantagens atribuídos ao cargo de
Promotor de Justiça.
Art. 20. O merribro do Ministério PÚblico somente poderá afastar-se do cargo para:
1- exercer cargo eletivo ou a ele concorrer;
II- exercer outro cargo, emprego ou função,
de nível equivalen~ ou superior na administração
di_reta ou indireta;
··III- freqüentar cursos o_u seminártos de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior.
Parágrafo único. Não será pennitido o afastamento durante o estágio probatório.
Art. 21. Além do vencimento e gratificações
já asseguradas na legislação vigente, farão jus
os membros do Ministério Público às seguintes
vantagens:
I - auxílio-moradia;
II- gratificação de magistério, por auJa proferida em curso oficial de preparação para a carreira
ou escola oficial de aperfeiçoamento; (Vetado)
ITI-(Vetado). _
... __ .
. . - § 1~' No caso de não-utilização ou de fal_ta
de imóvel funcional, fará jus o titular ao auxíliomoradia, mensal, de 30% (trinta por cento) do
respectivo vencimento.
----§ 2 9 As gratificações de mãgistério e de participação em concurso serão fixadas nas mesmas
bases previstas na legislação federal para a categoria de nível superior equivalente.
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§ 39 AS ãUlas dos cursos mantidos pelo Ministério Público nao ·ultrapassarão, anualmente, 240
(duzentos e quarenta) horas.
§ 4• (Vetado).
§ 5I' As sessões extraordinárias do Conselho
não serão remuneradas.
Art. 22. As vantagens transitórias previstas
nos parágrafos do artigo anterior somente serão
devidas pelo efetivo exercício das funções institucionais ou admTnistrativas no Ministério Público.
Art 23. Os serviços administrativos do Ministério Público serão organizados em quadro próprio.
ArL 24. Nos casos omissos desta lei, aplicam-se, supletivamente, as normas da Lei Complementar _n9_ 35, de 14 de março de 1979, e,
sucessivamente, as normas gerais referentes aos
funcionários civis da União.
Art. 25. Os membros do- Conselho Superior
permanecerão em exercício até a posse dos novos
titulares e suplentes.
Parágrafo único. Na primeira composição do
Conselho Superior, após a publicação desta lei,
o mandato de inetade dos respectivos membros
menos votados será de I(um) ano.
Arl 26. Apücam-se aO Ministério Público dos
Territórios Federais, no
que couber, as disposições desta lei.
Parágrafo único. O membro do Ministério Público dos Teirít6rios Federais, enquanto em efetivo
exercício em circunscrição judiciária_ do _í_nterior,
fará jus a uma gratificação de 30% (tiintã por
cento)_de seu vencimento; se a distância ultrapassar 200 (duzentos) quilómetros da re_spect!Ya
capital, a gratificação será de 50% (ctnqüenta por
cento).
Art. 27.· Poderão inscrever-se no concurso de
ingresso na carreira do Ministério Público bacharéis em Direito, que possuam bons ante~edentes;
comprovada idoneidade moral; prática forense
de, no- rÍlíilimO, 2 (dois) anos; e contem, no máximo,-45 (quarenta e cinco)_anos de idade.__
..
Parágrafo único. Independerá do liffiíte de idade
para os fms deste artigo, o ocupante de cargo
público, de provimento efetivo, ou de emprego
na adininistração pública, nomeado ou admitido
por coricurso público.
Art. 28. A carreira do Ministérfo Público do
Distrito Federal é integrada pela lotação numérica
decorrente das disposições do Decreto-Lei n9
2267, de 13 de março de 1985.
·
M 29~ Os mandados de segurança contra
ato emanado dos órgãos superiores_ da administração do Ministério Público serão processados
e ju]gados pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Art. 30. O membro do Ministério Público, licericiado para tratamento da- própria saúde, não
perderá sua posição na lista de antigüidade.
Arl 31. AomembrodoMinistérioPúblicoassegurar-se-á, de acordo com sua ãntigüidade, a
escolha da Promotoria de Justiça, junto às circunscrições judiciárias.
Art. 32. Os ·membros -dO Ministério Público
dos Territórios Federais poderão requerer remoção para o Distrito Federal, após 4 (quatro) anos
de efetivo exercício, na proporçâo de 1/5 (um
quinto) das vagas existentes, observados os crité- rios_ da aritigüidade e merecimento, ressalvada
a posição de antigüidade, na Classe, dos atuais
Promotores de Justiça do Distrito Federal.
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Parágrafo único. A rerlioção referida rieste antigo somente ocorrerá_ após a promoção do último
açupante da atual Classe de Promotor Substituto.
Art. 33. As despesas com a ex.e~ão desta
lei correrão à conta das dotações próprias, consig-

nadas no orçamento do Ministério Público do Distrito Federal.
Art. 34. Esta lei entra em vigor ria data de
sua publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em con-

trário.

Brasília, 19 de dezembro de 1986; 165~ da Independência e 98° da República. - JOSé: SAR-

NEY -Paulo Brossard.
(")DECRETO-LEI N• 2.365,
DE 27 DE OUT<.IBRO DE 1987

Institui gratificação a ser deferida aos
seJVidores que especifica. e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da atributção
que lhe confere o art. 55, item m, da Constituição.

(") Republicação de acordo com o art. 3o do Decreto-Lei no 2.366, de 4 de noVembro de 1987.
Decreta:
Art 19 Fica instituída uma gratificação a ser
concedida aos ocupantes de cargos ou empregos
efetivos de nível superior, dos quadros e tabelas
dos órgaos da Administração Federal direta, do
Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União,
dos Territórios e das autarquias federals.
§ 19 A gratificação será calculada com base
nos seguintes percentuais, incidentes sobre o vencimento ou salário básico:
a) 70% (setenta por cento), no caso de servidores pertencentes aos Planos de Oassificação
de Cargos e Empregos, instituídos na conformidade das Leis n9s 5.645, de 1O de dezembro de
1970, e e 6550, de 5 de julhO' de 1978, _à carreira
d~ Diplomata, bem como dos servidores de nível
superior do Poder Judiciário e do Tribunal de
Contas da União, observado o disposto nas alíneas seguíntes:
b) 60% (sessenta por cento), no casb dos servidores efetivos pertencentes às Carreiras Auditoria do Tesouro Nacional, Fmanças e Controle
e Orçamento:
c) 50% (cinqüenta por cento), no caso dos
servidores pertencentes às categorias funcionais
de Engenheiro Agrônomo e de Médico-Veterinário do Grupo Outras Ativldades de Nível Superior
dos Planos de Oassificacão de Cargos e Empregos a que se refere a alínea a, bem assim dos
servidores alcançados. _pelo Decreto-L-ei n9
2.358, de 4 de setembro de 1987;

d) 35% (trinta e cinco por cento), no caso

dos funcionários pertencentes à Carreira Polída
Federa] e à Polícia dos Territórios Federais;
e) 30% (trinta por cento), no caso dos_ servidores efetivos pertencentes ao Ministério PúbUco
da Uniao e à Advocacia Consultiva da União, excluidos os especialistas a que se refere a parte
finaJ da alínea f, assim como dos docentes do
magistério civil não a1cançados pela Lei n9 7 .596,

de !O de abril de 1987;
O 20% (vinteporcento),noc:asodosdoce-ntes
alcançados pelo disposto no art. 39 e seguintes
da Lei n 9 7.596, de 1987, e de servidores de nível
superior pertencentes às tabelas de especiaJistas,
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t>erceiltual incidente, quanto aos últimos, na-rele~
rência NS-25;
_ _ _ ___
g) 5% (ci~co por-cento), no caso dos servi~
dores efetivos de nível superior das insbluições
federais de ensino, alcançados pelo disposto no
art. 3~ e seguinteS da Lei n~ 7596, de 1987.
§ 29 No caso dos servidores a que se_ refere
a Lei n~ 4.341, de 13 de junho de 1964, a gratificação instituída por este artigo é de 38% (trinta
e oito por cento), aplicando-se aos níveis médio
e superior.
§ 3~ A gratifica"ção cçmcedida aos servidores
pertencentes à categoria funcional de Médico-Ve~
terinário, nos termos da aJínea c do § 19, alcança
somente aqueles beneficiados pelo Decreto-Lei
n? 2.188, de 26 de deZembro de 1984, e s"erá
-pagã em· razã_o, apenas, de um contrato de tra-

Lein9-7.596•. de-1987, no percentual de5% (cinco
por cento).
Art 3 9 O vencimentO ou salário dO nível inicial dos cargos
comis$3o das funções de
___confia~ça, integrantes do Grupo Direção e Assessoramento Superiores dos Planos de Oassificaç:ão_ ·de Carg()s __~ .Empregos, a que se-refere o
· art.19destedecreto-lei,éfaxadoemCz$15.000,00
(quinze mil cruzados).
Parágrafo único. OS demais vencimentos e sa_lários serãp de_terroinados mediante a variação
do valor f!X8:do neste artigo, à razão de 14% (caM
torze por c._ento). em relação aos níveis anteriores.
- Art. 49 Os atuais índices da representação
mensal concernentes aos cargos em comissão
e às funções de confiança a que se refere o artigo
anterior ficam elevados de 40 (quarenta) pontos
percentuais.
Art. 5~ O ã:créScimo percentuafa que Se refere o-artigo anterior e os vencimentos o.u.salários
fix&do_s no art. 39 não servirão_ de base para a
fixação de vencimentos prevista nos arts. _59 do
Decreto-Lei n 9 2225, de 1O de janeiro de .1985,
e 9" do Decreto-Lei n9 2.251, de 26 de feVereiro
_de_ 1985, observado o disposto no parágrafõ único

em

balho.
§ 49

Somente farão jus à grátificação de que
trata este artigo os servidores em efetivo exercício.
§ 5L Considerar-se-ão como efetivo exercício, para os finS deste artigo, os ~fastamentos,
_exclusivamente, em virtude de:
a) férias;
·
b) casamento;
c) luto;
d) licença especial, licença para tratamento da
·-própria saúde, licença à gestante ou em decorrência de acidente de serviço;
e) serviço obrigatório por lei e deslocamento
em objeto de serviço;
f) requisição para órgãos da União, do Distrito
Federal e das respectivas autarquias;
g) indicação para ministrar aulas ou submeter-se- treinamento ou aperfeiçoamento relaciohadOs com O cargo ou emprego;
h) missão no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pelo ~residente da
República ou Ministro de Estado.
Art. 2 9 O Úldice da gratific!3ção a que se r~fere
o Decreto-Lei IT' 2.211, de 31 de dezembro de
1984, fica elevado em 55 (cinqüenta e cinco) pontos percentuais.
Parágrafo_ único. A gratificação a que se refere
este artigo é estendida aos servidores efetivos,
áe nível médio, pertencentes:
a) aos quadros e tabelas dos órgãos do Poder
Judiciário e do Tribunal de Cont;ls da União, ao
- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, alcançados pelo Decreto-Lei n9 2.194, de
26 _de dezembf<? de 1984, e B.o Departan1ento
de Imprensa Nacional, que percebem a gratificação por produção suplementar, no percentual
de 60% (sessenta por c~nto);
b) às tabelas de servidOres especialistas dos
órgãos da Administração Federal direta e das autarquias federais. e ao Grupo-Defesa Aérea e Controle de Tr_áfego Aéreo, alcanÇados pelo Decreto-Lei n9 2.330, de 22 de maio de 1987, no percentual de 30% (trinta por cento) incidente, quanto
aos primeiros, na referência NM-35;
c) ao Ministério da Previdência e Assistência
Social e às autarquias da Previdência Social, no
percentual de 70% (setenta por cento);
-= d) às Carreiras l>Olídci Federal, Auditoria do
Tesouro Nacional, Finanças e Controle, Orçarrienf.o e à Polícia dos Territórios F ederals, no
percentual de 50% (cinqüenta por cento);

do art. 3• da Lei n•7.333, de 2 de julho de 1985.

a

e). ao Plano Ónico de Classificaç:~etribu. ição de Cargos e Empregos a ~ refere a

e

~

Art. 6~ A gratificaÇão inicial da categoria de
nivel médio das funções de confia~lÇa do G.-upoDíreção e Assistência Intermediárias, pertencentes aos Planos de CJa~ificaçãó de Cargos e Empregos a que se refere o art. 19 deste decreto-lei
é fixada em Cz$ 1.800,00 (um mil e oitOCentos
cruzados).
Parágfafo únic_o. ~ demais gratifiçações, das
categorias de nível médio e superior, serão determinadas mediante a variação do Valor fixado neste
artigo, à razão de 25% -(vinte e cinco por cento),
em relação aos níveis anteriores.
Art. 1~ Os atuais valores de salários fiXados
para as funções de assessoramento superior, de
que tratam os arts. 122 e 124 dõ Decreto-Lei
n~ 200, de 1967, com as alterações posterioies,
ficam reajustados no percentual de 38% (trinta
e oito por cento).
Par.ágrafo único. O atual montante de despesa
com a retribuição das funções de assessoramento
superior fica reajusta&) no mesmo percentual fixado neste-artigo.
Art. 89 Os atuais valores da gratificação de
representação, devida pelo exercido _em órgãos
da Presidência da República. e da gratificação pela
representação de gabinete_ ficam reajustados em
38% (trinta e oito por cento).
Art. 9'?___ A grab1icação concedida aos docentes, nos termos da letra f do § 19 do art 19 deste
decre~Lei, não será considerada para efeito de
cálculo:
1- da remun~ração assegurada pelos arts. 39
e 49 do Decreto-Lei !T' 1.971, de 30 de novembrO
de 1982;
II- da retribuição pelo desempenho de função
de confiança, reclassificada de acordo com o art.
3~ da Lei n" 7.596, de 1987.
- - -Art. 10~ Passa a ser de .50% (dnqüenta por
cento) o percentual da opç3o -de que tratam os
§§ 2? e 39 do arl 39 do Decreto-Lei n9 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976,_éom a redação dada
pelo Decreto-Lei n9 2.270,-de 13 de nlarÇo de
1985.
Art. 11. Oart.1?doDecreto-Lein92357,de
28 de agosto de 1987, passa a vigorar acrescido
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do seguinte parágrafo, revogados os arts. 29 e
39 e seus parágrafos do mesmo decreto-lei:
"§ 39

A gratificação de que trata o pará-

grafo anterior

se~á-
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atri_buída atê o máXimo

de 1.800 (mil e oitocentoS) Pontos, por servidor, correspondendo cada ponto a 0,095%
(noventa e cinco milésimos por cento) do
respectivo vencimento básico, na forma esta-

belecida pelo Ministro da Fazenda."
Arl 12. As gratificações de que tratam os
arts. Jo:>, 29 e 11, deste decreto-lei, sobre as quais
incidirá o desconto previdenciário, observados os
respectivos escalonamentos, incorporam-se aos
proventos de aposentadoria, sendo extensivQ~_aQ~
atuais inativos.

Art 13. Os efeitos financeiros de:cocre_ntes do
disposto neste decreto-lei vigoram a partir de 1o:>

de outubro de 1987.
Parágrafo único. Os vencimentos, sâlários, pro~
ventos, pensões, e benefícios devidos aos servidores civis da União, d_os Territórios Federais e
Autarquias, ativos, inativos e pensionistas, serão
reajustados em 11,1% (onze vírgula um por cento}, a partir de 1~de janeiro de 1988, sem prejuízo
do reajustamento previsto no artigo ao do Decreto-Lei n~' 2335, de 12 de junho de 1987.
Art. 14. A despesa decorrente da execução
deste decreto-lei correrá à conta das dotações
do Orçamento Gera] da União.
Art. 15. Os órgãos competentes, nas respectivas áreas de atnbuições, elaborarão as tabelas
com os valores reajustados nos termos deste decreto-lei.
Art. 16. Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 17. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília,27 de outubro de 1_9_87; 166~ da Independência e 999 da República. - JOSÉ SAR-

NEY- Lulz Carlos Bresser Pereira- Alulzio
Alves.
DECRETO-lEI No 2.366,
DE 4 DE NOVEMBRO DE 1987

Altera o Decreto-Lei n• 2.365, de 27
de outubro de 1987, e dá outras providências.

caç_ão institutda por este artigo é de 38% (trinta
e oito por cento), aplicando-se aos níveis médio
e superior.
§ 3ç. A gratificação concedida aos seiVidores
pertencentes à categoria fundona1 de Médico-Ve~
terinárió, nos lermos da alínea c-do§ 1~. a1cança
somente aqueles behéficiadós pelo Decreto-Lei
n" 2.188, de 26 de dezembro de 1984, e será
·-paga -em razão, apenas, de um contrato de trabalho.

§ 49 Somente farão jus à grafificação de que
trata este artigo os servidores em efetívo exercício.
-§ 59 Considerar-se-ão corno de efetivo exercício, para os Uns desde artigo, Os afastamentos,
~dl[Siyamente, erri virtude de:
a) -férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença especial, licença para tratamento da
própria saúde, licença à gestante ou em decorrência de acídente de seiViço;
e) serviÇo -Obrigatório por lei e deslocamento
em objeto de_ serviço;
f) requisição para órgãos da União, do Distrito
Federal e das respectivas autarquias;
g) indicação para ministrar aulas ou submetér-se a treinamento ou aperfeiçoamento reladonados com o cargo ou emprego;
h) missão no estrangeiro, quando o afastamento hOUver sido autorizado pelo Presidente da
Repúlica ou Ministro_de Estado.
Art: '2° """~"~"~•··~·•••••~•~·:,.,._._v•--••""""'"''''""'
Pa_râgrafo único. ........................
H

. ., . -. . . ._. . . . . _ - _ . . . . . . .

a) aos quadros e tabelas dos órgão do Poder
JudiciáriO e do Tribunal dê Contas da União, ao
Departamento Nacional de -Estradas de Rodagem, alcançados pelo Decreto-Lei n9 2.194, de
26 de dezembro de 1984, e ao Departamento
de Imprensa Naciona1, que percebem a gratificação por produção suplementar, no percentual
âe 60% (sessen~ por centQ}_;_ __
b) às tabelas de servidores especia1istas dos
órgãos da Administração Federal direta e das_ autarquias federais, e ao Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, alcançados pelo Decreto-Lei n? Z330, de 22 de majo_Ãe 1987, no perc~n
tual de 30% (triflta pór cerito) incidente, quanto
aos primeiroS, na referência NM-35;

n92.365, de 1987, com as alterações decorrentes
deste decreto-lei.
Art. 4 9 Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
- Art 59 Revogam-se as disposições em con-

ttârío.
Brasi1ia,4 de novembro de 1987; 1669 da Independência e 999 da República. - JOSÉ SAR~

NEY- Luiz Carlos Bresser Pereira -Alulzlo
Alves.
DECRETO-LEI N• 2.385,
DE 18 DE DEZEMBRO DE I 987

Dispõe sobre gratificação a ser concedida aos servidores de nível médio e
superior do Departamento Nacional
c:i.e Produção Mineral, do Ministério
das Minas e Energia.

O Presidente da Repúhlíca, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item lU, da Constituição,
decreta:
Art. 1~ FiCa aheraC:: J o Anexo II do Decreto-Lei
n~ 1.341, de 22 de ag·)Sto de 1974, na forma
do anexo a este decretn-lei.
Art. 2 9 A Gratificação de Desempenho de Atividade Mineral será deferida a servidores do Departamento Nacional da Produção Minera1 de nível médio e superior, escalon•ada em valores que
deverão corresponder a percentuais de 95% (noventa e cinco por cento) a 120% (cento e vinte
por cento) incidentes sobre o. vencimento ou salá~
rio da maior referência da categoria funciorial a
que corresponder o cargo ou emprego atual do
-servidor, sem prejuízo das gratificações existentes.
Art. 3(> O escalonamento dos valores da gratific:::açãQ de que trata este decreto-lei efetivar-se-á
por ato do Ministro de Estado competente, ouvida
a Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, em ordem crescente, a partir
do limite percentua1 mínimo fixado no art. 29, o
qual incidirá sobre o vencimento ou salário das
referências NM-25 e NS.-20.
Parágrafo único. Nas referencias s~qüen
tes, o escalonamento far-se-á, sucessivamente,
na ordem diretamente proporcional aos reapectivos valores do vencimento ou salário, de modo
que o limite percentual máximo estabelecido no
art. 2~ deste decreto-lei íncida sobre o valor do
vencimento ou salário das referênci!3S NM-32 e

O Presidente da República, no uso da atnbuição
que lhe confere o artigo 55, item m; da ConstiNS-25.
tuição, decreta:
Arl 4~ Somente farão jus à gratificação de
_ _ _ _ _ _........._..,..__-~que trata este 'decreto-lei os servidore no efetivo
Art. 1" As disposições adiante indicadas do
- Art. 3~ ....H--.. ·-·--~---·--!·--.,.-..... ~ exercício doS repectivos cargos, empregos ou funDecreto-Lei n9 2.365, de 27 d_e outubro ele 1987,
- ções.
passam a vigorar com as seguintes alterações:
Parágrafo ún[co. Considerar-se-ãO comó de
"Art. I• ........................................................--.-~- Parágrafo único. Os- demais vencimentos e
efetivo exercício, para fins deste decreto-lei, exclu§ 1>' """'"""""""'"""""""'""""""'"'""."""'""""' ..~- salários serão determinados mediante a varição
b) 60% (sessenta por cento}, no ciso dos serdo valor frxado neste artigo, à razão de 14% (ca- sivamente os afastamentos_ em viliu_d~ d_e: ·
vidores efetivos pertencentes às CarréftaS Audi-.) férias;
terze por cento}, ~m relação aos níveis anteriores.
toria do Tesouro Nacional, Finanças e Controle
b) casamento;
.................·-·-·-·-------~·
e Orçamento;
c) luto;
..............................................._,
d) licenças para tratamento -da própria saúde,
Art. a~ Os atuais valores da gratificação de
e) 30% (trínta por cento), no caso dos servirepresentação, devida -pelo exerdcio em órgãos à gestante ou em decorrência de acidente em
dores efetivos pertencentes ao Ministério Público
serviço;
da Presidência da República, e da gratificação pela
da União e a Advocacia Consu1tiva da G_nião, exe) licença especia1;
representaçãO de -gabinete ficam reajustados em
cluídos os especialístas a que se refere a parte
f) deslocamento em objeto de serviço;
38% (trinta e oito pOr cento)."
g) missão ou estudo no estrangeiro, quando
final da a1ínea f, assmi como doS docentes do
_M __ _Z> __ Na aplicação do Decreto-Lei n9 2.365,
magistério civil não a1cançados pela Lei nc 7.596,
de 1987, com as alterações introduzidas pelo pre- o afastamento houver sido autorizado pelo Preside 10 de ai;>ril de 1987;
sente decretO:. Lei, observar-se-á_o disposto no De- dente da República ou Ministro de Estado;
..........................................
h) indicação para ministrar aulas ou submecreto-lei no 2.355, de 27 de agosto de 1987.
§ 29 No caso dos seiVidores a _que se refere
ter-se a treinamento ou aPerfeiçoamento relacioArt. 3o O Poder Executivo fará repl!t!: ...... o no
Diáriõ OfiCia[ da [[n_iãd -õ le~ do- Decreto-Lei
nados com o cargo ou emprego;
a Lei n\> 4.341, de 13 de iunho de 1964, a gratifi-

______

-......-..

,----:-~

......-
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i) ninvestidura, na AdministraÇão Direta ou
Autárquica da União ou do Distrito Federal, em
cargos em comissão ou- funções de confiança
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS-100 ou LT-DAS.IOO), de_ funçôes de nível

Art. 5o A gratificação instituída neste de.creto-lei, sobre a qual _incidirá a contrlbuiçao previ-

dendáría, incorpora-se aos proventos da [nativi-

4013

1987, correndo as despesas à conta. das dotações
orçamentárias própria5 do Ministério das Minas
e Enel'gfa.

dade.

M. 69 Aos servidores beneficiados pela gratificação de que trata este decreto-lei, continuará
assegurada a diferença individual de que tratam
a lN (SEDAP) n' 127,de 30-9-81 e o Decreto-Lei
no 2.280, de 16-12-85, sobre a qual incidirão os
_reajustamentos de vencimentos e salários.
Art. 7 9 Os efeitos financeiros decorrentes
de-ste decreto-lei retroagirão a )? de outubro de

superlor do Grupo-Direção e Assistência Intermediária (DAI-110 ou LT-DAI-110) ou, ainda, em
Função de Assessoram ente Superior (FAS) a que

se refere o art 122 do Decreto-Lei n? 200, de
25 de fevereiro de 1967, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 900, de 29 de setembrO de
1969.

Art. 89 Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 18 de dezembro de 1987, I 66ç da Independência e 991 da República. - JOSé SAR-

NEY- AureDano Chaves.

ANEXO

(Artigo 19, do Decreto-lei n92.385, de 18 de dezembro de 1987)
ANEXOU

{Artigo 6°, item IJI, do Decreto-lei n9 1.341, de 22 de agosto de 1984)-

Denominação das
Gratificações e

Definição

lndeniz~çl!es

e Valor

Gratificação de Desempenho da AtiVfdade Mineral

Gratificação devida aos servidores Públicos em efetivo exercido, do Departamento Nacional da Produção Mineral
-DNPMMME.

DECRETO-LEI Ne 2.388,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987

Dispõe sobre as categorias funcionais
de Engenheiro Agrônomo e de MédicoVeterinário do Grupo Outras Atividades
de Nível Superior dos Planos de CJassiftcação de Cargos e Empregos, Instituídos
na confonnidade das Leis n.,. 5.645, de
10 de dez_embro de 1970, e 6.550 de 5
de julho de 1978, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe c.onfere _o artigo 55, item ill, da Constituição, decreta:
Art. 1 Os servidores pertencente às categorias funcionais de Engenheiro Agrônomo e de
Médico-Veterinário do Grupo Outras Attvidades
de Nível Superior dos Planos de Oassificação de
Cargos e Empregos, instituídos na conformidade
das Leis no;>$ 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
e 6.550, de 5 de julho de 1978, posicionados
numa mesma referência, perceberão a gratificação a que se refere a alínea c do § 19 do art.
<:>

Bases de Concessão

}9 do Decreto-Lei n9 2.365, de 27 de outubro
ae 1987, em idêntico valor.
Art. 29 O percentuaJ da representação mensal correspondente ao cargo de Aditar do Tribunal
dê Contas da União, fixado no Anexo ndo Decreto-Lei no 2.371, de 18 de novembro de 1987,
é elevado para 196% (cento e noventa. e seis por
cento).
Art. 39_ O disposto na alínea a do § 19 do art
}9 do Decreto-Lei n9 2.365, de 27 de outubro
de 1987, rlão alcança os ocupantes dos cargos
a que se refere o artigo anterior.

Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes dos
}<:>, 2 9 e 3o vigoram a partir de 11 de outubro

arts.

de 1987.

Art. 5o Esse deCreto-lei entra em vigor na data
-de sua publicação.
- Art. 6'-' -Revogam-se o § 39 do art. 11 do Decreto-Lei no 2365, de 1987, e demc:tisdisposições
em
-COntráriO:-=- - ·- - -- -· -

BrasiJia, 18 de dezembro de 1987; 166° da Independência e 999 da República. - JOSÉ SARNEY- Alulzlo Alves.

Até95% a120% incidente

sobre o_vencimento ousalário, escalonado em valroes, a ser divulgado pelo
Ministro de Estado competente.

LEI N' 7 .112,
DE 5 DE JULHO DE !983

Altera a estrutura da categoria func:ional de Técnico de Cena~ do GrupoPolícia Federal, constante ao Anexo
IV do Decreto-Lei n• 1.820, de 11 de
dezembro de 1980.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte Lei:
Art. }9 O Anexo IV do Decreto-Lei n<:> 1.820,
de 11 de dezembro de 1980, fica aherado na
forma do anexo desta lei.
_
Art. 2'1 Os cargos das referências acrescidas
na Oasse Especial da categoria funcional de Técnico de Censura serão preenchidos mediante progressão- funcional, observadas as normas legais
e regulamentares vigentes.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições_ em con-trário.
Brasília, 5 de julho de 1983. 162~ da Independência e 959 da República. --: JOAO AGUEIREDO -lbrahlm Abi-Ackel.
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ANEXO

(Lei n• 7.112, de 5 de julho de 1983).
A NE XO
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LEI N• 7.333,
DE 2 DE JULHO DE 1985

Reajusta os vencimentos, salários e
soldos dos servidores civis e militares
da União e dos Tenitórlos Federais,
dos membros do Poder Judidárlo da
OnJão, do Distrito Federa) e Tenitó·
rios, do Tribunal de Contas da União,
bem como revê proventos e pensões,
e dá outras providências.
O Presidente da República: Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e e_u sanciono a seguinte lei;
Art. 1~ Os a tua is valores de vencimentos; sa!árias e proventos dos servidores civis da União,
dos Territórios e autarquias, dos membros do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas da União, bem
como os das pensões ficam reajustados em
89,2% (oitenta e nove vírQUia dois por cento).
9
§ 1 os· atuais v~lores das gratificações de
que tratam os Anexos fi, segunda parte, V, Vl,
e VIII do Decreto-Lei n9 1.902,-de22 de dezembro
de 1981, com a modificação feita pelo AneXo
I do Decreto-Lei n9 2228, de 17-de janeiro de
1985, ficam reajustados no mesmo percentual
fixado neste artigo.
§ 2<> Na revisão dos proventos dos aposentados civis, bem como das pensões civis, o percentual fixado neste artigo será acrescido de 10,8
(dez virgu1a oito) pontos percentuais, a título de
abono especial.
§ 3<> Não se aplica o disposto no caput deSte
artigo aos funcionários pertencentes às carrefras
. stituld
I D
m . .as pe os ecretos-Leis n"' 2.2?5, de 1O
de Jane~.ro ~~ 1985, .e 2.2.?,1,_~~-26
fevereiro_
de 1985, CUJOS venctmentos ~o r~aJustados de
acordocomos.arts.5~e91',respectivamente,desses de~cr~tos-le!S, observado o disposto no pará_
grafo urnco do art. 3<> desta _leJ.
Art 2 9 O v-alor do soldo resultante da aplicação_dodispostonoart.4°doDecreto-Lein°2.201,
de 27 de dezembro de 1984, fica reajustado em
89,2% (oitenta e nove vírgu1a dois por cento).
Art. 39 Os ãtuais Úldlces corresPondentes à
representaçâo mensal de que tratam os anexos
do Decreto-Lei n~ 1.902, de 22- de dezelnbrO-de
1981, com as modificações feitas pelos anexos
dos De_cretos-Leis n~ 22~7, de 13 de março de
1985, e 2205, de 27 de delembro de 1984; -e
pelo De~reto-Lei n9 2268,-de 13 de março de

?e
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mento ou salário percebido pelo docente, por força do regime de trabalho a que estiver sujeito.
Art gç. Fica incluí® Oa_re..s$alva constante do
anexo do Decreto-Lei n9 2.211, de 31 de dezembro de 1984, a gratificação instituída pelo Decreto-Lei n9 2,121, _de l§_Q_e maio de 1984-, com
a redação dada pelo Decreto-Lei n9 2.123, de 5
. de junho de 1984.
Parágrafo único. A gratificação mencionada
neste artigo será calcu1ada sobre o valor de vencimentQ QIJ. saládo da maior referência da Categoria
Funcional a que pertencer o servidor.
Art. 1O. A Gratificação de Apoio à Atividade
- de Ensino, devida aos Ocupantes d_e cargos e empregos de nível superior, pertencentes aos órgãos
da administração direta e às autarquias de_ ensno
federal, será percebida cumulativamente com a
gratificação de Atividade Técnico-Administrativa,
de que tratam os Decretos-Leis n95 2200 de 26
de dezembro de 1984, e 2.249, de 25 de fevereiro
de 1985.
Art 11. O valor do salário~famíJia fica elevado
para Cr$ 16.000 (dezesseis mn cruzeiros).
Art. 12. Os órgãos competentes, nas respectivas áreas de atribuição, elaborarão as tabelas
com os valores reajustados no_s termos desta lei.
Art. 13. O disposto nesta lei aplicar-se-á, no
que couber, aos servidores ativos e inativos, bem
como aos pensionistas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Art. 14. A despesa decorrente da execução
desta lei correrá- à conta das d-º~g)es do Orçamento Geral da União para o exercício de 1985.
Art. 15. Esta lei entra em vigor no dia 19 de
julho de 1985.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os §§ 29 e 39 do art. 29 do
Decreto-Lei n9 1. 709, de 31 de outubro de 1979.
Brasília, 2 de julho de 1985; 1649 da Independência e 979 da República. - JOSÉ SARNEY
- Aluiz:lo Alves.

1985, ficam acrescidos de 40 (quarenta) pontos
percentuais.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto
nos arts. 5 9 e 9~, respectivamente, dos DecretosLeis n'~"' 2.225, de 1O de janeiro de 1985, e 2.251,
de 26 de fevereiro de 1985, considerar-se-á o
percentual de representação focado anteriormente
à data de publicação desta lei.
Art. 49 Os atuais valores de salários fixados
para as funções de assessoramento superior, de
que tratam ·os arts. 122 e-124 do Decreto-Lei
n?200,â_e_25defeVer_eirode 19õ7, comaredação
dada pelo Decreto-Lei n9 900, de 29 de $etembro
_de 196_9, e pela Lei n9 6.720, de 12 de novembro
de 1979, serão reajustados no mesmo percentual
atribuído por esta lei ao Grupo-Direção e Ass_essoramento SuperiOres.
Parágrafo único. o· atual montante d.e despesa com a retribuição das funções de assessoramento superior fica reajustado no mesmo percentua1 de que trata este artigo.
Art. 5<> o valor do vencimento ou salário iniLEI N• 7.370,
cial dos cargos ou empregos de nível médio, do
DE 20 DE SEfEMBRO DE 1985
Quadro ou da Tabela Permanente, passa a ser
correspondenteaovaJoratualdaReferêndaNM-3
Altera o item XXVID do Anexo D do
da escala de vencimentos e_ salários de que trata
Decreto-Lei n9 1.341, de 22 de agosto
0 anex~ do Decreto-Lei n9 2.1 30, de 25 de junho
de 1974.
de 1984.
O Presidente da República: Faço saber que o
Art. 6? A gratificaçao a que se referem os incisos XXIV e_ XXVII do Anexo II do Decreto-Lei n9 Congresso Nacional decreta e eu sanCiono a se1341, de 22 de agosto de 1974, deferida aos guinte lei:
Art. 19 Pica acrescido de 20 (vinte) pontos,
membros_do_Ministério Público da União, terá como__h_.,._se de cálculo o vencimento inerente ao o percentUal estabeleddQ_ no_§__19 do art. 29 do
cªrgo de subprocurador-geral do quadro respec- Decreto-Lei n9 2.165, _de 2 de outubro de 1984,
para o cálculo da Oratificação de Desempenho
ti
vo.
Art. 7~ As atuals diferenças salariais verifica- .-de AtiVidaâes Previdenciárias, alterando-se, em
Q.as no enquadramento dos servidores alcanÇa- conseqüência, o item XXVID do Anexo Udo DecredospeloDecreto-Lein1'2.161,de 11 de setembro - to-Lei 09 1.341, de 22 de agosto de 1974._
Art. 2? A despesa decorrente da aplicação
de 1984, e pelo art. 29 do Decreto-Lei 1.874, de
desta lei correrá à conta das dotações próprias
8 de julho de 1981, ficam iguálmente reajustados
constantes do Orçamento da União e das auta_rcom base no_ percentual forndo no art. }9 desta
quias previdenciárias.'
lei.
Art. 3? Esta lei entra em vigor na data de sua
Art. 8Q Excluem-se da ressalva constante do
public~ção, com efeitos financefros a pa_rtir de
inciso XVII do Anexo VIl _c!o Decreto-Lei no 1.445,
19 de julho de 1985.
de 13 de fevereiro de 1976, os docentes dos quaArt. 4? Revogam-se as disposições em condros e tabelas permanentes dos órgãos da Admitrário.
nistração Federal diretéfe das autarquias federais,
Brasília, 20 de setembro de 1985; 1649 dalndevinculados ao Ministério dã Edi.Jcãção, observada,
quando for o caso, a norma do arl3g do Decre- -pendência e 979 da Repúbiicã. - JOSÉ SARI'IEY - Waldlr Pires.
to-Lei n9 2204, de 27 de dezembro de 1984.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o
PubUa~do
t10 Dcrt (_Seção JJ), de 14·1:1!-88
percentual da !;ratificação incidirá sobre 0 venci-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 69, de 1988
(1'1' 1.287/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Federal
de Recursos)

Dispõe sobre as remunerações dos ministros do Tribunal Federal de Recursos

e dos juizes federais.
O CongtésSo Naciona1 decreta;Art. 1~ A remuneração básica dos ministros
do Tribunal Federal de Recursos, a partir de 6
de outubro de 1988, é fixada no valor de cz$812.067,00 (oitocentos e doze mil e sessenta e
sete cruzados) e a dos juízes federais no valor
de Cz$ 771.070,00 (s_etecentos e setenta e uin
mil e setenta cruzados).
§ 19 A verba de representação mensal dos
ministros e dos juízes a que se refere este arfígo
continua a corresponder ao percentual estabelecido pelo Decreto-Lei n° 2.371, de 18 de novembro de 1987.
§ 29 As remuneraç-ões dos magistrados de
que cogita esta le~ constderado o básico, a verba
de representação e vantagens pessoais observa~
rão o limite previsto no incisó do art. 93 da
Constituição Federal.
Art. 2~ A gratificação adicional por tempo de
serviço será calculada na base de 5% (cinco por
cento) por qüinqüênio de serviço, sobre a remu~
neração básica e a representação.
-- Patâgrafo -unK:-cc -para-a gratificaçãoadidotlat
de que trata este artigo; será computado o tempo
de advogada, até o máximo de 15 (quinze) aitos,
desde que não concomitante com o tempo de
serviço público.
Art. 3~ As remunerações previstas no art.- 1"
e seu § 19 serão reajustadas, a partir de sua vigên~
da nas mesmas datas e nos mesmos índices ado~
tados para os servidores da União.
Art. 49 Aplicam-se aos ministros aposentados do Tribunal Federal de Recursos e aos juízes
federais aposentados as disposições constantes
desta lei.
Art 5 9 As remunerações e vantagens fixadas
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
1988, deduzidas as parcelas correspondentes auferidas, desde então, com base na legislação vigente.
Art. & Esta lei entra em viQor na data de sua
publicação.
Art. 7<> Revogam-se as disposições em contrário.

v-

MENSAGEM N' 5/88
Brasília, 1" de dezembro de 1988

Outrossim, esclareço a Vossa Excelência que
o texto encaminhado está em harmonia com o
Projeto n9 1.286/88, versando sobre a mesma maK
téria, oriundo do Supremo Tribuna] Federa].
Va1ha:-!f1e do ensejo para reafirmar a VoSsa Excelência os meus protestos de alta consideração
e apreço. - Ministro Evandro Gueiros Leite
Presidente do TFR e CJF.._ _
Justificação

O prOJeto de lei em anexo visa dar efetivo cumK
primento ao disposto no art. 96, inciso II, alínea
b, da Constituição da República Federativa do
Brasil, quanto à fixação dos vencimentos dos mi~
nistros do Tribunal Federal de Recursos e dos
juízes federais, mantidos nos limites do diferencial
estabelecido pelo art. 93, inciso V, da Carta Magna.
Por outro lado, os percentuais de representação
mensa1 são _os mesmos previstos no DecretoKLei
n9 2.371, de 18 de novembro de 1987.
A gratificação adicional por tempo de sefViço
não fnais será cauculada segundo os critérios do
Decreto~Lei n9 2.019, de 28 de março de 1983,
mas de conformidade com o referido no presente
-projeto.
A dáusulade reajuste destinaKse a manter atualizados os valoreS constantes do projeto, desde
a vigência da lei em que se converterá, e sempre
nos mesmos índices e datas adotados para os
Servidores póblicos civis da União.
os- magistrados aposentados farão jus a proK
ventos nos mesmos valores dos que se encon·
tram em atlvidade, nos termos da Constituição
(art. 40, § 4 9 ).

lEOISUoÇÃO CITADA, ANEX4LNI
PEUo COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N' 2.371,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987

Dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servido-res que especifica, e dá outras providências.

O Presidente da RepóbUca, no uso da atribuição
que lhe confere o art.55, Item III, da ConstituiÇão,
decreta:
Art. 1" Os vencimentos e a representação
mensal devida aos ocupantes dos cargos de natu·
reia espedàl e aos membros do Poder Judiciário

da União, do Distrito Federal e territórios e do
Tribunal de Contas da União sãO os especificadOs
nos_ anexos deste decreto_-lei.
Art. 2? O atual valor da vantagem pecuniária
a que se refere a Lei n" 7 374, de 30 de setembro
de 1985, fica reajustado em 32,2% (trinta e dois
por cento).
Art. ~ O deferimento cia gratificação a que
se refere o_De_creto-Lei n9 2.357, de ;?8 de agoSto
de 1987, com as alterações feitas--pelos arts. 11
e 12 do Decreto-Lei n" 2.365, de 27 de outubro
de 1987, é eStendido_ aos funcionários_ pertencentes à categoria funcional de Fiscal d~;: Contribuiçõe~ Previdenciárias do Grupo de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, instituído na conformidade da Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de
1970.
.
..
§ 19 O valor da gratificaç~o él ~~r deferida aos
funcionários posicionados na primeira referência
da classe inicial da categoria funci0na1 de que
trata esse artigo, mediante ato do dirigente do
[nstituto de Administração Financeira aa Previdência _a Assistência Social, -e ftxado em Cz$
16.870,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta cruzado_s).
_
_
_
§ 2? As demais gratifiCações serão determinadas mediante a variaÇão do va1or -fiXado -neste
artigo, à raz~o de 5% (cinco por cento), em relação às referências anteriOreS.
Art. 49 Os efeitos fiilan_Ceiros dbco(re:ntes do
disPosto nos artigos -anteriores vigoram a partir
de 19 de outubro de 1987.
Art 5 9 Os vencimentos, proventos e benefícios--devidos ãOS setviàores de que irata este àecreto-lei, bem como as pensões serão reajustados
em 11,1% (onze vírgula um por-cento), a partir
de 1~ de janeiro de 1988, sem prejuízo do reajusta_Tfi-éiito previsto no art. 89 do Decreto-Lei n9 2.335, _
de_l2 de junho de 1987:
- Art. 6 9 Na aplicação deste decreto-lei será observado o disposto no Decreto-Lei n" 2.355, de
27 de agosto de 1987.
Art. 79 A despesa decorrente da execução do
disPosto neste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União.
Art. 8'? Este decretoKlei entra_ em, vigor na data
de _sua publicaÇão.
Art. 99 Revogam-Se as dispOsições en1 con_trário. --:-__ JOSE SARNEY, Presidente da República- Luiz Carlos Bresser Pereira- Aluizio
Alves.

ANEXO!

(Artigo 19, do Decreto-Lei n~ 2.371, de 18 de-novembfo de 1987)

Excelentíssimo Senhor _
Cargos de Natureza Especial
Vencimento
Deputado Olysses Guimarães
Dignissimo Presidente da
MiniStro de Estado .................................................................................
Câmara.dos Deputados
26.328,32
- Cóósultor-Geral da República ..............:..: ........:.............~ .............. :....
26.328,32
Brasília- DF
Senhor Presidente~
Governador de território Federal ...................................................... ..
21.541,15
Tenho a honra de encaminhar a Vossa ExceSecretário de GOVerno de Território Federal .................................. .
17.352,58
Ministério Púbico da União:
lência, para apreciação do Congresso Nacional,
nos termos do art. 96, inciso II, alínea b, da ConstiMinistério Público Federal:
tuição, o anexo projeto de lei, que dispõe sobre
Procurador-Geral da República ............................ _,, ...........
26328,32
a fiXação de vencimentos dos membros do Trlbu:.SubProCurador:derai da República ...........................~: .......
23.935,00
Procurador da República de 1~Categoria ............................ .
15.930,95
nal Federal de Recursos e dos juízes federais,
acompanhado da respectiva justificação.
Procurador da República de 2~ Categoria ............................ ~-- 13.103,92

Percentual
Representação

Mensal

=
=
186
173

222
.165
145
145

1..-

14 ·
------------------------------
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Cargos de Natureza Espedal

---~~~--~~~==~--~~

Percentual
Representação

Vendmento

Mensal

190
150
-140
140

o

\90
!50
140
140
190
150
140
140

190
150
190
175
140
135
!;lO

ANEXO II
(Artigo 1~ do Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de -novembro de 1987)

Vencimento
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federal:
40.699,80
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Justiça Federal:
Ministro do Tribunal Federal de Rcursos
36.590,33
Juiz Federal ..... ,u._,_,_, ....... ~.~ ••• .--.......-.""·"'--"'·""'···•····"";o:;;.. -35.235,23
Justiça Militar:
36.590,33
Ministro do Supremo Tribunal Militar
Ailditorcorregedor .............................................. ~..
35.9U,73
35.235,13
Auditor Militar ··········~~·-~~ ............................ ,,.,_ .. .
Auditor Substituto ..... .-..... ,.~·~····~:...·-··~----··--- 34.557,53
Justiça do Trabalho:
Ministro do Tribunal Superior do
36.590,33
Trabalho ···············~·~~·-·- .. ~~ .. ·n~.. .-oç.~.-.............. .
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho
35.9U,73
Juiz-Presidente da Junta de Conciliação
e Julsamento ......... : ... ~ ..-·-·-·-·-··--~-·-·- .
- -~·--- 35.235 13
Juiz o Trabalho Substituto ........................ ~-""'~ .._._-...=u~..557·,5:3
Justiça do Distrito Federal e Territórios:
Desembargador ·······~··u··· .. ·-·-··•-•···~··=·ç. .-.-."""'----- 35.912,13
Juiz de Direito ..................... ~ .. -----·~- ........... _::.....-~-~-----~5.~5,13
Juiz Substituto ....................~ •• n-~~
H···-----=----34.557 53
Tribunal de Contas da União:
-- - '
Ministro-do-Tribunal de Contas da União
36.590",33
AuditordoTribunaldeCÕiltas .....................• .,.• ~··
_ 35.912,7~
• .,..-....

2.019,

DE 28 DE MARÇO UE 1983
Dispõe sobre o cálculo dfa parcela da

remuneração -devida aOSrila!':Jisb'ados? e
dá outras providências._

.Ministério Público Militar:
Procurador-Gera] da Justiça Militar .................~----·
2.3.935,00
Subprocurador-Geral .....................,_ _ ,_ _ ,...,..-=
15.930,95
13.109,66
Procurador de l•CateQoria ......................................-=-Procurador de 2" Categoria -.......:.........
11.308,55
Ministério Público do Trabalho:
_ __
Procurador da Justiça do Trabalho .....;~................-. ____ ~-~-23.fá5,00
Subprocurador-Gerat ...................... --....- · - ·----~--___ 15.930,95
ProcuradordoTrabalhode !~Categoria ....................- - __ !3.109,66
Procurador do ~abalho de?~ Categoria ................--··--- ~ 11308,55
Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios:
Procurador-Geral __,, ..............:•. -;..........__,_----"'--"- ----23.935,00
Procurador de Justiça .......................... .....___.........- ... __ 15.930,95
Promotor de Justiça ................. ,,.._______ , ___ --13.103,92
PromotordejustiçaS_ubstituto ......... ,..._ _ _ ,.....___
11308,55
Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas União:
- --Procurador-Geral .........................- - -..·--·----=---.,23.935,_00.
Subprocurador-Geral .......................- - - -....~ 15.930,95 Tribunal Mar!timo:
-- ·
Juiz-Presidente ..............---.-~~~~··
29.599,86
Juiz ........................- -..·--····----"··~ ...- -_, ;29.599,86
Ministério da Fazenda:
Subprocurador-Geral da Fazen-da Nacional ..............._
!8.695,30
Pro<:urador-Gera1 da Fazenda Nacional de 1~Categoria ... .
15.930,95
13,103,92
Procurador da fazenda f'iasion?t~ de 2~ CategC?ria _........_...~_

Membros da Magistratura e do

·~CRETO:LEHI•

O Presidente da RepúbliCa, no uso das atrib_ui-

çôe-s que lhe confere o art. 55, itens I e- Jif daConstitulção, decreta:
Art. 19 A giã.fificaçã9 adido_!l_al_ de qL!_e trata
o a_rt. 65, VJU, da Lei Complementc)r n" 35, de
14 de março de _l979_!_ em relaçãq aos _magistrados de qualquer instânçia, será calcuJada sobre
o vencimento percebido mais a representação,
nos pe~entuais de cinco, dez, quinze, vinte, vinte
e cinco, trinta e trinta dnco, respectivam~ni:e, por
qüinqüênio d~ s_erviço, neste compr~endido o
tempo de exercício da advocacia, até o máximo
de 15 anos, e observada a garantia constitucional
da irredutibilidade.
Art 2" Não se inclui entre os vendmentos tri·
butáveis pelo Imposto _de Renda, a vantagem paga
aos magistrados nos termos _do § 1 ~.do art._ 65,
da Lei Complementar n" 35, _de 14 de março de
1979, respeitado o limite fiXado na parte final do
§ 4<>, do art 144, da Constituição da República,
vedada qualquer equiparação, nos tennos do parágrafo único,. do a:rt 98, da Ca~ Magna
Art. ~ -- As representaçõe.?_ constantes do anexo -que ac-ompanha o De(:reto-Lei n? 1.985, de
28 -de dezembro rle 1982, ficam aumentadas de
20 (vinte) pontos percentuais.
Art. 49 A despesa decorrente da aplicação
deste decreto-lei correrá à conta das dotações
constantes do Orçamento Geral da União.
Art. 5<> Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasilia, 28 de março de 19_83; 162; da Jndepen,_,_dênd<~. e _95" da República. -.JOAO FIQCIEf..
REDO - Emane Galvêas - Delfim Netto.

Percentual da
Representação

Mensal
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(De iniciativa do Tnbunal de Justiça

(N~

212
194

2U
196
194
190
212
1%
194
190
196
194
190

212

uo

1.2.99/88, na Casa de origem)

do Distrito Federal e dos Territórios)
~ispõe sobre as remunerações dos
Desembargadores, Juizes de_ Direito,
JUÍl;es de--Direito Substitutos, Juízes de
Direito dos Tenitórlos, Integrantes da
Justiça do Distrito_ Federal e Territórios.

O CongressO" Naciona1 decreta!
-Art. 1o A remuneração básica dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios é fixada no valor de -Cz$
800.000,()() (oitocentos inil ~&doS).
§ I" A remuneração básica dos Juízes de Direito do Distrito Federal dos Juízes de úíreitOdos Territórios é fixac:la em cz·$ 771.070,00 (SetecentoS e- setentá e Um- mfl e seteilta cruZados)
e a dos Juízes de Dire1to Substitutos_ do Distrito
Federal é fu@do em ez$ 742.620,18 (seteCentOs
e quarenta e dois mil e seiscentos e vinte cruzados
e dezoito centavos).
. ' ... - - . '.
- § 2° A verba de representação dos Juizes a
que se refere este artigo continua a corresponder' ·

e

Dezembro de 1988
ao percentual estabelecido pelo

Decreto~~ei n~

2.371, de 18 de novembro de 1987, majorado
o percentual de Desembargador em seis pontos.
§ 3~ As remunerações dos Magistrados de
que cogita esta lei, considerado o básico, a verba
de representação e_ vantagens pessoais observa~
rão o limite previsto no inciso V do art. 93 da
ConStituição Federal.
Art. 29 A gratificaÇão adicional por tempo de

serviço será calculada na base de 5% (cinco por
cento) por qilinqüênio de serviço, sobre a remu-

neração básica e a representação. _
Parágrafo único.

Para a gratificação- adicional

de que trata este artigo será cOrriputado o tempo
de advocacia, até o máximo de 1.5 (quinze) anos,

desde que não concbtnitante com o tempo de
serviço público.
Art. 39 As remunerações previstas no art. ]9
e seus parágrafos serão reajustadas, a partir de
sua vigência, nas mesmas datas e nos mesmos
índices adotados para os-servidores da UniãO.
Art. 49 Aplicam-sé aos Desembargadores e
Juízes aposentados da Justiça do Distrito Federal_
e Territórios as disposições cOnstantes desta lei.
Art. 59 As remunerações e vantagens fJXadas
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
1988, deduzidos os valOres-correspondentes auferidos, desde então, com· base na legislação vigente.
Art. 6" As -despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à -conta das dotações consignadas aos respectivos órgãos no Orçamento da
Onião.
Art. _7_9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art a~ Revogam-se o Decreto-Lei Jl9 2.019,
de 28 de março de 1983 e demais disposições
em contrário.
-

MENSAGEM N' 2, DE 2 DE DEZEMBRO DE
1988, DA SENHORA PRESIDENTA riO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS.
-.
Excelrãntísslmo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 96, inciso II, alíneab, da
Constituição da República Federativa do Brasil,
e tendo em vista o que dispõe o art. 63, da Lei
Complementar n" 35, de 14 de março de 1979,
tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência,
para a elevada consideração do Augusto Congresso Nacional, o anexo anteprojeto de lei, que
dispões sobre a fixação de vencimentos dos
membros deste Tribunal e dos Juízes que lhe
sejam vinculados.
Valho--me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência os meus protestos de alta consideração
e grande apreço.__;. Desembãrgadora Maria Thereza Braga, Presidente._ -

Justlllcação
A Constituição Federar; promulgada a 5 de outubro próximo passado, estipulou, em seu art.37,
que a lei fixará o limite máXimo de rem.uneração dos servidores públicos, observados, como
limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração,
em espécie, a qualquer título, por membros do

xr.
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DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção II)
Congresso Nacional. Ministros de Estado e Ministro do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos estados, rto Distrito Federal e nos
territórios.
A Constituição estabelece, de outra parte, em
seu art. 39, § 19, que a lei assegurará isonomia
de vencimentos para cargos de atribuições iguais
ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores d_os Poderes Executivp, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trab&ho.
ú princípio da isonomia entre servidores dos
três Poderes, ocupantes de cargos de atribuições
iguais ou assemlhadas, pressupõe que os limites
máximos,__~a- que se refere o citado art. 37, XI,
gt@-~m,_entr_e_si, relação de equivalência. Elevado o limite máximo em um poder, cumpre ajustar
os limites máxirilOs dos outros poderes, em ordem a ql!e _o princípio da isonomia, entre servidores dos três Poderes da República, opere, na
conformidade do espíritO e sistema da nova ordem constitudonal.
2. _Q Decreto Legislativo no 72188, desta data,
fixou para os membros do Congresso Nadonal
subSídios no valor de Cz$ 1.566.992,00 e representação no valor de Cz$ 1.100.000,00 num total de Cz$ 2.666,992,00, além da ajuda de custo correspondente ao valor da representação, por sessão legislativa.
Para tomar viável a plena execução do disposto
no art. 37, inciso XI e XD, e o art. 39, § 19, da
Constituição _Federal, enl virtUde do referido DecretO Legislativo n~ 72./88, justifica-se a proposta
constante do art. _1_9 _~ parágrafo do projeto, no
sentido da flX8ção dos vencimentos dos Desembargadores, Juízes de Direito,_ Juízes de Direito
SUbstitutos e Juízes de Direito dos Territórios, integi'ãrifêS-daJ_usilç~- do DistrltO Federãl e Território$;-em valores que guardam proporcionalidade
com os- estabelecimentos para os membros do
Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Fede-fa] e dos Tribunais Superiores.
3. Nos§29,doart.19,manteve-seaincidência
do DecretoaLei n9 2371, de 18-11-87, quanto aos
perêentuais alusivos à verba de gratificação dos
magistrados. Majorou-se apenas, em seis pontos,
o percentual dos Desembargadores, a fim de melhor compatibilizar essa verba com ós diversos
níveiS~da carreira da magistra"tura do Distrito Federal e territórios, fazendo com que se guardasse,
ademais, diferença próxima de cinco por -cento
em relação aos Tribunais-Superiores.
4. Cuida, de outra parte, o art. 2~. do cômputo
da vantagem de caráter individual, assim como
prevista no § }9, ln fine, do art. 39, da Constituiução Federal, relativa à gratificação por tempo
de serviço· público, estabelecida para a magistratura, no art. 65, inciso VIII, da Lei Complementar
n"~5/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nadona!).
Prevê~se, nesse dispositivo, que a gratificação
adicional por tempo de serviço será devida na
base de 5% (cinco por cento) da remuneração,
por qüinqüênio de serviço. Mantém-se, outrossim,
no parágrafo único do art. 2 9, estipulação, faz muito ~onsélgrada,. segundo a quaJ se computará o
tempo de exercício da advocacia, até o máximo
de 15 {quinze) anos, desde que não s[muJtàneo
com tempo de serviço público.
Propõe-se, em conseqüência, no presente projeto de lei, a revogação d~ Decreto-Lei n 9 2.019,
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de 29 de março de 1983, que define forma diversa
da gratificação adicional por tempo
de serviço, aos magistrados a que se refere seu
art 19•
5. A partir do valor estabelecido no art. 1~ do
projeto , para Desembargadores do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, cumpre
definir-se o escalonamento dos vencimentos dos
juízes da mesma Justiça, tendo em conta o disposto no art 93, V, da Con~tuiçã(.l, que preceitua:
"V. Os vencimentos dosMaQistradOs serão fixados
com diférença não superior a dez por cento de
uma para outra das categorias da carreira, não
podendo, a título nenhum, exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal". Compõe a
carreira da magistratura federal as seguintes _cate~
gerias:
I) os Ministros dos Tribunais Superiores (Su~
perior Tribuna] de Justiça -até a instalação, Tri~
bunal Federal de Recursos; Superior Tribunal MUi~
tar, Tribunal Superior do Trabalho e equiparados
aos do primeiro, os Ministros do Tribunal de Contas da União);
2) os Juízes dos Tribunais Regionais Federais
{ãfl'ida não nomeados), dos TriJ?unais Regionais
dÕ Tl-ãbalho, os Desembargadores do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
o Auditor Corregedor daJustiça_~itar e Auditores
do Tribunal de COhtas da União;
3) os Juízes Federais, Juízes Presi4entes de.
Juntas de Condliação- e Julgamento, Auditores
Militares e Juízes de Direito; e _,
4) os JUíZes Federais Substitutos, Juízes do
Trabalho Substitutos, Auditores Substitutos e Juízes Substitutos da Justiça do Distrito Federal e
dos T errit6rios.

· de cáJcúlo

0

_

'--,

_--

DECRETO-LEI N• 2.019,
D.E 28 DE MARÇO DE 1983
Dispõe sobre o cálculo de parcelas da
teinuneração devida aos magistrados, e

dá outras providências.

O Presidente d-a República, no uso das atribuições que lhe_ confere o art. 55, itens I e m. da
Constituição, decreta:
Art. 1~ A gratificação adidona1 de que trata
o art. 65, VIII, da Lei Complementar n~ 35, de
14_ de m<;1rço de 1979, em relação aos magistrados de qualquer instância, será calculada sobre
o_ vencimento percebido mais a representação,
, nos percentuais de cinco, dez, quinze, vinte, vinte
e cinco, trinta e trinta e cinco, respectivamente,
por qüin?úênio de serviço, neste compreendido
o tempo de exercido da advocacia, até o_máximo
de 15 anos, e observada a garantia constitucional
_da irredutibilidade.
Art. 2~ Não se inc:lui entre os vencimentos tríb.ul:4veis pelo Imposto de Renda a vantagem paga
aos magistrados nos termos do § 19, do art. 65,
_da-Lei Complementar n~ 35, de 14 de março de
1979, respeitadO o limite fixado na parte fmal do
§ 49 , do arl 144, da Constituição da República,
vedada qua1quer equiparação, nos _termos do parágrafo único, do art 98, da Carta Magna.
Art. 3~ As representações constantes do anexo_ que acompanha o Decreto-Lei n9 1.985, de
28 de dezembro de 1982, ficam aumentaçlas de
20 (vinte) pontos percentuais.
Art. 49 _A despesa decorrente da aplicação
deste decreto-lei correrá_ à conta das dotações
constantes do Orçamento Geral da União.
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Art. 59 Este decreto-lei entrará em vigor n~
data de sua pubUcação, revOgadas aS disposições
em contrário.
- -Brasília, 28 de março de 1983; 162<' da Independência e 95~ da República. - -.,fOÃO FIGUEI·
REDO -Emane: Galvéas - DelDm Netto.

(~go

1: do Decreto-Lei n

9

ANEXO!
2.7~1. de 18 de nove-mbro de 1987)

Pi:rcentwil da

Cargos de Natureza Especial

Vencimento

Representação
Mensal

26.328,32
26.328,32
21541,15
17,.352,58

222

, 186
173

26.328,32
23.935;00
15.930,95
.13.103,92

- 222_
165
.. ·-145
145

. 23.935,00
,15.930,95
)3.109,66
11.308,55

190
150.
140
140

zt935,00
15.930,95
13.109,66
11.308,55

190
!50
140
140

·f:~s~á:1~tf::::::::::,::~:==:=:-.: _. ~==~=~=~---= --- ~~:~g::

!90
150
!4Q
!40

Ministro'de EstadO ~~·:.·.•••--.. ··--·---··-··-~:_:_,..___
. _._--··--:";:
Consultor-Geral da Rpública ............ -·····-····-:·-~-------- _ •
GoVernador de Território Federal ..................... ~·-·····-~~-·--·-·
presentação mensal devida aos servi- Secretárío de Governo de Território Federal ..................... ~...:.~~~·
dores que espec:iflca, e dá outras provi- Ministério Públlco da União:
Ministério PúbUco Federal:
dêndas.
Procurador-Geral da República ............. ~-·--~--..""·--~··..- 0 Presidente da República, no uso da atribuição
Subprocurador-Cieral da República --~-·---~-·~-..,_ _
que lhe confere o art 55, item III, da ConStifuíção,
P~urador da República de 1~CategOria .................~.........,.....
decreta: _ _ __
·- ·Prcic:UradordaRepúblicade2~Categoria ................----·-----Art. 19 Os vencimentos e a rep-resentação
-Ministério Público Militar:
mensal devida aos ocupantes dos <:.<~_rgos de n"ãtuProcurador-G~ral da Justiça Militar ...........·-·------·-:""
reza especial e aos membros do Poder Judiciário
Subproc:urador-Geral .......................- ...- - .-~-·---·""""""'·
da União, do DistritO Fedeçal e Territórios e do
Procurador de 1~Categoria .................................___ _:.::..;:.:_
Tribunal de Contas da Urrlão_sã.o 9s ~pecifiCadoS
Procurador de 2• CateQoíia ...........................:-_._____:"';-nos anexos deste decretq-lgj. ·~ ___
~
MilliStério Público do Trabalho:
_
Art. 2 9 -o atJ.~al valor da van~gem pecuniária
Procur8'dor<Jeral da Justiça do Trabalho ...............,.........- ...- .
a que se refer~_a Lei n9 7 J-74, de 30 de seterribro
Subprocurador-GeraJ ........................_-~..--..--------..~
de 1985, fica reajustado em 32,2l_tiinta- e· doiS Procurador do Trabalho de 1~Categoria ................... _, ___.
vírgula dois por ce!lto).
_ __
-- - _Procurador dq traba)ho de 2• Categoria ..................,..____ ....;__
Art. 39 O deferimento da gra_tificaÇão. a ê[ue
Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios:

DECRETO-LEI N• 2.371,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre os vencimentos e a re-

8

~ ~~~~:~~:z:~~~;~;~;~~~: ~=~~!r%

=

de 1987, é estendido aos fum;;iOnários perten-~ Pr0motórdaJustiçaSubsb.1uto :...........: ....... -~--=----~·
_11.308,55_
centes à categoria funcional d.e Fiscal de, ContrlMinistério 'Público junto ao Tribunal de Contas d,a União: .-P-roCurador-Geral ...................._.,.........-...............___,___...._...
buições Previdenctárias do Grupo de Tributação,
_23.935,00
190
~.930,95
!50
Arrecadação e Fiscàlização, instituído na c:onforSubj>rOcutãdor-GeraJ .........._....................-~·--·--.--·--midade da Lei n~ 5.645, de 1O de dezembro de
Tribunal Marítimo:
29.599,86 .
]90
1970.
JuiZ--Presidente .................................................- ....--···---115 .
§
1" o valor da gratlfic'àção-a ser deferida
Juiz ............- ............_ ......- ............. .:.. _____......~--=-.:...~
29.599,~6
aos functonárlos posicionados na primeira refeMinistério da Fazenda:
~ -----"-- ~
rência da classe inicial d;:t cateQorla funcional de
Subprocurador-Geral da Fazenda
que trata esse artigo, mediante ato d.o dirigente
nacional ............... - ...,..-........._ ....,........................___..;.. !40
18.695.~0 .
do Instituto de Administração financeira da PreviProcurador da_fazendi.\ Nacional de
·
15.930,95
!35
dênda e Assistência Social, é fixado em C:z$ -"" cl• Categoria ...................---~·--·---------...................._ ...."~--13.103,93.
!30
16.870,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta cru- - - Procurador da Fazenda Naclona de 2~ Categoria .......- ...........
zados).
--§ 29 As demais gratific-ã:Ç:ões serãO deferminadas mediante a variação ·do valor fixado neste
artigo, à razão de 5% (cinco por cento) em-reJãção
às referências anteriores.
Art. 4o Os efeltQs finaÍlceiros decorrentes do
ANEXO II
disposto nos artigos anteriores vigoram· a partir
(Ártigo
19
do
Decreto-Lei
ft9
2.371, de 18 de noVe~ró de_-1987)
de I" de outubrcr-de 1987.
·
Art 59 Os vencimentos, proveritOS benefícios devidos aos seNidores de que trata este dePercentual da
creto-lei, bem como as perisõeS~Serão reajuStãdas
-"'- Membros da Magistratura e do
VencimentO
Representação
em 11,1% (onze vírgula um porcerito), a partirTribunal de Contas da União
Mensal
de }9 de janeiro de 1988, sem prejuíZo do re~usta
_Supremo Tnbunai Federal:
mento previsto no art 89 do Dec:reto-Lei no2.335,
de 12 de junho de 1987.
..
- ~--Ministro do Supremo Tribunal Federal ............. ~ .............- ..-~0.699_.80
222
Justiça_ Federal:
Art. 69 Na aplicação deste decl"eto-lei será ob·
servado o· disposto no Decreto-Lei no 2.355, de
·MinistrodoTribunaiFederaldeRecurso$ ............- .--.-- 36.590,33
212
.. 194
·Juiz Federal ..................._:.........., ....______; , _ ,____,__,, . 35.235,13
27 de agosto de 1987. -JustiÇa Militar:
Art. 7" A despesa decorrente da execução_ do
disposto neste_decreto-lei_ correrá à conta das do-Ministro do Supremo Tribuna] Militar .................._.................... ~ .:âQ.590,33
212
tações do Orçamento Qerafda. União.
!96"
Art. a~ ESte decrete-lei entra em vigor D.a_dàia
194
de sua publicação.
-- - ··
· "'"Auditor Substituto ......... q_, ........... " · - - · - - · - -.....:.....:.:.~~:_ _ _34557,53
190
Justiça do Trabalho:
_
Art. 9' Revqgam-se as disposições em contrário. -JOSÉ. SARNEY, Presidente da Repú..
Mliiísfro do Tribunal Superior do Trabalho ........_..,_,___,_
36.590,33
212
bllca- Lulz Carlos Bresse[' Perelra- Aluízlo
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho ........--..·-'---.... ..35.912,73
I !i!!
Alves.
Juiz-Presidente da Junta, de Conciliação

.... -.

e
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Vendmento

Cargos de Natureza Especial

Percentual da
Representação
Mensal

35235,13
34.557,53

194

Desembargador ·······································································~····· __ 35.9!2,73
35235,13
Juiz de Direito ......................................................----~
Juiz Substituto ................. --.
---·········......... J4.557..!i~
Tribunal de Contas da União:
MinistrodoTrlbunaldeContasdaUnião ...................................
36.590,33
35.912,73
Auditor do Tribunal de Contas ·······-···························.._......

196
194.
190

e JUlgamento ................."'""'"''·..........------~·---

Juiz do Trabalho Substituto ................_. ........................,..... _______

190

Justiça do Distrito Federal e Territórios:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 71, de 1988
(N• 1.301188, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tnbunal Militar)

Dispõe sobre as remunerações dos MI·
nistros do SuperiorTrlbunaJ Mllltar e dos

2!2
120

Arl 6~ As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da União._
MENSAGEM N• 2,
DE I• DE DEZEMBRO DE 1988,
DO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juizes da Justiça Mllltar Federai.
A Sua Excelência
Deputado Ulysses Guimarães
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF - -·
--

O COngresso Nacional decreta:
Art. 1~ A remuneração básica dos Ministros
do Superior Tnbunal Militar é fixada no valor de
Cz$ 812.067,00 (oitocentos e doze mil e sessenta
senhor Presidente:
e sete cruzados).
_ - Nos termos do art. 96, inciso II, alinea b, da
9
§ 1 As remunerações do Juiz-Auditor CorreCOOstituição Federal, atendendo a deliberação do
gedor, dos Juízes-Auditores e dos Juízes-Audiplenário desta Corte,- tenho a honra de encamitores Substitutos são fixadas respectivamente nos
nhar a Vossa Excelência, para a elevada considevalores de Cz$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzaração do Augusto Congresso Nadonal, o anexo
dos), Cz$ 771.070,00 (setecentos e setenta e um
projeto de lei que dispõe sobfe a fixação dOS vencimil e setenta cruzados) e Cz.$ _742.620,00 (setementos dos membros deste Tnbunal e dos Juízes
centos e quarenta e dois _mil, seiscentos e vinte
da Justiça Militar Federal.
cruzados).
Este projeto substitui o remetido pela Mensa§ 2 9 A verba de representação mensal dos
gem n 9 1/88, -visando atender, agora, ao que disMinistros e dos Juízes a que se referem o caput
põe o art. 93, inciso V, da Carta Mãgna, uma
e o § ]9 deste artigo corresponde aos percentuais
vez que o Calenda Súpremo Tribunal Federal já
estabelecidos pelo Decreto-Lei n'~ 2371, de 18
enviou ao Congresso Nacional, com a compede novembro de 1987.
tente exposição de motivos, projeto de lei fixando
§ 3~ As remunerações dos Magistrados de
os vencimentos de seus memb:ros, paradigma paque cogita esta lei, consid_erado o básico, a verba _ra_a ~ão dos vencimentos da magistratura nade representação e vantagens pessoais observaR
cional. çomo dispõe o citado dispositivo consti,
.
tucional.
_ ..
rão o limite previsto no inciso V do art. 93 da
Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa ExConstituição Federal.
Celência os meus protestos de alta estima e distinArt. :29 A gratificação adicional por tempo de
ta consideração.- Ten,-Brig. do Ar Antonio Geserviço será calculada na base de 5%. (cinco por
raldo Peixoto, .Ministro-Presidente.
cento) por qüinqüênio de serviço, sobre a remuneração básica e a representação.
MENSAGEM N• 3,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1988,
Parágrafo único. Para a gratificação adicional
DO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE de que trata este artigo, será computado o tempo
DO SUPERIOR TRIBlll'iAL MILITAR
de advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos,
A S_ua Excelência
desde que não concomitante com o tempo de
serviço público.
Deputado C..Oysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Art. 3 9 As remunerações previstas no art. }9
e seu § 19 serão reajustadas, a partir de sua vigên- Brasília, DF
cia, nas mesmas datas e nos mesmos índices
Senhor Presidente,
adotados para os servidores da União.
Pela Mensagem n? 2, de }9 do corrente, tive
9
Arl 4 Aplicam-se aos Ministros aposentados
a honra de encaminhar a V. EX' õ Projeto de Lei
do SuperiorTnbunal Militar e aos Juízes da Justiça
que tomou o n~ 1.301/88 nessa Casa do Con~-F:~!J~r~_ ~p~e-~ta9.~~ é!~ -~~~~ições consareSSQ N~d_onal_._ disoohdo "sobre os vencimentos
tantes desta lei.
-- - -- ----dos MinistrOS- do- SUperiOI-= TribUn~Milita~ e dos
9
Art. 5 As remunerações e vantagens fixadas
Juízes da Justiça Militar Fe-deral".
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
- -Simultaneamente, o Tribunal Federal de Recur1988, deduzidas as parcelas correspondentes ausos e o Tribunal Superior do Trabalho, anlbos
feridas, desde então, com base na legislação vi- Tribunais Superiores de igual hierarquia constitugente.
donal ao STM, encaminharam seus projetes, so-
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bre a mesma matéria, com teXtOs idênticos entre
si, porém com ligeira discrepância em relação
ao projeto deste Tribunal (Projetas no:<' 1287/88
e 1.298/88~ respectivamente).
Entendo necessário que o projetO do STM também se harmonize ao texto dos outros dois tribuilais sUperiOreS. Aliás, "ãlém da tradição legiSlativa
ne~i cãrnpo, rurída-vigcira o art. 62 da Lei Orgânica da Magistratuta (Lei Complementar fl.9 35n9)
ciue expressamente detênnina os mesmOs vencimentos pará os-Ministros destes três ·tribunais-superiores. - - -Em faCe do eXpoSto, venho pedir a V. Ex"
-sUbstituição do Projeto n" 1.301/88 peJo teXtO -ora
encaminhado, com redação ajustada às proposiçôes dos outros dois tribunais superiores.
AgradeçO a consideraçãO de V. EX' e reriovo
os protestos de minha elevada estima. - Ten.Brig. do Ar Antonio Geraldo Peixoto, Ministro·
Presidente do STM.

a

- - - LEGJSLAçAO CITADA

DECRETO-LEI N' 2.371,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 19.87

Dlspóe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos sen.rfdol'es que espedflca, e dá outras providên·
elas.
O Presidente_da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item DI, da Constituição,
decreta:
Art 19 Os vencimentos e: a representação mensal_devida aos ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder Judiciário
da União, do_ Distrito Federal e territórioS. e do
Tribunal de Contas da União são os especificados
nos_anexos deste decreto-lei.
Art. 2 9 O atual valor da vantagem pecuniária
a que se refere a Lei n? 7.374, de 30 de setembro
·de 1985, fica reajustado em 32,2% (trinta e dois
vírgula dois por cento).
Art. 3 9 O deferimento da gratificação- a que
se refere o Decreto-Lei rJ9 2.357, de 28 de agosto
de 1987, com as alterações feitas pelos artigos
li e 12 do Decretó-Lein•2.365, àe 27 de oUtUbro
de 1987, é estendido aos fundonárlos pertencentes à Categoria Funcional de Fiscal de Contribuições Prevideociárias do Grupo de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, instituído na conformidade da Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de
1970.
.
§ 19 O valor da gratificação a ser deferida aos
funcionários posicionados na prirrieira referência
da classe inicia! da categoria funcional de que
trata este artigo, mediante ato do dirigente do
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, é fixado _em CZ$
16.87_0,00 (aezesseis mil, oitocentos e setenta cruzados).
§ 29 As demais gratificações serão determinadas mediante a variação do valor fixado neste
artigo, à razão de _5% (cinco por cento), em relação às referências anteriores.
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do
âisposro -nos- ãitiQ"C:is- am.enores- ·..ngõ"ram a-pãrtir
de 19 de outubro de 1987.
Art 59 ~ Os vencimentos, proventos e benefí·
cios devidos aos servidores de que trata este_decreto-lei, bem como as pensões serão reajustados
em 11,1% (onze vírgula um• por cento), a partir
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de }l>dejaneirode _1988, sem prejuízo do reajusta~
menta previsto no artigo 8 9 do Decreto-Lei n?
2335, de 12 de junho de !987.
Art. 69 Na aplicação deste decreto-fei serã observado o disposto no Decre~Le:t n"__:?::3,?5, de
27 de agosto de 1987.
Arl 79 A despesa decorren~ da execução do
disposto neste deçreto-lei correr~_ ~__ç_ontâ das_ dotações do Orçamento Qeral da União.
Art &' Este decreto-lei ~ntra em vigor na data
de sua publlcação.
_
Art 99 Revogam-se as disposiçÕes em Contrário. _ _ _
·Brasília, 18de dezembro de 1987: 166"da Independência e 999, da RePúbf(ca. - JOSÉ SAR-

NEY- Lulz Carlos Bresser Pereira- Aluízlo
Alves.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 72, de 1988
(1'1• 1.302/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tnbunal de Contas da União)
Dispõe sobre as remunerações dos

membros do Tribunal de Contas da
Onião e dá outras providêndas.
O Congresso Nacional d~cr_eta:
Art.- 19 A remuneração básica dos ministros
do Tribunal de Contas da União, a partir de 6
de outubro de 1988, é f001da no valor de Cz$
812.067,00 (Oitocentos e-d,~- mil e sessenta e
sete cruzados) e a dos auditores no valor de Cz$
800.000,00 {oitocentos mil Cruzados).
§ 19 A verba de representação mensal dos
ministros corresponde ao percentual estabelecido
pelo Decreto-J,...ei rt' 2.371, de 18 de novembro
de 1987, e a dos auditores ao percentual estabelecido no art 29 do Decreto·Le.i n? 2.388", de 18
de dezembro de 1987, acrescido de seis pontos
percentu.,Js.
"
§ 29 A$ remunerações dos magistrados de
que_cogita esta lei, considerado o básico, a verba
de representação e vantagens pessoais observarão o limite previsto no inciso V do art. 93 da
Cõnstituição Federal.
Art. 2 9 As remunerações básicas do procurador-geral e dos subprocuradores-gerais junto ao
Tribunal de Contas da União, a partir de 6 de
outubro de 1988, são fJXadas, respectivamente,
em Cz$ 812.067,00 (oitocentos e dOze mil Ses·senta e sete cruzados} e ez$ 800.000,00 (oito·
centos mil cruzados), extintas todas as gratificações que Jhes venham sendo pagas, ressalvada
a gratificação por tempo de serviço.
Parágrafo único. As verbas de representação
mensal do procurador-geral e dos subprocurado-res--gerals são fixadas nos percentua~ de 212%
(duzentos e dme por cento) e 202% (duzentos
e dois por cento), respectivamente.
Art. 39 -A gratificação adicio~al por tempo de
serviço será calculada na base de 5% (cinco por
cento) por qüinqUênlo de serviço, sobre a remu~
neração básica e a representação.
Art. 4~ As remunerações previstas no art. 19
e seu § 19 e no art. 29 e seu parágrafo único,
desta lei, serão reajustadas, a partir de sua vigêfi.:da, nas mesmas datas e nos__ mesmos índices
adotados para os seMdores da União. -- - - --

e

Att 5 9 Aplicam~se aos ministros auditores e
rõeTnbi"os do Ministério Público junto ao Tribunal
de tontas ·da anião, aposentados, as disposições
constantes desta Lei.
Art. 6° As remunerações e vantagens fLXadas
nesta" lei viQoraráo, a partir de 6 de outubro de
1988, deduzidas as parcelas correspondentes aufeJi~§õ. ~esde então, com base ·na legislação vigente.
_Art. '7ir AS despesas décorrenies da aplicação
desta lei correrão. à conta das dotações orçamentárias pi-6prias do T nbunal de Contas da União,
Art. 89 Esta lei entra em yigor na data de sua
publicação.
Art. ~ Revogam-se as- dísposições em contrário.

. MENSAGEM No I,
DE 2 DE DEZEMBRO DE !988,
DO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE
DO 'TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
A Sua Excelência o Senhor
Deputaào l.Dysses Quimarã~s
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente~
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce-lência, para apreciação do Congresso Nacíonal,
nos termos -do artigo 73 combinado com o artigo
96, incisoU, alínea ..b", da Constituição, o anexo
- projeto de lei, que dispõe sobre a fiXação de venci. mentos dos membros do Tribunal de Contas da
União, audftores, procurador-geral e subpi'oCura-dores~gerais, acompanhado da respectiva justifi~
Cativa.

Esclareço, outrossim, a Vossa Excelência que
o texto encaminhado está em harmonia com o
Projeto n~ 1.286/8"8, versan-do 9'obre a mesma matéria, oriundo do Supremo Tribu0a1 Federal, bem
como com os. d_Q Tribunal Federal de Recursos
e do Tríbunai_Superior do frábalho, atendidãs
as peculiaridades desta COrte -d~ Contas. .
Valho-me do ensejo para reafliTTlar a VosSa Excelência os meus protestos de alta consideração
e apreço; ~ Adhemar Paladfnf Ghisi, Presidente, em exercido.

MENSAGEM N' 2,
DE? DE DEZEMBRO DE 1988
DO SENI:IOR MINISTRO-PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
A Suá Excelência_ o _Senho_r
Deputado Ulysses GuüTiarães ··
Digrúss!mo Presidente da_ Câmara dos Deputados
Nesta
·
Senhor Presidente,
T efiho a honia de encaminhar a Vossa Excelêi"lciéi;para aprec-iação do Congresso Nacional,
nos termos do artigo 73 combinado com o artigo
9?, inctso II, alínea 'b", da ConStituição, o aneXo
do projeto de lei, que dispõe sobre a ftXação de
venCimentos dos membros do Tribunal de Contas
da UillaO, auditÕres, procUrador-geral e subprocuradores-gerais, acompanhado da respectiva justificativa.
Esclareço, por opOrtuno, a Vossa Excelência
que o texto encaminhado eStá em harmonia com
o Projeto n9 1.286/88, versando sobre a mesma
matéria, oriundo do. Supremo Tribunal Federal,
bem_corno com os do Tribunal Federal de Recursos e do fribunal Superiçr dO Trabalho, atendiÓé!_s

Dezembro de 1988
as peculiaridades desta Corte de Contas, e deverá
substituir o remetido com a Mensagem n9 1, de
}9~ 1 2~à8, desta Presidência, tendo em Vista altera_ções que se fizeram necessárias, no conteúdo
dó art. 2", inclusive com o acré_sçimo do seu parágrafo Çtnico.
__ ..
Valhq·rpe do enSejo 2ara reafirmar a Vossa Excelência os meus proteStos de alta consideração
e apreço. - Adhemar Paladlnl Ghisl, Presidente, e-m exercídõ-. JusUftcação
O projeto de _lei em anexo visa a dar efetivo

cumprimento ao disposto no artigo 96, inciso 11,
alínea 'b", da Constituição da República Federativa do Brasil, quanto à fixação dos vencimentos
dos ministros, auditores, procurador-geral e suiJprocuradores-gerais do Tribunal de Contas da
União, mantidos nos limites do diferem:íal estabelecido pelo artigo 93, inciso V, da Carta Magna.
Por outro lado, os percentuais da representação
mensal dos ministros são os mesmos previstos
no Decreto-Lei n1 2.371, de 18 de novembro de
1987, e os doS auditores, aqueles constantes do
art. 2~do Decreto--Lei 0°2.388,-de 18 de dezembro
de 1987, acrescido de seis pontos-percentuais,
em consonância com a proposta do Tribunal Superior do Trabalho (Mensagem n9 2, de 2 de deZf!mbro de 1988), na parte referente aos jufzes
dos Tribunais Regionais do Trabalho_.
A gratificação adicional por tempo de seJViço
não mais será calculada_ segundo os critérios do
Decreto-Lei n~ 2~019, de 28 de março de 1983,
mas de conformidade com o referido no presente
projeto.
A cláusula de reajuste destina-se a manter atualizados os valores constantes do projeto, desde
a vigência da lei em que se converterá, e sempre
nos mesmos índices e datas adotados para os
servidores públicos civis dà União.
Os magistrados e membros do Ministério Públí~
cojunto ao Tribuna] de Contas da União, aposentados, farão jus a proventos nos meSJnos valores
dos que se encontram em _atividad~, nos termos
da Constituíção (art. 40, § 4").
O projeto de lei dlspõe, também, sobre a remuneração dos membros do Ministério PÇ!blico junto
a este Tribunal, fixando-a em exata consonância
com os vencimentos que estão s~ndo prOpostos
para os minJstros e auditores da Corte. O critério
de isonomia que tradicionalmente tem iQualadÕ
o venciment.o do procurador-geral com o dos mii1fstroS e o dos subprocuradores-gerais com o
dos auditore_s ficou grandemente robustecido
com- a nóva Constituição, porquanto se estenderam aos membros do Ministério Públicç garantias, vedações e impedimentos a que está sujeita
a Magistratura.
A especificidade do Ministério Público junto
ao- Tribunal de Contas da União, que, como é
assinalado, por tradição legislativa observava, em
sua remuneração, o princípio de lsonomia (hoje
consagrado na nova Constituinte, art. 39, § 1 ~).
em relação aos ministros e auditores - com o
que se distinguia dos demais ramos do Ministério
Público que oficiam perante o Poder Judiciário
-,justifica o tratamento dado neste projeto.
Uma vez que o órgão do Ministério Público junto
a este Tribunal não se enumera entre os ramos
do Ministétio Público da União elencados no art.
128, índSo I, da Constituição, merecendo trata·
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mentos à parte no art 130, compete ao Tribunal

Tribuna] de "COntas da uriião são os especificados
nos anexos deste decreto~le_i.
_
Art. 2"' O atuaJ valor da vantagem pecunlâria
a qu"e se refere a Lei no 7.374, de 30 de setembro
de 1985, fica reajustado em 32,2% (trinta e dois
vírgula âois por cento).

de Contas propor ao Poder Legislativo a fLXação
dos vencimentos de seus membros (cf. art. 96,
H, "b"), máxime quando se verifica que o projeto
de lei fixando a remuneração dos membros dos
Ministério Público da União não contempla os
membros do Ministério Público junto ao TCU.

Art. 39 O deferimento da gratifiCação a que
se refere o Decreto-Lei n"' 2.357, de 28 de agosto
de 1987, com as alterações feitas pelos artigos
11 e 12 do Decreto-Lei no 2.365, de 27 de outubro
de 1987, é estendido aos funcionários pertencentes à Categoria Funcional de FISCal de Contribuições Previdenciárias do Grupo de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização instituído na conformidade da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de
1970.

Adotou-se, também, aqui, o mesmo critério de
supressão de todas as gratificações e vantagens
antes deferidas aos membros do Ministério Público, ressalvadas, apenas, a verba de r.epresentaçâo
e a gratificação adicional por tempÓ de serviço.
LEGISLAÇÃO OTADA
DECRETO-lEI N• 2.371,
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987
Dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servidores que especifica e dá outras providên-

§ 1"' O valor da gratifiCação a ser deferida aos
funcionários posicionados na primeira referência
da classe inicial da categoria funcional de que
trata este artigo, mediante ato do dirigente do
Instituto de Administração Firianceira da Previdência e Assistência Social, é fixado __ em Cz:$
16.870,oo· (dezeSseis mil, oitOcentos e setenta cruzados).
___ §_29 As demais gratificações serão determinadas mediante a variação do valor focado neste

cias.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item III, da Consti~

tuição- decreta:
Art 19 Os vencimentos e a representação
mensal devida aos ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder Judiciário
da União, do Distrito Federal e Territórios do

e

artigo, à raZão de 5% (cinco por cento), em rela.ção_ às referências anteriores.

Art. 4 9 Os efeitos financeiros decorrentes do
disposto nos artigos anteriores vigoram a partir
de 19 de outubro de 1987.
Art 5"' Os vencimentos, proventos e benefícios devidos aos servidores de que trata este decreto-lei, bem Como as pensões serão reajustados
em 11,1% (onze vírgula um por cento), a partir
de 19 de janeiro de 1988, sem prejuízo do reajustamento_ previsto no artigo &' do DecretO-Lei n~
2.335, de 12 de junho de 1987.
Art 6ç Na aplicação deste decreto-lei se-rá obseavado o disposto no Decreto-Lei o? 2.355, de
27 de agosto de 1987.
_
Art. 7"' A despesa decorrente da execução do
disposto neste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento-Geral da União.
Art 8? Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9" Revogam-se as dispostções em contrário.
Brasília,18 de dezemOrO-de 1987{1_66_9 _da Independência e 99? da República. - JOSÉ SARNEY- Lulz Carlos Bresser Pereira- AluízJo
AlVes.

ANEXO!
(Art.

}9

do Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de novembro de 1987)

Cargos de Natureza Especial
Mensal

Vencimentos

26.328,32
Ministro de Estado:
26.328,32
COnsultor-Geral da República .................................................... .
Governador de Território Federal ............................................... . 21.541,15
17.352,58
Ministério Público da União .......................................................... .
Ministro Público Federal:
26.328,32
Procurador-Geral da República ..................................... :........... .
Subprocurador-Geral da República .......................................~:..
23.935,00
15.930,95
Procurador da República de 1" Categoria ................................. .
Procurador da República de 2~ Categoria .... :........................... .
13.103,92
Ministério Público Militar:
Procurador-Geral da Justiça Militar ............................................
23.935,00
Subprocurador-Geral .................................................................... .
15.930,95
Procurador de 1t Categoria ......................................................... .
13.109,66
11.308,55
Procurador de -2~ Categoria ......................................................... .
Minlstérlo Público do Trabalho:
Procurador-Geral daJustiça do T rabalh6- ................................ .
23.935,00
Subprocurador-Geral ................................................................... .
15530,95
13.109,66
Procurador do Trabalho de 1• Categoria ·············"···················
Procurador do Trabalho de 2• Categoria .................................. .
11.308,55
Ministério Público do Distrito Federal
e dos Territórios:
23.935,00
Procurador-Geral ......·------·--··-----~·····--..---·-·--·
Procurador da Justiça ................................................................... 5.530,9í
13.103,92
PromotordeJustiça ............. ~ ........................................................
Promotor de Justiça Substitu_to ..................................................
11.308,55
Ministério Público junto aQ Tribunal de Contas
da União:
23.935,00
Procurador-Geral ........................................................................... .
15.930,95
Subprocurador-Geral ................................................................... .
Tribunal Marítimo:
29599,86
Juiz-Presidente ................................................................................ .
29.599,86
Juiz ............................... .-.................................................................... .
Ministério da Fãlerida:
18.695,30
Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional .......................... .
15.930,95
Procurador da Fazenda Nacional de 1" Categoria .................. .
Procurador da Fazenda Nacional de 2• Categoria .................. .
13.103,92

Percentual de
Representação
222
222
186
173
222
165
145
145
165
145
140
140
190
150
140
140
190
150
140
140
190
150
190
175
140
135
130
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(Art. 1 9 do Decreto-Lei n~ 2. 371, de 18 de nov~mbro de 1987.)

Membros da Magistratura do Tribunal

Vendmento

Percentual da
Representação
Mensal

40.699,80

·222

36.590;33
35235,13

212
194

36.590,33
35.912,73
35.235,13
34.557,53

212
196
194
190

36.590,33
35.912,73

212
196

35235,13
34.557.53

194
190

35.912,73
35.235,13
34.557,53

196
194
190

36.590,33
35.912,73

212
120

de Contas da União
Supremo Tribunal Federal
Ministro do Supremo Tribunal Federal

justiça Fede_ral
Ministro do Tribunal Fedeal de Recursos
Juiz Federal
justiça Militar
Ministro do Supremo Tribunal Militar

Auditor Corregedor
Auditor Militar

Auditor S:Ubstituto
Justiça do Trabalho
Ministro do Tribunal Superior do trabalho
juiz do Tribunal Regional do Trabalho
Juiz; Presidente de Junta de Conciliação

.

e Julgamento
Juiz do Trabalho SUbstituto

justiça do Distrito Federal e Territórios
Desembargador
Juiz de Direito
Juiz Substituto
Tribunal de Contas da União ,

Ministro do Tribunal de Contaitda União
Auditor do Tribunal de Contas

..

. ..

Dezembro de 1988
estabelecidos pelo Decreto-Lei n9 2.371. de 1&
de novembro de 1987, acrescido o pertinente aos
jUíZes dos Tnbunais Regionais do Trabalho de
6 (seis) pontos percentuais.
§ 39 As remuneraçõe~ dos magistrados de
que cogita esta lei, considerado o básico, a ve.rbà
de representação e vantagens pessoais observa~
rão o limite previsto no inciso V do art. 93 da
.Constituição Federal.
Art. 29 A gratificação adicional por tempo de
sE:rviço será. ç:alcu1ada na base d_e 5% (<:inca por
cento) por qüinqüênio de servlço, sobre a remu·
neração básica e ã representação.
Parágrafo único. Para a gratificação adicional
de que trata este artigo, será comp~do o tempo
de advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos,
desde que não concomitari.te com o tempo de
serviço público.
Art. 39 & __ _remunerações previstas_ no _art. 1~
e seus parágrafos serão reajustadas, a partir de
sua vigência, nas mesmas datas e nos mesmos
índlces adotados para os servidores da União.
Art. 49 Aplicam-se aos ministros ejuítes-aposentados da Justiça do Trabalho as disposições
consta_ntes desta _lei. _
Art. 59 As remunerações e vantagenS fixadas
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
1988, deduzidos os valores correspondentes aufe·
ridos, desde .então, com base na legislação vigente.
Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 Rev_ogam-se o Decreto·Lei n9 2.019,
de 28 de março de 1983, e demais disposições
em contrário.

· Art. 4~ Os efeitos financeiros decorrentes dos
artigos ]9, 29 e3~ vi_Qoram a partir de 19 de outubro MENSAGEM f'\' 02/88, DE 2 DE DE2EMBRO
DE 1988, DO SENt'\QR MINISTRO VICE-PREde!987...~...
.
.
Dispõe sobre as categorias funcionais
SIDENTE DO TRJB{JNAL SUPERIOR DO 1RAArt. 5". Esre·-decreto entr;;a em vigor na data
de Engenheiro Agrônomo e de Médico de sua publicação.
--- ·
BALHO.
Veterinário do Grupo Outras Atlvldades
Art. 6n Revogam-se_o§3<:>doart.1"doDecrede Nível Superior dos Planos de Classifi· to-Lei n" 2.305, de 1987,_ ~_demais disposições Excelentíssimo Senhor
Deputado (]ysses Guimarães
cação de Cargos e Emprego$,lnstitufdos
em contrário.
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
na conformidade das Leis n,.. 5.645, de
Brasília, 18 de dezembro de 1987; 1669da Inde- BrasiJia-OF
10 de dezembro de 1970, e 6.550, de pendência e gg~ dii República. - JOSÉ SAR·
5 de julho de 1978, e dá outras provi· NEY- Aluízlo Alves.
senhor Pre_sidente:
dêndas.
Tenho a honra de encaminhar a VosSa ExcePROJETO DE LEI DA CÂMARA
lência, para apreciação do Congresso Nacional,
O Presidente da República, no uso da atríbuição
1'1• 73, de 1988
nos termos do art 96, inciso 11, alínea b, da Constique lhe confere o artigo 55, item _111, da Consti(N9 1.298/88, na Casa de origem)
tuição~ o anexo projeto de lei, que dispõe sobre
tuição, decreta_
_
. __
~- (J?e iniciª.tiva_ do Tribunal Superior _do Trabalho)
_afixação de vencimentos dos membros d_o TribuArt 1" Os servidores pertencentes às categonal Superior do Trabalho dos Juízes do Traba·
DispÕe sobre as remunerações dos mirias funcionais de Engenheiro Agrônomo e de
lho, acompanhado da respectiva justificativa.
nistros do Tribunal Superior do Trabalho
Médico Veterinário do Grupo Outras Atividades
e juízes do Trabalho.
Outrossim, esclareço a Vossa Ex.celênda que
de Nív~l Superior dos Planos de Classificação de
o texto encaminhado está em harmonia com o
Cargos e Empregos, institurdos na conformidade
O Coriffre556 Nacional desreta:
_
Projeto n91.286/88, versando sobre a mesma madas Leis n~ 5.645, de 1 O de dezembro de 1970,
ArL _19 A remuneração básica dos ministros
téria, õriundo do Supremo Tribunal Federal.
e 6.550, de 5 de ju1ho de 1978, posicionados do TnbunálSuperlordo Trabalho é f.xada no valor
Valho-me d.e ensejo para reafirmar a Vossa Exnuma mesma referência, perceberão a gratifica- de Cz$ 812.067,00 (oitocentos e doze mil e sescelência os meus protestos de alta consideração
ção a que se refere a alínea c do § 1o do art.
e Sete cruzados).
e apreço. - Ministro Marco Aurélio Prates <!~
'§· Y
As remuner~ç9es dos juízes doS-tribU19 do Decreto-Lei n"' 2.365, de 27 de outubro
Macedo, Vice·Presidente do Tribunal Superior do
riãis RegionaiS do Trabalho, dos juizes preSideii.tes
de 1987, em idêntico valor.
_
Trabalho, no exercido da Presidência.
-Arl 2"' O percentual da representação men- de Junta de Con<::Üiação eJuJgamento e dos juízes
sal correspondente ao cargo de AuQitor do Tribu- do Trabalho substitutos são fixadas respectlvaJustificação
nal de Contas da União, f'txado no Anexo II do ·mente iiOs valores de Cz$ 800.000,00 (oitocentos
Decreto-Lei n9 2371.._ de 18 de novembro de 1987, roil_çry_~@s), Cz$ 771.070,00 {setecentos e seo projeto ae·_ret -em anexo visa _a dar ef~tivo
é elevado para 196% (cento e noventa e seis por ténta: e um mH e setenta- c;J'u~ados) e Cz.~
cumprimento -ao disposto no ij.rt, 96, indso II, atícento).
742.620,00 (setecentos e quarenta e dois mil,- n~ b, da Constituiçffi,o da República Federativa
Art 39 _Q disposto na alínea a do § }9 do art. seis~emq:S e '{ili.te cruZados). .
.
do f?rasJ1, quan-to à ftxaç:ão dos vencimeii.tOs dOS
1" do De<::reto-Lei n~_ 2.365, de 27 de outubro
§ 29 A verba de-representação -mensã1 dos
ministrOS do Tflbuna1 Superior do Trabalho e çl.os
de 1987, não a1cança os ocupantes dos cargos ministroS e dos.juízes a que ~EfreferenYci caput
demais juízes do Traba1ho integrantes dos gi"aus
a qúe se refere o artigo anterior.
e o § }9 deste_ artigo correspon~ae aos percentuais
d"e_juiisdtção da Justiça do Trabalho, mantidos

DECRETO-LEI N• 2.3.88,
DE 18 DE DE2EMBRO DE 1987

e
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_M 59- Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicaçiio, revogadas as disposições
eril -Contrário.Brasília, 28 de março de 1983; 16;20 da Independência e 9.51' da República. - JOÃO FIGCIEIR.EDO -Emane Galvêas- Delfim Netto.

§ }9 O valor da gratificação a ser deferida aos
funcionários posicionados na primeira referência
da classe iniCial da categoria funcional de que
trata este artigo, mediante ato do dirigente do
Instituto de Administração Financeira da Previ·
dência e Assistência Social, é frxado em Cz$
16.870,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta cruDECRETO-LEI N• 2.371,
zados).
tuais para -ensejar que as diferenças entre os diverDE 18 DE NOVEMBRO DE 1987
§ -29 As demais gratificações serão determisos níveis de juósdição fiquem próximos de 5%.
-Dispõe sobre os vencimentos e a re- nadas mediante a variação do valor fJXado neste
A gratificação adicional por tempo de serviço
presentação mensaJ devida aos servido- artigo, à razão de 5% (cinco por cento), em relanão mais será calculada segundo os critérios do
res que especifica, e dá outras provfdên- ção às referências anteriores.
De_creto-Lei no 2.0 19, de 28 de !Ttarço de 1983,
das_
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do
mas de conformidade com o referido neste projeO Presidente da República, no uso da atribuição disposto nos artigos anteriores vigoram a partir
to, ou seja 5% (cinco por cento) por qüinqüênlo
que lhe confere o art. 55, item III, da Constituição, de 19 de outubro de 1987.
de serviço público, computados, no máximo, 15
decreta:
anos de exercício da advocacia.
Art. 5 9 Os _vençimentos, proventos e benefíArt. }9 Os vencimentos e a representação cios devidos aos seJVidores de que trata este deA cláusula de reajuste destina-se a manter atuamensal devida aos ocupantes dos cargos de natu- creto-lei, bem como as pensões serão reajustadas
lizados os valores constantes do projeto, desde
reza especial e aos membros do Poder Judiciário em 11..1% (onze vírgula um por cento),_ a partir
a vigência da lei em que se converterá, e sempre
da União, do Distrito Federal e Territórios e do de 19de janeiro de 1988, sem prejúízO do reajustanos mesmos índices e datas adotados para os
Tribunal de Contas da União são os especificados mento previsto no art. 8 9 do Decreto-Lei n9 2.335,
servidores públicos civis da União, compensados
nos anexos deste decreto-lei.
os valores recebidos pelos magistrados desde 6
•
M. -29 O atual valor da vantagem pecuniária de 12 de9 junho de 1987.
de outubro de 1988.
Art 6 Na aplicação deste decreto-lei será ob9 7 374, de 30 de setembro
a
que
se
refere
_a
Lei
n
Os magistrados aposentados farão jus a prode f985, fica reajustado em 32,2% (trinta e dois seiVado- o âisjJosto nO Decreto-Lei n9 2355, de
ventos nos mesmos valores dos que se encon27 de agosto de 1987.
vírgula dois por cento). _
tram em atividade, nos· termos da Constituição
- Art. 39 O deferimento_ da gratificação a (Jue
Art. 7 9 A despesa decorrente da e~cução do
(art 40, § 4•).
se r~~~ o Decreto-Lei n 9 2.357, de 28 de agosto disp-osto neste decreto-lei correrá à conta das doBrasília, de dezembro de 1988; 167? da Indede_ 1987, com as alteraçôes feitas pelos arts._ JI
tações do Orçamento Geral da União.
pendência e 1OQ9 da República.
e 12 do Decreto-Lei _n9 2.365;
-27 de outubro
Art. 89 Este decreto-lei entra em vigor na data
~
de 1987, é estendido aos funs.ionários peQ_en- de .sua pub~cação.
LEG!SLAÇAO CITADA. AJYEX4DA PELA
centeS à categoria funcional de Ftseal de Coiltri-Art 9"- Revogam-se as disposições em conCOORDE!YAÇÃO DAS. C6Mlss6ES ___ -- buiÇão PrevidenCiárià do· Grupo de Tributação,
PERMANENTES
Arrecadâção e Fiscalização, instituído na confor- trário. -JOSÉ SARNEY, Presidente da Repúmidade da Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de blica.- Luiz Carlos Bresser Pereira -Aluído
DECRETO-LEI N• 2.019,
Alves.
1970.

nos limites do diferencial estabelecido pelo art.
93, inciso V, da Carta Magna.
Por outro lado, os percentuais da representação
mensal são os mesmos previstos no Decreto~Lei
n9 2.371, de 18 de novembro de 1987, com o
_acréscimo, apenas, quanto aos Juízes dos Tnbunais Regionais do Trabalho de 6 pontos percen-

ae

DE 28 DE MARÇO DE 1983

Dispõe sobre o cálculo de parceJas da
remuneração devida aos magistrados, e
dá outras providências.

O Presidente da RepúbliCa, nO uso das atribuições que lhe confere o art. 55, Itens r e m, da
Constituição, decreta:
Art 19 A gratificação adicional de que trata
o art. 65, VIU, da Lei Complementar _n9 35, de
14 de março de 1979, effi relaçãO aos magistrados de qualquer instância, será calculada sobre
o vencimento percebido mais _a representação,
nos percentuais de cinco, dez, quinze, vinte, vinte
e cinco, trinta e trinta e cinco, reSpectivamente,
por qüinqüênio de serviço, neste compreendido
o tempo de exercício da advocacia, até o máximo
de 15 anos, e observada a garantia constitucional
da irredutibilidade.

ANEXO I

Artigo 1. 0 do Decreto-Lei n. 0 2 .371, de 18 de novembro de 1987)

C

Cargos de Natureza Especial
Ministro de Estado .............. ·- ... , ____ .
Consultor-Geral da República ......... _... .
Governador de Território Federal .......... .
Secretàrlo de Governo de Teri1it6,-io Federal .

Ministério Público da União:
Ministério Púhlico Federal:
Procurador-Geral da República ....... .
Subprocurador-Geral da República ... .
Procurador .da República de 1.• Categoria
9
Arl 2 Não se inclui entre os vencimentos triProcurador da República de 2.• Categoria
butáveis pelo imposto de renda, a vantagem paga
aos magistrados nos termos do § 19, do art. 65,
Ministério Público Militar:
da Lei Complementar n9 35, de 14 de março de
- Proeurador ... Geral da Justiça MHitar ..
1979, respeitado o limite fixado na parte final do
§ 49, do art. 144, da Constituição da República,
Subprocurador-Qe-ral ................. .
vedada qualquer equiparação, nos termos do pa~
Procurador de 1.• categoria .......... .
rágrafo único, do art. 98_, da Carta Magna.
--- -Procurador de 2.a. Categoria ..... -. ... ~ .

Art. 39 As representações constantes do anexo que acompanha o Decreto-Lei n? 1.985, de
28 de dezembro de 1982, ficam aumentadas de
20 (vinte) pontos percentuais.
Art. 49 A despesa decorrente da aplicação
deste decreto-lei correrá à conta das dotações
constantes do Orçamento Geral da União.

MinistérioPííblico do Trabalho:
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho
Subprocurador-Gera.l . _.......... ~ .. ~ ._.. ~
Procurador do Trabalho de 1.• Categoria
_procurador do- Trabalho de 2.• Categoria

.'enclmento

Percentual da
Representaçlio
Mensal

26.328,32
26.328,32
21.541,15
'?.352,58

222
222
186
173

.26.328,32
23.935,00
15.930,95
13.103,92

222
165
145
145

23 _935,00
15.930,95
13.109,66
11.308,55

190
150
140
140

23.935,00
15.930,95
13.109,66
11.308,55

190
150
140
140
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Cargos de Natureza E.speda1

Vendmento

Percentual da
Representação

Mensal

Ministérto Públ!co do Disti:ito..Federal e dos
Terrttórios:
Procurador-Geral ... ·- -·-·. ·--· -. . ·--·~-· ..... .
Procurador de Justiça .......... : .. -::-..•.
Promotor de Justiça .............. ··-·-·
Promotor da Justiça Substituto ...... .

23.935,00
15.930,95
13.103,92
11.308,55

140

Procurador-Geral .... ~· .. ~"
Subprocurador-C*ral .................. .

23.935,00
15.930,95

190
150

Tribun:l.l Marit!mo:
Juiz-Presidente ....................... _._
Juiz ................. -~-·-·-·--· ~ ....... ·- ·~

29.599,86
29.599,86

190
175

18.ô95,30

140

15.930,95

135

13.103,92

130

190
150
140

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União:
- --r_ • • •

r

• • • • • -· • •

Ministério da Fazenda:
Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional ....... ·-· ..-........... --· .. -· .. .
Procurador da Fazenda Nacional de
1.• Categoria ...................•..
Procurador da Fa.z.enda Nacional de
,.
2.• Categoria ... _..•...............

ANEXO II

(Artigo 1.0 do Decreto-Lei n. 0 2

~71.

de 18 de novembro d• 1987)

'Membros da Magistratura e do
Vencimento
Tribunal de Contas da União
Supremo Tribunal Federal:
Mlnisb:o do Supremo Tribunal Federal

40.699,80

222

36.590,33
35.235,13

212
194

36.590,33
- 35.912,73
35.235,13
34.557,53

212
196
194
190

36.590,33
35.912,73

212
196

35.235,13
34.557,53

190

Justiça Federal:
Ministro do Tribunal Federal de Recursos
Ju!z Federal .......................... .
Justiça Militar:
Ministro do Supremo Tribunal Militar
Auditor Corregedor ................... .
Auditor Militar ...................... ..
Auditor Substituto ..
o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justiça do Trabalho:
M!Illlstro do Tribunal Superior do
Trabalho .......................... .
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho
Julz-Pr-esidepte da Junta de Conciliação
e Julgamento .................... ..
Juiz do Trabl,llho -Substituto ......... .

194
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Membroo elo I'Wgiatratuno e do

Vencimento

Tribunal de Contu elo Unljo

4025

Pen:entu.J elo -Geral de Contribuintes, Cad<;1stro de Pessoas Físia
cas etc., sob_~ supervisão de iJ.Uditor_ fisca~
Re-enU.çio
d) Realização de verificação nas declarações
l'le....l
de !mposto _de Renda pessoa física, antes do pro-

Justiça do Distrito Federal e Territórios:
Desembargado: .. - ..... _.... - .... - -·--Juiz de Di;elto .............•. '"'"'-'''
Juiz Substituto ..... _....• _.- .... -"·---.

35.912.73
35.235,13
34.557,53

196
194
190

Tribunal de Contas da União:
Ministro do Tribunal de Contas da União
Auditor do Tribunal de Conta.s .... _..

36.590,33
35.912,73

212
120

cessamento, desde 1974;
e) Operação e programação em microcomputadores;
_
f) Reaüzação de pesquisas

em bases de dados

de computador de grande porte, através de sistemas on fine;
g) Cadastramento de pessoas Jurídicas no
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) em traba-

lho c:onjunto com as Juntas Comer<:iais dos estados;

-

h) Cadastramento de pessoas fisiças no Cadastro de Pessoas FíS:i<::as (CPF);

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhêes) -

O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Projetes que vão ser lidos pelo
Sr. 1~ Secretário.
São tidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SÉNADO
N• 111, de 1988
Estabelece o aproveitamento do Mf..
nistério da Fazenda, mediante cqncurso.
de servidores do Serpro que, na data de
vigênc:ia da Constituição Federal, pres..
tavam serviço em órgãos da Receita Federal.

O CoriQresso Nacional decreta:
Arl 1~ Os servidores do SelViço Federal_ de
Processamento de Dados (Serpro) qUe, na data
de promulgação da Constituição F"edetal, prestavam serviço em órgãos da Secretaria de Receita
Federal, serão aproveitados no Ministério da Fa~
zenda. mediante concurso público provas e títulos, no cargo de 1TN - Técnic:o de Tesouro
Nacional.
Art. 21 Caberá à Secretaria de Administração
PCibUca da Presidência _d,a República ou órgãos
que a venha substituir, baixar as normas gerais
para realização de c:oncursos, para esse· fim, em
prazo n1..1nc:a superior a <::ento e oitenta dias.
Arl .39 O têmpo de serviço dos candídatos
será contado como títuJo, como também serãO
conferidos pontos aoS documentos apresentados
pelos interessados e que comprovem experiênda
relativa ao cargo.
Art 4<? O Poder _Exeçutivo proporá, nos termos da lei, a c:rlação dos cargos necessários a;o
cumprimento da presente lei.
,
.
Art. s~ __ Revogarn~se as disposições em co_n~
trário.
Art. 6~ Esta l~i ~tr9.rá ~m vigor na data de
sua pubffc:ação.
·

possível a servidores da União, corlforine~ d~
monstrarei.
Servidores nessa rriesma situação jurídica fo- .
raro aProveitados peJa Administração Pública:
Lf-=- QuandO houve oenquadramerito·ao Plano de Classific:ação -de Cargos- Lei n~ 5.645,
de 10-12-70, o Dasp, através. das Instruções Normativas: 67 e 7In7, reconheceu a esses servidores o direito de concorrerem ao ingresso ria
Categoria Funcional de Agente Ad_ministratlvo do
Grupo de Serviços Auxiliares, Código: LTSA-800, (regime celetista), através de processo
seletivo especial, cuja indu_são deu_:-se pela Porta~

na Dasp n• 840, de 28-6-79;

1.2.- Referidos servidores adquiriram estabilid<;~de

n

P~rticipaçáo em trabalhos de orientação a
servidores das Delegacias da R_e.cei@. Federal

quando da descentralização da execução das ma~
1has do_ Imposto-de Renda peSsoa fisica;
j) Atendimento a contribuintes intimados pe--.
las <:ontas correntes;
k) Manutenção de arquivos de de.darações e.
outros documentos fiscaís; ___ _
I) Preenchimentos de doci.unentos de retifica:
ção de d~laraçóes e de lançamento suptementar,
s_o_b·a supetvisão de auditor fiscal;
m) Realização de controle de. processamento
através de _conferênciã de listag~ns e microfichaS
emitidas pelo Serpro.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Cid Sabóia de Carvalho.

(regime juódico estatutário), quando mais
mediante processo se~
Jetivo, constante de treinamentos e provas interPROJETO DE LEI DO SENADO
nas para o atual cargo de lTN, que ocupam no
l'l' 112, de 1988
/11\inlstério da Fazenda, até hoje.
Condece
incentivos fiscais ao empre~
--1.3.---.0 l~ferproContratàU pe(Jueno grupo de
gador que admitir pessoas portadoras
servidores, por tempo- determinado, para realizar
de deficiência física e maiores de 60 (ses..tarefas de apoiO na secretf!ria da receita federal,
senta) anos, nas condições que especl.A
tais como, envelopãrnemo de manuais e formu~
fica.
lárioS de lmpostO de Renda Pessoa Física, numeração de àe<::lacações, classificaçãO de declara~
O Congresso Nacionàl decretá:
ções por grUpos etc. Pouco tempo depois~ os
Art 19 A pessoa jurídica poderá deduzir, do
contratos for.:~,in pról'rOgados por tempo indeter~ Imposto de Renda devido na declaração, valor
minado e novos funcionários foram admitidos pa- equivalente à aplicação--da alíquota efetiva sobre
ra_f.:ges Q preparà de 'documentoS (declarações, os salários pagos aos seguintes empregados; sern
f9rmulári.os, guias etc.) para processamento de prejuízo do dh:eito de det1uzi-los como despesa
sua correção através de malhas que detectavam operacional do exercido:
erroS no preenchimento e ou na transcris;-ão des[-portadores de deficiência física, cujos Venci~
ses documentos.
, mentes não ultrapassem o teto de 3· (três) salários
- __ A partir de entãO, com @ facilic@de de admissão rnínimos;U- maiores de 60 (sessenta) anos, cujos venciservidores e tendo em vista a excelente
qualidade de técnica dos_ trabalhos realizados, foi mentos nãó ultrapassem o te to de 3 (três) salários
crescendo o número desses contratados e se am~ 'mínimos.
Art. 2~ A dedução a que se refere o artigo
plíando, significativamente, as áreas de_ sua atuaanterior não poderá exceder, ern cada exercido
ç~o.
,
Assim é que, da há _muito, os funcionários do financeiro, a 20% (vinte por cento) do impOsto
-quadro do Soap estão espalhados por toda a orga- devido.
Justificação
Art. 3? A carga horária do empregado nas
nização e realizam praticamente todas as atMdacondições previsfaSí1o ãtfrgo anterior poderá ser
des desenvolvida$ pelos s_ervidores de nivel mêdio
A presente ptopositura visa reparar uma grande
reduzida à metade.
da Secretaria da receita federal.
injustiça e uma situação falsa e insustentável vivi~
Parágrafo úfl!co. A contribuíç~O previdenciáPoder-se-iam destacar dentre essas atlvidades:
da no âmbito do MinJstériQ da Fazenda, onde funria incidirá sobre O5aláriQ. efetivamente pago.
· a) Atendimento ao público;
c::ionárlos, a pretexto de se.&m do Serpro, trabã~
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
b Recepção, preparo e remessa a processa~
,lham funcionalmente sob ordem, _disdplina e h!~_:_
pUbliCação.
·
menta dos documentos de informação econômirarquia daquela Pasta. É uma situação fals~ e
Arl 5" Revogam-se as "disposições- em con..
00-fisc<:iiS e Orientação quanto a seu preenchi~
intolerável e democratkamente inaceltávef, pois,
mente;
trário.
é, na verdade, uma farsa administrativa. São fun~
c) COrreÇ.ão das ma1has do Imposto de Renda
cionários do Serpro, int~rantes do Sistema Opew
Justlftc:ação
pessoaJisica, Imposto de Renda Pessoa Juridjca,
ração Auxiliar de Preparo (Soap), lotados em 6r~
Reconhecemos que _há àis<:riminação, no mer~
Declaraç~ àe operações lmobiliádas, Declara~
gãos da Secretari" da Receita Federal há mais
ç~s de fn:lposto de Renda na Fonte, Cadastro . ca9<> d,e ~alho, contr~ _pesso_as portadoras de
de cinco anos, exercendo at;r_ipuições somente
~~~~. ~oram ~proveitados,

desses
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deficiência física e idosas, na suposição de que
o seu trabalho seria inferior ao que poderia ser
prestado por pessoas jovens.
Essa discriminação afigura-se-nos injusta~ Na
verdade, há muitos idosos saudáveis e com disposição- para o _trabalho, que têm a seu favor, ainda,
a experiência e a responsabilidade qUe s60s anos
trazem.
Também o deficiente flSlcO, iQual e injuStamente discriminado, tem, em geral, uma vontade
imensa de trabalhar, de adquirir- iridependência
financeira para prover à própria subsistência.
Tantas sáõ- aS dificUldades erifreritadas pelos
idosos e çfeficientes, e tão grave é o problema,
que o constituinte houve por bem assegurar-lhes,
no art 203, V, da Constituição Federa1, um salário
mínimo de benefício mensal, desde que "comprovem não possuir meios-de prover à própria manu~

dores do Senado Federal, do Centro Gráfico (Cegraf) e do Ceritro de Processamento de Dados
(Prodasen), bein como seus dependentes, nos
termos do art. 204, inciso I, da Constituição FederaL
Art 2~ /(eX.ecuçãq _desses programas Poderá
ser realizada pela Assefe e terá lugar, prefe.renci9-lmente, em dependências do Senad_o Federal,
e sob seu controle.
Arl 39_ Os programas assistenciais que tiverem a participação financeira do Senado Federal
constarão de dotação ors;am_entária específica.
Arl 49 A Comissão Diretora regulamentará o
disposto nesta Resolução no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5? Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6" Reyogam-se as disposições_ em contrário._
_-- _- Justificação

tenção ou de tê-la provida por sua família, confor~
me dispuser a lei".
Estamos certo, porém, de que a mruona absoluta das pessoas que se encontram numa dessas
Com o advento da Constituição Federal de 5
condições prefere trabalhar e, se nêo o fazem, - de outubro de_ 1988, inaugurou~se período de
é por motivo de impossibilidade fisica ou por se
grandes inovações no campo da assistência soverem discriminadas.
ciaL
O nosso objetivo é eliminar a discriminãÇão,
-- Coitquísta de particufar interesSe constituiu-se
facilitando o ingresso dessas pesscias no mercado
a descentralização político-administrativa da exede trabalho, certo de que _elas têm contribuição
cução de programas de assístência social.
valiosa a dar à sociedade e de que esta, por seu
A nova disposição constitucional prevê a particiturno, tem um dever indeclinável de acolhê~las_
pação de entidades beneficentes e de assistência
com dignidade, dando-lhes oportunidade de realisocial na prestação-desses serviços, cOmplemenzação pessoal.
tarmente à ação governamental.
Se restringimos os incentivos fiscaiS do empreDesejamos a Assefe desincumbir-se do_ gerengador, admitindo a dedução do Imposto de Renda
ciamento de programas assistencfais voltados pasomente dos salários de pessoas portadoras de
ra os servidores do Complexo Administrativo do
deficiência fisica e maiOreS de 60 anos cujos venSenado Federal, especialmente em áreas como
cimentos não ultrapassem o teta de 3 salários
alimentação, cultura e educação, nos moldes premínimos, é porQue quisemos atingir, nesse univistos no atual direito constitucional, é de partiverso, aqueles que enfrentam reais dificuldades
cular interesse que se lhe_ conceda essa permispara ingressar no mercado de trabalho, não os
são, a fim de que as ações da Administração da
que não foram alcançados pela díscrlminaçã-o,
Casa,_ nesse canjpo, sejam aperfeiçoadas.
seja porque já traba1ham de longa da~. seja porA execução desses serviços, mediante a particique detêm_excepciona1 qualificação profissional.
pação da comunidade, tem dado excelentes resulQuanto aos incentivos fiSCais- cOncedidos ao
tados na Câmara dos Deputados e também nesta
empregador, eles se justificam plenamente, porCasa, onde a Assefe já está encarregada da admique vão abrir as portas do mercado de trabaJho
nistração da Creche. Esta situação contribui inclua muitas pessoas laboriosas e injustamente discrisive para reduzir os custos_ administrativos, porque
minadas, que, assim, deixam de recorrer aos ccr
os pr6prios InteressadoS se enCarregam de fiSCafres da previdência social, como lhes faculta o
lizar o desenvolvimento das atividades.
art 203. V da Constituiçã_o Federal.
Considerando que pessoas idosas e deficientes
Estas razões, Senhores Senadores, já justificam
nem sempre podem submeter-se a uma carga
a aprovação do presente Projeto.
horária de 44 horas semanais, previmos, no art.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
29 e seu parágrafo único, a hipótese de reduzi-la
-Humberto Lucena -José Ignáclo FetTelra
à metade.
- Lourival Baptista - Jutahy Magalhães Em suma, o nosso objetivo principal é o trabaDirceu Carneiro - João Castelo - Wilson
lho, sua valorização e a extensão desse direito
Martins_
aos idosos e deficientes físicos. -Iram Saraiva.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Os projetes lidos vão à publiCação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
N• 197, de 1988
pelo Sr. 19 Secre-tário.
(Da Comissão Diretora)
São lidos os seguintes
Dispõe sobre a execução de progra~
mas assistendals para os servidores do
REQOERIMENTO
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ A Associação dos Servidores do Sena~
do Federal (Assefe) poderá propor à Comissão
Dtretora a inStitucionalização de programas assistendais que tenham como beneficiários os servi~
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

N• 226, de 1988

Requeremos _ur_gência, nos"termos do art. 371,
alínea b, do Regimerito Interno, para o Projeto
de Lei do Distrito Federal n~ 6, de 1988, que cria
no Q.iãdro de Pessoal do Distrito Federal a Car-

reira Finanças e Controle e seus çargos, fiXa os
seus vencimentoS e dá outras pfovidênciaS.
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1988."
-Senador Mauricio CoiTêa- senador Ronan
Tito -Senador Jarbas Passarinho.

- ·REQCIERIMENTO

N• 227, de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Distrito Federá! n9 7, de 1988, que cria
no Quadro de Pessoal do Distrito Federal a Car~
re.ira Orçamento e seus cargos, fO<a os seus venci~
mentes e dá outras providências.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Maurído Corrêa- Senador Ronan
Tito - Senador_ Jarbas Passarinho.
O SR. P~IDENTE (Humberto Lucena) Estes requerimentos serão votados após a ordem
do Dia, na forma do art. 375, item li, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte

REQCIERJMENTO

N• 228, de 1988
Requeremos, com base no art. 58 § 39 da Constituição Federal, e ainda nos termos dos arts. 168
e seguintes do Regimento Interno do Senado, a
criação de uma Comissão Parlamentar de lnquéritQ para apuração dos conflitos de terra ocorrentes no País, com conseqüentes atentados e
mortes de_advogados, camponeses, posseiros, fazedeiros etc., sendo· que a última vítima fatal foi
o deputado estadual João Carlos Batista (PSB
- PA), em Belém, no dia 6~12~88. A morte se
deu de fqrma covarde, por ação de sicário, quando saía da garagem de sua residência em companhia da esposa e de uma filha de quatro- arios,
ferida na perna. A CPI será composta de 9 (nove)
Senadores, tendo o prazo de 120 dias para conclusão de seus trabalhos.

Justificação
A tensão no setor rural brasileiro é por demais
conhecida. Não há dia em qu-e os jornais não
notidem·urn Conflito, invasões, dlOques armados,
atentados e mortes. Recentemente registrei no
Senado (dia 8-12-88) o" recebiniento de mais de
300 cartas da Alemanha, com milhares de assinaturas, denunciando o fato e pedindo providências,
em nome dos direitos humanos e da solidariedade internacional.
O que aumenta as ·proporções desse horror
não é somente a impunidade, mas o prévio anúncio das mortes. q.ue se cumprem na ordem do
calendário, como recentemente foi denunciado
pela vereadora de Belém, Maria do Socorro Gomes, a última escalada para morrer. (Correio ·
Brazlllense de 9-12-88.)
:·
A máquina de morte está em franca operação,
valendo notar que somente os nomes mais conhecidos são divuJgados, ficando no anonimato
centenas çlêlés, cujos cadáveres ficam insepuhos
nas matas qua:ndó-não jogados nos rios caudalosOs do Norte e CentrcrOeste. Sabe-se, inclusive;
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que vive na Amazônia ~m _v.!;:rdadeiro exército de
marginais, que presta serviço ao latifúndiO, na medida da conventência de_seus interesses.
Noticiou-se até_ que nos últimos três- anos o
efetivo da Polícia de Ma_to Grosso dO Sul :·ficou

reduzido em razão da baixa de soldados para ser-

vir nessa faina criminosa, porém mais rendosa.
Essas denúndas que nos_chegam às mãos relacionam o nome.~.r:nbém d_Q_Qr.,_Paulo César Fonteles, ao lado de cujo túmulo foi o deputado João

Carlos Batista s_epuftado no dia 6-12-88, com Um

cortejo de 5.000 pessoa indignadas (Correio
Braziliense de 9-12-88). São relatadas _ainda
ameaças a bispos, padres, sindicaliStas, trabalhadores rurais, camponeses, e também pessoas
identificadas com _o pi'óblema social corno os Srs.
Ricardo Rezende, Raimundo Gomes da Silva Pe~
dro Luiz Dalcero e Paulo. ~chado. Tais no'mes
são apenas elucid@tivos, já que em todas aS reões
do Brasil há vítimas a serem .lamentadas, tanto
de parte de posseiros como também de proprie~
tários.

A Constituição dá um passo avançado no _sen~
tido de resolver o problema da terra. Entretanto
será a legislação ordinária que poderá equacionar
melhor o problema na múltipla dtversidade de
seus aspectos.
E só uma CPI, com a aUtoridade que lhe dá
a nova Constituição, está apta a apurar o caso,
oferecendo medidas legais pata elim-inaÇão de
suas causas e também para apuração de todos
esses crimes.
__ ___
Com esse espírito, e tendo_q ~paio dos ilustres
pares que subscrevem o requerime'nto, é que ve~
nho prop·or a presente CPl com fulcro no art.
58 § "3~' da Constituição, com base no qual deverá
proceder, já que lhe são inerentes.,. hoje, os poderes de investigação próprios das autoridades judjciais.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 198$.
- Leite Chaves - Aluízio Bezerra -- Gui-

lhenne Palmeira -

Raimundo Ura -

Mau-

rício Con-êa- JamU Haddad - Chagas Rodrigues - Itamar Franco - Francisco Ro-

Uemberg - Edison Lobão - Louremberg
Nunes Rocha- Wilson Martins- João Castelo - Dlvaldo Suruagy -'- Márcio Lacerda
-Nelson Wedekln- Melra Alho- Mendes
Ca:naJe- Ronaldo Aragão- Odaclr Soares
....: Ney Maranhão - Luiz Piauhyfino- Pompeu de Sousa -Carlos de Carti -João Lobo
- João Menezes - Ruy Bacelar - Dirceu
Carneiro - Alexandre Costa - José Paulo
Bisol- Rubens Vilar -Iram Saraiva - Severo Gomes - Cid Sabóia de Carvalho Leopoldo Peres - Jutahy Magalhães - Ronan Tito -Mário Covas.

não se sente intimidada por estar numa lista negra
e diz qÚe vai continuar lutando pela reforma agrárta e cómba~e_nd,_o o lati(úndlo. Ontem, uma multidão ~culada em cinco mil pessoa Partlcipóu,
em_B~I-~m. de um ato político no enterro do deputado_ esta_dual João Carlos Batista, assassinado
terça~feira.

"MULTIDÃO PROTESTA NO
ENTERRO DO DEPCITADQ

Eu<:lldes Farias
Correspondente

Belém -~ma _multidão de cinco mil pessoas,
c~~tando o poema Morte e Vida· Sev:erina, tnusi-

ca_do por Chico Buarque, participou ontem pela
ll)_~r:th~, ~n:!_ ~elém, de um ato político e passeata
. condLJz!ndo o COrpo do deputado estadual João
Carlos Batista (PSB), assassinado na noite de terça-feira ao chegar no edificib onde morava, no
centro da cidade. O cortejo saiu da Assemb1éia
~.egislativa do Estado e percorreu cerca de 1O
9U!Iômetros, sOb um sol leve e, depois, sob forte
chuva qUe desabou às 13h, até o Ceinitério de
_Santa lzabel, onde o parlamentar foi enterrddo
ao lado da i:Ová do deputado estadual Paulo fonfEmes (PC -do_ B), morto a tiros~ por pistoleiros,
no dia 11 de junho de 1987.
·
_Urriá das <::enas mais emocionantes dentro do
C_~initêriéí; ·ac:OrlteCeu ciUanCiõ a fdha 'de Batista,
!Jina, de4 anos, aproximou-se do caíxão e chorou.
"A me:~na, _que estava ao lado do pai e da mãe,
dentro do carro; no instante do crime, ainda se
rec.:_uperã. do ferimento na perna direita- no prlm:eiro dos três disparos feitos pelO criminoso. Dina recebeu alta quarta-feita à noite da Clínica dos
Acidentados, para onde foi conduzida às pressas
logo depois da morte instantânea de seu pai.
0015 incidentes também marcaram os funerais.
.A reação popular atribuiu à UDR a provocação.

(JDR é assassina, diz vereadora
Do CoirespondE:.Ite

Belém -A vereadora eleita Maria do Socorro
<:iomes (PC do B).afirmou õntem que o fato de
estar numa lista negra, que agenda o seu assassinato, a exemplo de cinco lideranças partidárias
e sindicalistas já eliminadas- entre elas os deputados estaduais_ Paulo Fontele (PC do B) e J_o_ão
Carlqs Batista (PSB)- não funcionará como fator
de intimidCJção. Ela aç3mite estar preocupada com
a possibilidade de ser morta, mas antecipa que
continu_ará_na defe_~ da reforma agrária, justiça
~ melhoria de vida em níveis diversos.
-"Todos os que combatem o latifúndio e lutam por reforma agrária estão ameaçados" avalia a vereadora, acrescentando que "os prO:
NOTICIAS errADA:
prietárips rurais oontrários à justa distribuição de
"Brasília, sexta-feira, 9 de dezembro d~ 1988
terras não pretendem, na verdade, atingir pesSoas,
Conelo Brazllelense mas matar as causas que essas pessoas defendem. E isso é o mais grave". Segundo ela, os
VEREADORA CULPA
articuladores dessas mortes são latifundiários orUDR POR MORTES
ganizados dentro da União Democrática Rui-alista
(ODR), a quem considera uma "rede de assasA vereadora Maria do Socorro Gome~ (PC do
sinos".
B),jurada de morte no Parájunta~ente cOm cinco
Eleita p"ái-a a Câril"ara de Belém com mais de
lideranças partidárias e sindicalistas, já elimina6 mn votos, SocorrO- Gomes comandou ontein,
das, qualificou ontem a União Democrática Rurano ato político e passeata que precederam o selista (UDR) de uma "rede de assassinos". Segunpultamento do deputado João Carlos Batista, um
do ela, os articuladores dessas mortes são latifundiários organizados dentro da UDR. A vetec:tdora _ ~arro-sáril,_âe onde faz(a ferozes acusações à enti~
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dade. "Morte à UDR", exortava a mu_ltidão, seguiqdo palavras de ordem que partiam do carro-som.

PSB acusa Brosséll'd e GueJcos
Do Cól'ieS"pOndente

Belém -O deputado federal João H~rman Filho (PSB - SP) responsabilizou a União Democrática Ruralista pelo assassinato do deputado estadu_~ par~ense João Q1rlos Batista. Segundo
f-!_erman Filho, "a UDR é o caldo de cultura disso,
aparecendo sem dúvid_a alguma corria a cc-autora desse crime". O deputado, que -chegou a
Belém em companhia de toda a bancada federal
do Partido Socialista Bra~ileiro - à exceção da
deputada Abgail Feitosa (BA) e do presidente nacional do P$8, sena4or Jamij Hadda.;J. (RJ), afirma
não ver outra organização interessada na mórte '
do parlamentar senão a_ UDR
Ele também criticou ·duramente o rÓ.inistro Paulo Brossard, da Justiça, e o governador dO Pará,
Hélio GUE:iros. SoPre o primeiro disse ter_ admitido
publicamente ontem, pela televisão, ser "um ministro que dâ ordens ao_vento", numa referência,
citada pelo deputado paulista, ao discui:So de
Brossard sobre o descompasso entre a determinação da pasta da Justiça e o cumprimento dela.
O ministro da Justiça, segundo o deputado, sabia
da lista de oito políticos e sindic;alistas marcados
para morrer. "Entregamos essa lista a ele ~ até
agora cinco já morreram", declarou Herman Filho.
Mais corrosivo contra Gueiros, ·o deputado paulista interpretou a sugestão do governador em
nomear LJm secretárlo de Segurança Pública indicado pelo PSB como ''um atestado_ de incapacidade". O parlamentar acha que Hélio Gueiros- per- deu o comando político de seu _governo. Para
eJe, nomear um integrante do PSB para um secretariado peell]edebista "é a mesma coisa que José
Samey convidar José Francis_co (da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura)
para a reforma agrária e deixar o Leónidas no
Ministério".
Nos próximos dias 12 e 13, em Brasi1ia, a cúpula nacional do PSB_irá se reunir com os 43 prefeiw
tos já eleitos pelo partido- incluindo os de Macapá, J\\anaus e Aracaju - para o inicio da elaboração de um plano de ação visando as eleições
presidencial do ano que vem e estadual em 1990,
entre outros ternas Herman Filho, que participou
dõs funerais em companhia dos deputados Raquel- Capiberibe (AP), Josê Carlos Sab6ia (MA),
f-:la_roldo Sab6_i_a (MA) e do secretário-gerai da Executiva Nacional do PSB, Roberto Amaral (RJ), antecipou que a impunidade será uma das principais
bandetras de luta a ser assumida pelos socialistas
de seu partido nas duas campanhas.
O presidtmte da Ordem dos Advogados do Bra_st1, Márcio Thomaz Bastos em telex enViado aO
presiderite Samey, ao !lli.nistro Paulo Brossard e
ao governador Hélio Gueiros manifesta sua indignaÇão pelo assassinato do,deputado paraense exigindo apuração deste ·crime, "sob pena de desmora1iza~ão Irremediável de nossas instituiç~es."

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:_
O requerimento que acaba de ser lido vai ao exame da Presidência
-O SR. PRESJDI!NTE (Jútahy Magalhães) A p_r~idência recebeu, do Deputado Augusto Car-
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valho, ante projeto de lei que ..dispõe sobre a participação popular no Processo Legislativo do DF".
Nos termos do parágrafo único do Art. 2? da
Resolução n" 157, de 1988, a matéria será despa~

chada à Comissão do Distrito Federal.

t
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o seguinte o anteprojeiO recebidO pela

Presidência

ANTEPROJETO DE LEI 1'1" , DE
1988
Dispõe sobre a participação popuJar
no processo legislativo do DF
Art. lo Face o-disposto no § 1o__<prirf,eiro) do
art. 16 (dezesseis} do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e O regulameritado no pará-

grafo único do art. 2" (segundo) da Resolução
nç 157, de 1988, do SenaãóFederal, a iniciativa
popular no processo legislativo, referida no § 4 9

(quarto) do art. 27 (vinte e sete). extensiva à Câmara Legislativa do DF pelo § 39 (terceiro) do art
32 (trinta e dois) - da Constituição_ Federal é definida na presente lei.
_
Art. 2» A iniciatiVa popular a que se refer~ o
artigo antertor ser_á exerciç.ia pela apresentação
à Mesa do S_enado Federal de projeto d~ lei.
Art. 39 Airifciativa popUlar regulamentada por
esta lei pode ser exercida: -1- pelos sindicatos e associações profissionais
que tenham como base territorial o DF;
n- pelas associaçõe-s de moradores, registra~
das de acordo com a lei;
III- pelos partidos políticos organizados no
DF·
o
. .
."'
.
pelas demais associações civis, desde que
registradas legalmente;
V-por·I (hum) por cento, no mínimo, do
eleitorado do DF, distribuído pelo menos por 3
(três) zonas eleitorais.
·
Art. 4~ ESta "lei eritra efn -vigor na data de sua
publicação, revogadas as dfsposições em conR
trá rio.
~- --

N-

Justificação
Uma das conquistas democráticas _de imporR
tância singular entre as que foram inseridas na
nova Constitutçãó e que ·eleVa o Brasil ao nível
das demo-cracias modernas, garantidoras da parR
ticipação popular direta no processo legislativo,
diz respeito à iniciativa popular na feitura das leis.
É assim que o§ 2?_(segundo) do art. 61 (sessenta
e um) define a iniciativa popular ri.o proce_sso legisR
lativo federal, através da apresentação, por parcela
do eleitorado nacional, de projeto de lei à Câmara
dos Deputados.
No nível regional, o § 4~ (quarto) do art. 27
(vinte e_ sete), _que dtspõe sobre o poder legislativa
estadual, informa que _a lei disporá sobre a irUda~
tiva popular no estada respectivo, senda que o
§ 3» (terceiro) do art. 32 (trinta e dolS) disCiplina
gue da mesma forma se _procederá quanto ao
Distrito Federal, cabendo, dessa [arma, à Câmara
Legislativa do DF regulamentar a tniciàtiva popu~
lar no processo legislativo distrital.
Corno a Cârlliirã"Legislattva do-Distrito Federal
só se lnstalará em 1991, a ASsembléia Nacional
Constituinte, em sábia decisão, delegou ao Senado Federal o exercido das prerrogativas legais
que a Constituição garante àquela futura Câmara,
entendendo que o Distrito Federal e o seu povo
deveriam, desde já, começar a exercer a autono-mia que a nova Carta Magna lhes outorga.

O Senado Federal, por sua vez, através da Resolução nô 157/88 regulamentou corno exercerá as
prerrogativas, referidas no parágrafo anterior, que
lhes foram concedidas.
Dessa forma, é embasado no parágrafo ónico
-ao-art. 2~ (segundo) dessa resolução- retrocitado - que faculta aos deputados eleitos pela
Distrito Federal a apresentação à Mesa do Senado
de anteprojeto de lei do interesse do DF, que
venho encaminhar o presente anteprojeto de lei,
o qual se insere na mesma perspectiva adatada
pela Constituinte ao delegar ao Senado a compe-tência de Câmara Legislativa do Dtstrito Federal,
qual seja, a de garantir, desde_ já, ao povo do
DF. o exercício das prerrogativas que a nova
ConstítU(çâo lhE!" concede.
Por tudo isso, acreditamoS que os senhores
Senadores acolherão este anteprojeto, transfor~
mando-o em projeto de lei que, com os aperfeiR
çoamentos necessários, esperamos seja tomado
lei. - Augusto Carvalho, PCB/DF.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

b

P~idêncla

recebeu a Mensagem -~~ 269, de
1988 (n? 531188, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, nos termos do art 52,
item VII, da Constituição, ~olicita autqriz_ação para
-qUe o governo do Estado do Acre possa contratar
operaÇão de crédito, para os fins que especifica.
A Presidência designará, oportunamente, orelator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Presidência recebeu as Mensagens n"" 270 a
274, de 1988 (n-:>S 532 a 536/88, na orlgern), "de
13 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente
da República, nos termos do art. 52, item VII, da
Canstituiçãõ, solicita autorização para que os governos da União, Rio de Janeiro e Santa Catartna
e as prefeituras munidpais de Petr6polis e Vitória
possam contratar oper.3ç6eS de crédito, para os
fins que especifica.
A Presidência designará, oportunamente, os relatores das matérias.
O SR. PRESIDENTE iJutahy Magalhães) -,
A Presidência reCeDeu--;- do governador do Estado
de Mato Grosso o" Offdo_ n» S/24, de 1988 (n~
1.001/88, na origem), solicitando nos termos do
art. 52, íten:t__y, da Constituição1 autorização para
que aquele -estaqo possa contratar operação de
crêdito externo no valor de US$ 26,450~000.00
{vinte e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta
mil dólares norte~americanos), para os fins que
.especifica,
A Presidência designará, oportunamente, o relatar da matéria.

O Sr_ Ruy Bacelar - Sr. Presidente,
a palavra para uma reclamação.

p~o

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. R((Y BACELAR (PMDB - BA. Para
reclamação.)- Eminente Presidente, Srs. Senadares, eu não quero me tomar cansativo e nem
abusivo. Entretanto, acredito que é um direito que
me assiste solicitar uma explicação da Presidência
da Casa.
- No último dia 1O, na Secretarfá, demos entrada
em um projeto de resolução que deveria ter sido,
numa primeira sessão, nu seja, ontem pela ma-

nhã, lido neste plenário. Entretanto, não o foi,
-para estranhe~ nossa. _ _
_
O Presidente da Casa, eminente Senador Hum-~
berto Lucena, declarou que estava ouvindo o setor
jurídico do Senado, para saber se deveria ser urna
iniciativa da Mesa, do seu Presidente, se feria esse
projeto de resolução o. R~imento Jntemo, _o_u se.,
era tnconstituclonal.
No nosso entender, nada disso é, porque esse
projeto nQss_o não deve ser privativo da Mesa do
Senado, étn face de não criar _ou pretender extingui[ cargos, comO também legislar sobr~ seus
serviços, fixar vendmentos, conforme a alínea m
do art. 95 que diz das atribuições da Comissão
Diretora. No nosso entender, Sr. Presidente, Senador Jutahy Magalhiies, o que está havendo é uma
procrastin-ação do Presidente da Casa, em relação
ao direito líquido e certo de_ qualquer Sr. Senador.
Eu não gostaria, de maneira alguma, em face
dessa demora, dessa procrastinação, de procurar
tomar outras atitudes, no sentido de que todos
os projetas somente venham a ser votados nesta
Casa õDedeCênChO quorum regimental, com a
maioria dos Srs. Senadores presentes na Casa.
Daí fazer, nesta sessão, um último apelo a V.
fr para que fale com o eminente titular, o Senador Humberto Lucena, para que deixe de procrastinar esse direito lí_quido e certo de um senador
apresentar um seu projeto, e que esse projeto
seja lido pela Mesa de imediato, conforme dispõe
o RegiÍTiento da Casa. Daí fazer esse apelo a V.
EX', na certeza de que o Presidente haverá de
dar alguma resposta sobre essa minha reclamação.
o SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) Pelo respeito que V. Ex!' merece do Presidente
da Casa, coma de todos os Srs. Senadores, o
Prestdente está examinando, com o- devido cuidado, proposta, Q projeto de V. EX"' Solicitou da
Consultaria da Casa uma opinião juridíca_Ares_peito da matéria para tornar a sua decisão. Quati:..
do S. EX" assumir a Presidência da Casa, no decorrer dos nossos trabalhos, possivelmente dará .a
decisão final, se já chegou a_ informação solicitada
_

___

_
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- V. Ex~ pode ter certeza de que a preocupação
da Presidência, do Presidente Humberto Lucena,
-é exatamente dar a atenção que V. Ex" merece.

. _Ç SR. RUV~BACELAR:- Espero que assim
-proceda o eminente Presidente da Casa.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a V.
fr que o parlamentar tem o direita de propor
emenda à Constituição, de apresentar projetas
de lei, projetas de lei complementar1 e veja como
esse Regimento é tãO arbitrário, tão discricionário
que até para legislar sobre um assunto que diz
respeito à Casa, ao Senado, a1guns assuntos têm
de ser privativos da Mesa Diretora.- Às vezes, a
Mesa toma determinadas posições sem o conhecimento dos Sis. Seriadores. Não é que queiramos votar em todas as matérias que caibam à
Mesa Diretora decidir, mas, pelo ri1enos, que nós
senadores possamos tomar conhecimento do
que se passa naquele setor do Senado, que é
a Mesa Diretora. Agradeço a V. Ex'
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
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O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, $rs._
Senadores, nós estamos a precisamen~ 11 <:(ias
do Natal, do Natal de 1988.

genas desapareceriam se não tivesse alguém em
quem _eles encarnassem esse~ sentimentos. E
Oorbachev não é outra coisa senão a rnaterializaçã_o desse sentimento universa1 e do seu país,

EsSes dias, na vida da humanidade cristã ocidentaJ, são dias assim de inspiração, E todos nós

Surgiu, mas ele chegaria a essa dimensão ainda
q1,.1e fosse tomado desSe sentimento se não fosse
home_rn de grande cultura, preparo, organização
e inteligênCia? Aqui no Brasil, de tempos em tempos; pe5soas se tonlarn desse sentimento e reaJi~
zam uma determinada meta, sendo que, lamentavelmente, Pai sermos um povo ainda multo atrasado, não por culpa nossa, mas das circunstâncias e da nossa incapacidade de mudar a estrutura
social, essas manifestações às vezes acorrem a
nível primário e popu1cir, como as de Padre Cícero
dO Juazeiro e de 1\ntônio Conselheiro. Raramente
têm acorrido situações desse porte. Mas o Brasil
está agora pensando de maneira inuito diversa,
sobretudo depois da consciência despertada nos
- debates da nova Constitl,lição.

nos abrimos aos sentimentos de fraternidade, de

amor e de compreensão. Talvez tenha sido até
sob a inspiração desses tempos que o líder Mikhail
Gorbachev proferiu esse discurso na ONU. S. EX'
causou um impacto surpreendente no mundo,

no Oriente, no seu pafs, nos- paíSes socialistas
tendentes a urna reabertura e, sobretudo, no Ocidente. E aqui nO Brasil, Sr. Presidente, com inais
razão -ainda. S. EX' se ateve, em seu discurso,
a muitos temas e a mu_ltos tópicos. Um deles
foi a democracia, que S. Ex• definia como· desejo
de todos, outro, a ecologia, defesa obrigatória,
que foi objeto de um tratamento excepcional em
nossa Constituição. Outro, foi o progresso, c'o_m
respeito à paz. Outro tema versado por S. Ex•
foi a tolerância dando não a toda arrogância. Gutro, Brasil essencial para a integração. Outro tema:
dívida, perdão e longas moratórias. Em seguida
o Afeganistao, com a declaração de cessar fogo
imediato. Outro, a perestroika, que ele considera
apenas ainda no início. Em seguida, a redução
de forças, sendo inclusive uma decisão unilateral
e não negdciável. E, depois, as armas nucleares,
que ele considera que ainda estão longe de serem
eliminadas.
O discurso, Sr. Presidente, é assim muito claro.

Mas ele, na sua inteireza, causou rea1mente impacto, como se estivesse expressando o sentimento que a humanidade vinha anelando. E eu
me pergunto muitas vezes por que aparece um
líder assim como de Goi"bachev? Por que se tempos em tempos, no _selo da humanidade, aparecem homens que são capazes de tal interpretação?
Seria ele um gênio incomum? Ou porque é
dotado de um saber maior do que os outros?
Penso, Sr. Presiaente~ que ele não e>q:>ressa sentimentos seus, e sim da sua naç!o. A União Soviética, de há muito, vinhá emperrada numa burocracia dificil, enquanto os soviéticos desejavam
a abertura como tema de progresso e avanço
democrático. E ele surgiu. E ele impressionou
com seu livro, seus artigos, seus discursos, suas
declarações; também com seu comportamento,
com sua simpatia esfuziante, a ponto de o próprio
Presidente Reagan, um dos homens que mais
fazia questão de se arvorar em representante da
extrema direita e dos direitos estabelecidos, encantar-se, empolgar-se com ele. E essa amizade
está sendo até mesmo base de tranqüilidade e
da mútua confiança _entre as n_ações e entre os
povos.
Todes os homens são dotados do instinto de
conservação, Muitas v~es vemos o filho deitad9
no berço, ele vai caindo, e instintivamente volta
ao seu centro. é: a preservação do organismo.
A sociedad~ dispõe dos mesmos mecanismos
de preservação, por isso que muitos se to_mam
do desejo de ser _vereador, prefeito, deputado, governador, inclusive senador. V. EX:"_ já pensaram
se ninguém quisesse assumir um posto de comando ou de responsabilidade? Até as tribos indf-

Estes pontos todos mereceriam, Sr. Presidente,
discursos nesta Casa e considerações, mas eu,
neste firla1 de Legislatura, quero ater-me ao pro-blema da divida, assunto que tem sido, por mim,
tratado com muita. freqüência no Senado._
A Primeira vez que o fiz, de forma pública, foi
através de um artigo chamado "Reesca1onamento, a Única Alternativa", em 1982, na Folha de
S. Paulo, que constou de um livro meu chamado
"Por um amanhã de Justiça". Depois, voltamos
com recorrência a esse tema no plenário do Senadõ, nãs Cõrliissões, em debates_ na televisão e
na imprensa, sendo que esta tem tratado esse
tema com muita reserva, só o fazendo quando
o assunto vem de fora, do exterior com autoridade_
extravasante.
No Brasil, ela não tem acolhimento e muitos
órgãos assim se comportam, porque estão sob
a ·alifotens1Jta eConómica; muitos Jornais, muitas
televis_ões, s,e começassem abertamente a defen-:der a moratória, sofreriam restrição nos anúndos
dos quais vivem, porque_ os banc:os internos _e
externos que estã;o associados nesse mister têm
autQliQ_ade sobre as televisões e os jornais, basta
a ameaç~ de retirada de anú_ncias comerciais para
qu~ caia o sHênc:io sobre o caso. E mesmo éissiril,
os discursos profeiidos nesta Casa são ignorados,
impedindo que a Nação tenha conhecimento de
nossas posições sobre a dívida.
Eu tenho atacado essa dívida sob o ponto de
viSta político, histórico e, sobretudo, económico.
Jurídkarnente, o que dizemos? Que esses contratos são ilegítimos, são intencionais e leoninos,
PC?rqu.e a_ nossa lei1 que tem que nas proteger,
em primeira faina diz o seguinte: "To da vez que
uma cláusula contratual fica ao arbítrio de uma
d~s pltries~ implica em nulidade da cláusula e
mesmo do contrato se ele nela se estriba". E
toda a Casa sabe que, por conveniêncfa dos ban~
c os, as taxas de juros internacionais, tanto a prime
rate coma a labor, podem ser aumentadas ou
diminuídas na conveniência dos próprios credores. ___ _
Politic;amente,já ti~e a oportunidade de mostrar
c;or:n_o J~sse e:xcesso financeiro ocorreu para aJgumas nações.
Toda a t:asa é testemunha que há anos o barril
de petróleo custava 3 dólares e de repente disparou para alcançar quase 30 dólares. Com esse
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dinheiro, os árabes puderam comprar castelos

em toda a Eu-ropa,_ sobretudo na lng!aterr_a, como
vi reformar, mediante ConCessão de empréstimos
toda Ne~York, muitos prédios de New Yofk, anti-

gos, precários, destruídos, Foram restaurad_os, reconstruídos. Tanto é que os prédios, hoje, ali, parecem montados numa grande passarela. São esK
pelhados, uns refletindo os outros, como se a
cidade se deslumbrasse de sua grandeza. Isto em
razão dos dinh_e:i_ros ~rabes, d_os petrodólares.
Quando já não tinham mais onde aplicar esse
dinheiro, passaram a emprestá-lo aos países subdesenvolvidos.
Eu; iiesta Casa, fui testemunha das ofertas
opressivas, procurando conter o caudal de aprovação de empréstimos, sobretudo a partir de
1977. E fomos um dos primeiros a denundar
esses empréstimos exagerados, porque eles, inclusive, sofriam desvios em sua finalidade administrativa. Os Anais _da Casa testemunham isto,
Era grande _a pressão, e não Se sabia a quem
maisjnteressavam esses emp~stimos; se _era aos
executivos do Paí_s,_ que recebiam comissões. ou
aos emprestadores dessas verdadeiras fortunas.
Uma vez, quando tivemos maioria na Comissão
de Fmanças para deter esses empréstimos, vimos
o próprio Governo, autoritáriO, eliminar das resoluções do Senado a prerrogativa de avaliar os
limites do endividamento dQs municípios, dos estados e da própria União. Ai,_sim, foi que se redobraram financiamentos externas, comandados
exclusivamente pela Ministro da Fazenda e seus
auxiliares.
Eu disse também, aqui, urna vez, que esta questão da elevação do petróleo foi artificial, teve uma
causa. Cohtei a hiStória, que está em alguns dos
meus discursos.
Os Estados Unidos, sob o petróleo a preço baixo, não tinham condições de competitividade
n_em com a_Alemanha nem com o Japão. Então,
J'Y\r. Kissinger, alemão, mas americano, defensor
da economia americana, teve a grande idéia. Mr.
Kissinger, com quem já tive alguns contatos, um
dos homens mais inteligentes do mundo, assim
raciocinou: a que a Alemanha e o Japão não
têm? Petróleo. Elevando-se o_ Preço, o Japão e
a Alemanha cairiam de joelhos. Ainda que a vantagem financeira fosse dos árabes, sabiam de antemão os EE.UU. que el_es passariam a· dep·os!tar
toda essa fortuna em bancos americanos.
E a situação económica? ESses effiPréstimos
artificiais são estioladores, destruidores da nossa
economia. Temos condenado o _seu pagamento
nos critérios atuais porque SabemOs qUe os-brasileiros estão conscientes de que essa dívida é suspeita, de qtie é cOnl.prometedora, de que é responsável pelo aumento da fome, do ,desemprego e
da inflação. Não podemos pagar 18 bilhões de
dçSlare_s par ãno._ Não podemos continuar a agir
dessa forma.

Há um brocardo jurídico que diz: "nirlguém está
obrigado ao impossível". Nós estamos em e,stado
de necessidade, o povo passando privação, o salário mínimo uma miséria, nossas indústrias com
ociosidade, nossas estradas es"buracadas e o País.
pagando essa dívida.
Estranha-me, por outro lado, que o Ministro
da Fazenda, meu conterrâneo, paralbano, do Ban-Co do Brasil, tenha se trari.Smudado no oficio.
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O homem procede como se fosse representante,
não do Brasil, mas da economia internacional,
dos banqueiros. S. E:xl' procede como se fosse
um deles, a ponto de os próprios Credores terem
dito ao Presidente da República que, se o Ministro

O SR.. LEITE CHAVES- Lerei e depois darei
o aparte a V. EX
Q que diz? Diz:

"DMDA PERDÃO E
LONGAS MORATÓRIAS
A União Soviética está pronta para impor
i.Jnléii longa moratória, de até 100 anos, ao
pagamel)tQ_ da dívida dos países. com ~ix:o
nível de desenvolvimento, e atê cancelar
completamente, a dívida em certos casos.
Quanto aos outros países em desenvolvimento, propomos o seguinte:
-restringir os pagamentos da divida
oficial conforme o índice de desenvoJvimento
econômico de cada país separadamente e
adiar uma grande parte desses pagamentos
com prazos longos;
-----apoiar o apelo da Conferência da
ONU para o Comércio e o Desenvolvimento
com relação à redução da dívida com os
bancos comerciais;
'
-garantir o apoio dos governos à regularização da dívida do Terceiro Mundo por
meio d_e mecanismos de mercado, induindo
a_criação cle um organismo especial interna~
donal destinado a comprar as dividas com
desconto."

fv\ailson da Nóbrega fosse demitido eles encerrariam a negociação da dívida, negociaçãO essa

por sinal ruinosa aos nossos interesses.

O Sr. Leopoldo Peres -V. ~ me pennite
um aparte?

O SR. LElTE CHAVES- Ouço V. Ex• com

todo o prazer.
O Sr. Leopoldo Peres -~Senador Leite Chave:>, V. Ex!' traz um assunto ao plenário que está:

presente na vida de todos os brasileiros, em todos
os instantes, diante da crise nacional. Acredito
mesmo que a simples moratória,· a simples nega~
tiva de

pagar a dívida não será uma solução. Mas

é preciso ver~se que os títulos de dívida latino~a~
mericanos e os brasileiros, indusive, estão sendo
negociados a 38% de seu valor nominal, ou seja,
uma divida de 1O milhões de dólares está sendo
negociado, na realidade, a 3 milhões e 800 mil
dólares. Isso significa o- quê? Que .a negociação
financeira da dívida não chegará a resultado al~
gum: mas através de uma negociação política,
justa, equânime, digna, poder~se-ia sugerir o quê?
A criação de utn organismo intemaclonaJ, pelas
grandes potências econôJ!lJ~as do mundo, os sete
mais ricos. que não serfa o FMI, porque foi criado
com outras finalidades. Esta instituição poderia
adquirir essas dívidas por cerca de 40% do seu
valor, o que equivaleria a dizei que o dese(llbolso
do Brasil, por exemplo, cairia cerca de 14 bilhões
de dólares/ano, para cerca de 5 a 6 bilhões de
dblares. O que não se pode, o que é imperdoãvel,
o que é inadmissível é que esteja uma nação
inteira, com milhões de crianças soltas na rua,
jogadas à fome e à criminalidade, para que todas
as energias desta Naçáo sejam voltadas para o
resgate de uma dMda irresgatável.
O SR. LElTE CHAVES -Agradeço a V. EX
e O que diz é verdade.
Não negamos o pagamento ·aa dívida, mas queremos transmudar os seus termos. Quando há
um devedor em sitllação normal, o débito ê reposto em prazo determinado e em condições contratuais. Repõe-se em primeiro lugar os acessórios
depois os juros e, por fiin o capital.

Isso é princípio normal quando as condições
são normais. Quando não o são, co:mo ó corrente

no Pais tem que haver moratóri;;t, dando-se o pagamento pela inversão dos tennos: primeiro, o
pagamento do capital, depois dos juros e depois
dos spreads ou acessôrios; sobretudo porque
esses spreads são os mais altos do mundo. Já
disse aqui uma vez que a AustráJia, porque é simpática e da mesma origem étnica dos Estados
Unidos e da Inglaterra, não paga o spread, o
Brasil paga os mais altos já vistos. Então, vejam
Srs. Senadores, aqui defendíamos uma momtória
de 20 anos, com a inversão desses termos da
reposição, e vem Gorbachev e diz "Divida; perdão
e longas moratórias".
O Sr. Leopoldo Peres- V. & permite-me
um aparte?
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É um sodalista que dá lições capitalistas.
"A União Soviética defende a discussáo
cOncreta das vias de regularização da crise
de endividamento em encontros mulb1aterais, incluindo consultas de chefes de estado
dos palses devedores e credores sob a égide
da ONU."
Dir-se~ia que a URSS não é credora do Terceiro
Mundo em grandes proporções e, por isso, ela
assim procede. Mas seria realmente isso? Não
existiriam fatos, para que acreditássemos na solidariedade internacional desse País?
O Egito, em dificuldades, jamais poderia construir Assuã - a União Soviética a fez por sua
conta e presenteou o Egito. E quando o Egito
quis que de lâ ela saísse, ela saiu, embora fosse
trezentas vezes mais poderosa belicamente do
que o Egito. De fonna que é de se acreditar na
solidariedade, mesmo porque a que se refere o
líder russo o entendimento seria feito sob a égide
da ONU; todos os países seriam convocados para
isso.
Há, também, demonstração de solidariedade
aqui na América Latina. Granada, uma pequena
ilha próxima à Venezuela, ansiava, há muitos anos,
- por um aeroporto para melhor comunicar-se com
os outros países. Nunca consegui! os EE. UU.
não permitiam, pois se o fizesse, os navios americanos que fazlam turismo não teriam condições
de continuar com exploração tão vantajosal Cuba,
depois que Granada tornou-se socialista, construiU aquele aeroporto gratuitamente. Os americanos encontraram pi-etexto para invadí-la e colocaram no aeroporto o nome do Presidente Reagan que determinou a invasão. Mas o que surpreendeu os americanos foi que os trezentos cubanos. apenas- alguns armados, guarnecendo o
aeroporto, resistiram bravamente à invasão, .a
ponto de se convencerem os arnericanos de que
só atOmicamente poderiam vencer Cuba.
Pior é Que com toâaS vantagens ofertadas,
os cubanos presos recuasaram-se a ir para os

o

as

Estados Unidos; também não desertaram, voltaiam para Cuba, e Ffdel Castro, na
do avião,
recebendo um a um, sem uma palavra, sem um
lamento.
Diz-se que o americano nunca fez nada pelo
Brasil, fez sim; três cojsas apenas: três ba"ses militares de sua conveniência- uma em Natal, outra
em Campo Grande, outra em Curitiba. lssó na
Segunda Guerra Mundial, para defesa de: seus
interesses.
Então, Sr. Presidente, este discurso tem que
ser objeto de meditação, _na ONU, plenário em
que ele foi proferido.
E os países que, como o Brasil, estão sendo
esmagados por uma dívida enorme, ilegítima, escorchante, têm nele um valioso instrumento de
defesa.
E em- que situação estamos, çorfl relação ao
pagamento da dívida? Na mêtis dificll, posto que
os juros do dólar são os mais elevados do mundo.
Por que? Porquê o próprio americano assim o
determinou.
O Brasil faz internamente o que o améiícano
faz internacionalmente; para não emitirmos e não
aumentarmos as_ margens da inflação, temos o
over e a carteira de poupança, e o GovernO brasileiro prefere_ pagar altos juros a_ emitir moeda.
Mas vai chegar ao ponto ~ que toda a emissã_o
para o pagamento dos juros corresponderá à
mesma emissão que haveria de se fazer para a
manutenção do meio circulante._ Os Estados Unidos fJZeram isso, para não emitir e aumentar as
margens da inflaç~_g do dólar. Eu já- disse que
se -se juntarem todos os navios do mundo, grandes, pequenos e médios, eles não terão capacidade P<!ra conter os dólares emitidos em papel,
dentro e fora dos Estados Unidos. Então, eles
_emitem, tomam emprestado e pagam jUros. E
a taxa do juro do dólar, internacionalmente, se
eleva a proporçõeS incOncebíveis aumentando,
ainda, as margens das difiet~ldades deste país.
Cito esses fatos para que esse docwnento seja
wn ponto de reflexão dos Senadores neste Natal,
quando estamos saindo de uma Constituição notável e precisamos implementá-la em base real
mediante leis complementares e ordinárias bem
adequadas ao seu espírito.

porta

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

O SR. PRESJPENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran~

co.

O SR. ITAMAR I'RAJ'ICO (MG. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Corrupção, deparamo-nos, entre outras coisas, com a total _desorganização da administração pública brasüefra.
Eis que hoje, inusitada e estranhamente -pelo
menos para mim -, é a primeira vez que veJo
um diretor da Petrobrás entrar em juízo contra
o prestdente da empresa.
A matêri~ é por demais grave, para que não
seja levada aos Anais do Senado da República,
na notificação que faz o General da Ativa e Presidente da Petrobrás- Distribuidora, Albérico Barroso, o que vem, éxatamente, demonstrar o que
se passa na alta administração da União.

-~
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teado o orador e trazido, a público, as devidas na, por exemplo, o hoje Ministro da Justiça SenaEis que, Srs. senadores, tiramos da notificação
explicações.
dor Paulo Bro~sard, ~IT! nome da Oposição, fustido General Barroso, entre outras ·coisas, o seguinte:
·
- - Recordo-me, Sr. Presidente, que, quando atua- _gando ·o Senador Jarbas P~ssarinho com a sua
va no PMDB-, esse Partido que ajudei a fundar...
palavra ardorosa, o seu verbo fulminante; pedindo
"ChamOu a atençijq cio notificante a práO Sr. Jutahy Magalhães_ Permite v. Ex' aoGovemoumaexplicação.Noentanta,seassistica vigente na empresa quanto _ao seus de- _____
um aparte?
te passivamente a homens que respondem pelo
pósitos bancários e_respectivas movimentaG<?verno nesta Casa ___:_ nã_o digo que me_aparções. Como ef~ito, vultosoS recursos eram ___ -- O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito pra- teiem- nãO tragam à Nação brasileira umii"expliconfaados a estabelecimentos bancários parzer. Vejo que V. Ex" teve que deixar a Presidência cação sobre tão inusitado e - por que não dizer
ticulares, aJguns sem expressão no rank:ing
para apartear o orador.
- tão vergonhoso fato que ocorre na alta admifinanceiro; e poucos, ao Banco_do Brasil SA"
··-_--()Sr
._Jutaby
MagalhãesRealmente,
deixei
nistração da República.
E o que é mais grave:
Agradeço mais uma vez a V. Ex", Senador Jutaa Presiâêndã, porque v. Ex" está abordando um
"Os recursos da empresa, de cerca de duasSiifl1o-qu~, infelizmente, devido às circunstãn- hy Magalhães, o aparte.
zentos bilhões de cruzados, eram mantidos
ci8s desta sessão, está passando despercebido _ __ O Sr. Rachld Saldanha Derzl - Permite V.
a1gum tempo em contas transitóri~s. sem ne- pelo Senado. V. Ex" está trazendo ao conheci- EX?-~ aparte?
nhum proveito para a empresa ..."
menta do plef!ário_~ato da maior importância para
0 SR. _ITAMAR FRANCO - Com prazer,
E segue o Generar Barros_o. em sua petição
a vida políti<:::a nacional. É uma vergonha vermos
em juízo, contra o Presidente d~..Petrobrás, para
acontecer fatos desse tipo no atual Governo. Já ouço V. Ex-'
dizer:
aSSistimos a um ministro de estado chamar ou_tro
O Sr. Rachld Saldanha Derzl- Nobre Senad_e la_d_!'~O e os dois continuarem ministros. Agora, doi Itamar Franco, o Governo nao está ausente
"De tudo_ficou claro para o notificante que
estamos vendo um diretor da Petrobrás entrar nesSe caso da Petrobrás. Já mandou apurar, está
o que se pretendia, com a divulgação es_cancoin 1Jh1a ação na Justiça, por calúnia, e os dois fazendo as investigaç-õeS, talVez po1; ínCjuérito addalosa e ofensiva, era inviªbilizar a transfecontinuam nos cargos. Não entendo como _l~to ministrativo, se necess_ário for. Não tenha dúvida
rência dos depósitos da Petrobrás DistribuipOssa Oc_Qrr~r -~m_qualquer- administração públi- V. Ex' de que Õs culpadOs sedio exemplarmente
dora S.A. dos bancos particulares para o Banca;-é uma falta de deCisão do Presiden~ d.,_Repúpunidos pelo Govenio, que não fará uma injustiça
co do _Brasil SA. Por isso, o IJ.Oijficante, cujo
objetivo sempre foí a preservação dos inte- _blica que envergonha o País, e a isto não podemos por uma denúncia que ainda está na imprensa.
assistir impassivelmente. Temos que mostrar à Vemos a todo mom~nto. nos jornais, na televisão,
resses da empresa, atuou no sentido de ~gili
Nação até q_ue ponto cãlU este Governo, que per- nas revistas, acusações nem sempre verdadeiras.
tar essa transferênc:ia, inclusive realizando
mite que fatos como esse Ocorram normalmente, Não vamos estigmatizar um homem público, seja
uma reunião com a cúpula da administração
sem que haja qualquer deciSão do Senhor Presi- quaJ for, como, há poucos dias, o foi Romero
do Banco do Brasil SA, ao final da qual
dente da República. V. ~ faz bem em trazer esta Jucá Filho, indicado a Govem_ador de -Roraima.
foi assinado o documento ora junto p-or cóquestãO ao plenário do Senado, para ver se alerta <;Jr~ndes _ac~?-ções recaíram SQbre S. ~. que
pia."
o Executiva a_ respeito da_ importância de uma se defendeu. Realmente, esta_ Casa feZ justiça
E contínua, Srs. Senadores, o General Albérico: decisão como esta.lsto não pode passar em bran- aprovando o seu nome para Governador de Roraicas nuvens, como se nada estivesse ocorrendo.
ma. Portanto, não ~enha dúvida V. Ex- de que
"Administrativamente, o notificante insistiu Seria uma insensibilidade tota1 a respeito da de- o Governo está apurando os fa_tos e irá punir
em vão, na nomeação dos autores da denúncência, da honestidade com a aplicação do di- exemplarmente_ os culpados, que não ficarão_imw
cia, e das circunstâncias do fato. O notifinheiro público,_e a preocupação com a moral
punes. Por isso, fique V. Ex" descan~ado a respeito
candojamais os nomeou, embora tenha con- do seu próprio Governo. Senador lta_rnar Franco,
dest~ a~sunto. Ell_ até agradeço, porque V. Ex"
tinuado atribuindo-lhes a autoria da acusa- parabéns a V. Ex• ·por ter trazido este ass._unto. está aleitando a Nação, dando força ao Qovemo
ção, haja vista a entrevista publicada no Jor- Se não estivéssemos,- aqu[, preocupados com para qUe tome as medidas as rrlais enérgicas que
nal do Brasil, de 9-!2-88."
projetes como o do Imposto de Renda, da questão
forem necessárias.
O SR. ITAMAR FRANCO -SenadOr Rachid
Vejo, Sr. Presidente, que é um assunto que não do Rio de Janeiro, da questão do ~alário mínimo,
interessa ao S_enado da República este que trago talvez a questão que V. Ex"_ traz ao conhecimento Saldanha Derz~ não seLse V. EX-' fal_ou como Líder
da
Casa
tivesse
repercussão
maior.
do Governo. Possivelmente V. Ex" falou como Seao conhecimento da Casa. De qualquer forma,
nador, o nosso Companheiro.
- a minha experiência parlamentar me permite conO SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jutahy
Aqui vai, uma pergUnta diretamerite a v. Ex',
tinue tentando chamar a atenção do Senado para Magalhães, agradeço a V. EX' ter deixado a Presi--- "
esse escândalo que se passa hoje na nossa Petro- dência para trazer sua inteiVer:tção, sempre ilustr~. com o devido respeito.
V. EX falu no Governo. ESses dois homens não
brâs, quando- repito, Sr. Presidente- inusitada- - V. Ex!' disse muito bem. E um-a vergonha. -E
mente, estranhamente, o diretor da empresã in- ·incrível_ que essa insensibilidade venha tomando fazem parte do Govern-ei? Um é o âiretor da Petroveste contra o presidente, já agora em juízo, para conta de todo o País, pelo menos daqueles que . brás-Distribuidora, General da Ativa,. exercendo
--esse-cargo, conforme ele disse na sua própria ·
dizer mais ainda:
-- deveriam ter uma ação mais rápida e preventiva. petição ao Juiz, e que-deixou a Chefia do ComahVeja V. Bel' que o diretor da Petrobrás fala em do da Vila MHitar, quando foi cOnVidado pelo Exce"É irrecusável que do exposto se pode infe200 bilhões de cruzados que eram mantidos em
lentíssimo Senhor Presidente da República. O ou"
rir crime contra a honra do notificante, e o
contas transitórias.
tro, o Presidente da Petrabrás.
responsável haverá de ser o notificando, a

pred~o qu~ o diretor da Petrobr;$ ~e· dirija,
É incrível, Senador Jutahy Magalhães.
vá ajuízo para obter as informações de que necesEstamos, hoje, preoc_upados com o empréstimo do Rio de Janeiro, que já foi autorizado e - sit.a, pedindo simple-smente que o Presidente da
Petrobrás diga quais foram os banqueiros que
precisa ser modific.ado, para atendermos às exifizeram tal acusação~ porque sentiu-se ofendido
gências do Rio de Janeiro, como estamos atentos
na sua honra, não na sua honra P_e_ militar, mas,
·- a outro empréstimo, do Paraná. No entanto~ há
pos.siveimenl:e, na sua honra de cidadão, na honra
Vem assinado, então, pelo General Albérl_co
insensíbilidade do Senado Fe<;ieral quando se diz
que 2_00 bijhõ_es de cruzado:; eram mantidos em . daquele que, no momento, exerce um cªrgo de
Barroso Alves.
direção na Petrobrás.
contas transitórias, e não merece da Casa ÇJquela
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me leva
atenção a que evidentemente estamos acostuQue Governo é este, Senadór-Rachid Saldanha
a uma meditação do caso...;.... e vejo aqui presente
mados no Parlamento.
Derzi?
o nobre Uder do Governo ;_ é que em outros
Mas o_ que diz V. Ex-? Pelo menos da sensibitempos, se assunto desta natureza fosse trazido
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex~
ao Senado da República, por certo ., bancada lidade, Senador Jutahy Magalhães? Se outros
um aparte, nobre Senador (tamar Fraf)co?
do Governo nesta Casa teria imediatamente apar- temp-os fossem,- estaríamos vendo, naquela tribumenos que preste explicações completas e
esclarecedoras, como ora pede o notificante,
pois que é intuitivo_ que não o exime a menção a terceiros, em nomeá-los. Isso poderia
ser entendido com um melo de disfarçar a
-própria autoria."

t
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O SR. ITAMAR FRANCO- Vou só terminar
a frase e com muito_ prazer, ouvirei V. Ex'
Gostaria de perguntar que Governo é este que
assiste a um diretor e a um presidente - um

diretor tendo que ir a juízO, é_ importante frisar
e ser repetitivo no Senado da República -, que
Governo é este, Senador Rachid Saldanha Derzi?

Com esta frase, ouço com muito prazer, o Sena~
dor Jarbas Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho- Começo por não
poder responder à pergunta de V.
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ex_.

O SR. ITAMAR FRANCO- Não quero que
V. Ex' re~ponda, 'porque nem sei se V. Ex~ faz
parte do Governo.

O Sr. Jarbas Passarinho- Que Governo
é este se há Governo? Então, começamos por
af. O nosso querido companheiro Rachid Salda-

Deputado ligado à Petrobrás - ainda não vou
declinar o nome. porque acho que devo manter
o que ele me disse em reserva -, dizendo que
ele tinha convicção de que o General, em pessoa,
não tinha qualquer tipo de comprometimento,
mas que os seus imediatos, inclusive um chamado Geraldo Magela teria, na Bahia, a pior ficha
-posSrirel e imaginável. Eritão,- esse assunto precisa, coma disse o Senador Rachid Saldanha Derzi,
vir a ser apurado, em homenagem à Nação brasileira, porque se trata da Petrobrás, que é, boje,
não apenas a maior empresa nacional, como uma
das poucas_ que aparecem no ranldngrnundial,
e detém um monopólio pelo qual eu me bati
e pelO qual fui julgado esquerdista pelos_que hoje
me julgam direitista . .É um passado, um julgaR
menta de mero estereótipo. Acho que a Petrobrás,
neste instante, está sendo objeto de uma suspeita
de que haveria grupos internos se diglacüando,
que estão dando, inclusive, matéria quer para a
imprensa, quer para o próprio Congresso Nadona!. Acho que V. Ex' levanta muito bem essa quesR
tão, com·a honradez que todos lhe reconhecemos
e com a homenagem que lhe tributamos como
homem corajoso e bravo.

que ·nos faz perguntar, Srs. Senãdore~: será que
a corrupção ficou institucionalizada neste País?
É isto que nos preocupa, é isso que realmente
leva o regime democrático a ser corroído. E ele
_o será se não levantarmos a nossã voz contra
a institucionalização da corrupção que já se proK
cessa neste País.
O Sr. Jamil Haddad -

V. &

me permite

um aparte?
O

Sr.l"tel~on

nobre Senador?

Wedekin- V. Ex!' me permite,
-

o SR. rrAMAR FRANCO- OuVi:iei o nobrE:
Senador Od Sabóia de Carvalho. E-m-seguida ouvirei V. EX", nobres Senadores Jamii Haddad e
Nelson Wedekin, com muito prazer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador
Itamar Franco, ouço a palavra de V. Ex" sempre
com muito respeito, e sei que está cumprindo
o seu dever de Senador da República. Na verdade,
isso qUe analisa V. Ex~ está nas páginas dos jorR
nais, é de domínio público; as interrogações que
V. Ex_-. faz são as do povo brasaeiro - naturalmente que interrogações também no estado o
qual é representado, entre outros, por V. Ex-' nesta
Casa. Lôuvo a oportunidade com que V. Ex' traz
esse tema ao Senado. Entendo que isto valoriza
eSta Casa: esse cuidado que devemos ter com
a vída nacional, com tudo aqui] que interessa à
Federação. Alguma coisa está tremendamente errada no contexto que é analisado por V. Ext; pode
ser uma luta interna, pode estar havendo calúnia,
mas, se houver calúnia de um grupo contra outro
grupo de pessoaS, de pessoas- contra. pessoas,
há uma grande irregularidade na administração
federal, que baixa o p.fvel para se permitir, em
uma luta por interesses escusas, jogar-se ao País
o conhecimento de fatos que- digamos- não
sejam verdadeiros. Mas a ~rdade é _que as imputações que estão na imprensa são da maior gravidade. A conupção que_;;~ de_!luncia é muito pesada e_ o Senado não pode ficar ausente disto. V.
EX, mais uma vez, çumpre exemplarmente o -seu
dever de Senador da República, ao trazer à baila
matéria tão importante e de tanta sensibilidade
para a Nação brasileira. Eu louvo V. & e apóio
as suas palavras.

nha Derzi - a1iás, companheiro, agora é uma
frase comum, por isso peço até que não haja
mais reparo na taquigrafia. Na Revolução Francesa era ..cidadão", na Revolução Bolchevista era
"camarada", na Constituínte virou "compcinheiro"
- somos todos companheiros. Quero dar um
O SR. ITAMAR FRANCO -Muito obrigado,
testemunhos a V. Ex': o hoje General A1bérico
Senador Jarbas Passarinho.
Barroso era cadete quando eu fui Capitão, seu
Comandante na Academia Militar dasAguJhas NeO Sr. Cid Sabófa de Carvalho- V. Ex' me
gras, e ele já era um cadete responsável, que
permite um aparte?
se destacava na sua turma exatamente pela forma
O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito praR
pela qual se conduzia. Depois, chega ao generalato- como sabe V. Ex~. são poucos os- que zer, mas antes vou responder ao Senador Jarbas
Passarinho.
Já chegam, muito poucos :.:.:...sei que é um homem
pobre, que, inclustve, tem utn património mínimo,
Veja V. Ex', Sena.clor Jarbas Passarinho, o _que
correspondente talvez a não ter nem casa própria,
pede um diretor da Petrobrás? Que o Presidente
e o que mat.s me surpreende - é o lado do que
da empresa nomeie os banqueiros que trouxeram
surpreende V. Ex~ também - é que' -o Banco
a denúncia. E é incrível que, neste País, não se
do Brasil, por exemplo, tenha sido eliminado, copossa noni:e& esSes nomes ou, pelo menos, até
mo o banco no qual se deveriam fazer os depóagora não foram nomeados.
sitos. E hoje, ouvindo parte apenas de uma expliRecordo que, há poucos dias, aprovávamos
cação de um servidor da Petrobrás, que era resaqui um projeto para o Rio de Janeiro. E havia
ponsável por essa áJea, estranhei inuito, porque
uma verba de intermedíaçao de 3%, que corresele dizia que ..o Banco do Brasil foi sucessiva
pondia ao va1or de um milhão de dólares. Relatou
e paulatinamente afastado, porque colocava difio Senador N.elson Carneiro e eu insistia, S. ~
culdades para receber os depósitos". Não entendizia que era transparente o projeto, e eu dizia
do um banqueiro que coloque cüficuldades para
que não era transparente, porque, se era uma
receber um depósito de 200 bilhões de cruzados!
verb11 de intermediação, se isso é normal nos
Subitamente aparece essa acusaç:ão. Eu receio
aCOrdos internacionais, tudo bem, mas eu apenas
que o Gemai esteja pagando o preço de ser Gene-gostaria de saber qual foi o escritório que intermeO SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V.
ral, saindo da ativa para ir para uma atividade
diou, quem ia receber esse um milhão. Não era
~ a intervenção, e recebo o seu aparte na linha
diferente na Petrobrás e ser considerado um "esuma brincadeira! Um milhão de dólares! E lá dizia
de raciocínio que tenho seguido aqui, mostrando
tranho no ninho". Mas o que não consigo entenapenas que era verba correspondente a 3%, no
que, exatamente, o Senado da República não poder, e cüficilmente o nosso eminente co_lega e
valor total de um milhão. E daqui se perguntava:
de ficar insensível a estes fatos que estão acontelíder do Governo nesta Casa, Senador Rachid Salpagamento a quem? Esse "a quem" nunca apaR
cendo no Brasil.
_
danha Derzi, poderia explícar, é exatamente que
rec:e.
OuçO o nobre Senador Jamil Haddad.
essas duas pessoas, ambas da confiança imediata
Não estou aqui para defender o General Albédo Presidente da República, digladiando-se na
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Itamar
rico Barroso, ·e também não estou aqui para acumaior empresa que o Brasil possui, e já entrando
sá-lo; é um direito que ele tem, e nem precisaria Franco, V. Ex' se recorda - e o Senador Jutahy
até em ação judicial uma contra ~outra. De maentrar em jUízo. Um diretor da Petrobrás tem que Magalhães já referiu - que há cerca de 1O dias
neira que isso é, realm-ente, surpreendente, se é
ter um relacionamento com ·seu Presidente que dei entrada a um ~dido de informações à Casa
que nós, homens públicos. ainda nos surpreenCivil, para que fossêm informadas a esta Casa
lhe permita que, se o Presidente fez-lhe uma acuR
demos de não nos surpreendermos. É alguma
sação,-· se ~ que recebeu uma denúncia, é sua as acusações que o Ministro das Comunicações
coisa que fica difícil de explicar. Provavelmente
havía
feito ao Ministro Prisco Viana. E dizia S.
obrigação imediatamente dizer "fulano e fulano
o General vai sair enlameado disso tudo, porque,
trouxeram", não ao Gerieral Albérico Barroso, f:x!', ·de acordo com o noticiário da Folha de
no momento em qUe aparecem sete banque\(os
m:as· ao País, _e não ficar escondido, como diz S. Paulo, que e_le era corrupto e que 6 seu-lugar
de bancos menores fazendo acusações de propio Senador Rachld s-ald.3nha Derzi, à espera do era na cadeia. E eu fazia a indagação se ele havia
nas - já se inventou até o termo propinoduto,
inquérito que ele mesmo mandou abrir. Isso é feito essa comunicação ao Presidente da Repúporque temos oleoduto, gasoduto e proprinoduto
. - então, nessa hora, vamos ver que é provável · que não dá realmente para entender. Essa trans- blica, e se o Senhor Presidente da República era
1que o próprio General peque os respongos, emparênCia que se c:liz ter havido no empréstimo _ sabedor do fato, se tinha mandado ver se proce..:bora seja uma pessoa honrada. Eu ouvia de um . ao Rio de Janeiro, a que estamos assistindo, é cüam aquelas declarações. Se ptocedessem, teria,
, o

\
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na realidade, que exonerar o Ministro Prisco Viana.

Caso contrário, teria que exonerar õ Ministro AnJ:ô..
nlo Carlos Magalhães, que estaria faZendo acusações infundadas. Estou sabendo que, da parte
da Presidênda, está havendo certos óbices para
o encaminhamento desse requerimento de infor-

mações. V. Ex• coloca o problema com grande
propriedade. Temos que apurar, na realidade, o

processo de conupção que se instala neste Pais.
Este é o nosso dever. Esperamos que se apurem
os fatos e os culpados sejam punidos, porque
o que ocorre em nosso· País hoje, e que desmo-

raliza a classe política como um todo, é a impuni-

dade -

ninguém é punido neste País por ato

de corrupção. Congratulo-me com V. Ex" quando

faz essa colocação, digna desse reparo muito bem
colocado por V. Ext

cupaado com o avanço das esqu~rdas, mas não
e:s~o preocupádos-com a corrupção que começa
a se alastrar e- já a bater às portas do Paládo
do Pl_analto. Is.$0 _é muito grave, isso é sério. O
Senhor Presidente da República deve falw:, não
basta Sua Excelência fazer a análise política do
estágiO atual do quadro brasileriO. É preciso que
Sua Excelência realmente fique atento ao que
se passa na alta esfera da administração , àquilo
que nós, já na ComissãO Parlamentar de Inquérito
da Corrupção, havíamos detectado.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, ouço o Sena~
dor Francisco Rollemberg, e, em seguida, o Senador Leite Chaves, para fazer minhas considerações finais.

O Sr. Frandsco RoDemberg- Senador Itamar Fran-co, conheço ni.uito poUC-o -dos fatos
oC:órrldOS~fl.a Petrobrás nos Ultimes tempos. Aliás,
acusa o outro de desonesto, de corrupto, e p.erma· devo conhecê-los quase tanto quanto os nossos
companheiros que deles têm noticia pelosjorriais.
nece no Governo. É o caso -ele perguil.tar o que
acontece com a República no instante em que {}m!;! pessoa conheço bem: o General Albérico
Barroso. "É um sEú·gipano da minha geração, dadois ministros. um acusado de corrupção, perma~
quela geração de estudantes pobres de Sergipe
nece no Governo e outro, acusador, também permanece no Governo. Onde está a autoridade do -que 56 tinharh dilas opções: seguir a carreira militar-ou ·ir parã o~SêininárlO. QLiase.fui à segunda
Sr. Presidente da República?
hipótese; ele foi ao colégio Militar. Certa Ocasião,
Ouço, agora, com muito prazer, o nobre Sena- dizia~lhe da minha alegria de ter conhecido a
dor Nelson Wedekin.
Aman, a Escola onde ele estudara. Ele, então,
me falava com saudades: "Rollernberg, passei alO Sr. Nelson Wedekin - Senador Itamar
gumas férias _da minha vida naquela Escola, porFranco, também com ni'uita brevidade, devo dizer
que meus pais erairi"_tão pobres que eu não podea V. fr, complementando o que asseverou o Senador Jamil Haddad, na mesma linha de racio- ria deslocar-me do. Rio Para Sergipe, ou vice~ver
sa, nos finais de ano. Por lá eu ficava, passeava,
cínio, que a questão da corrupç!o no nosso Pafs,
estudaVa. Foi nessas ocasiões que desenvolvi o
hoje, já não é mais uma acusação mais ou menoS
gosto pelã literatura e prOCurei aprimorar--me
generalizada que faz a oPosição em relação ao
Governo, nem é triã.is uma queStão apenas refie- na profissão:" Albérlco Barroso foi um estudante
muito_ bom, um oficial de primeira ordem e eu
tida nas páginas da imprensa, dos jornais, na telenão precisaria dizer isso,- pOrque urri dos seus
visão e no rádio, nem é mais um sentimento taminstrutores, o emir1ente Senador Jarbas Passabém generalizado em toda a opinião pública do
rinho, prestou este depoimento. Foi um homem
nosso País. Na verdade, as denúncias de corrupque honrou a farda e a vem honrando; é um
ção estão dentro do próprio-Governo, como acaba
intelectuál, -um pensador, um homem probo. É
de lembrar o Senador Jamil Haddad. Não_ apenas
um daqueles eleitos dentro das Forças Armadas,
o Ministro das Comunicações acusou com todas
porque, jovem ainda, foi a general. Um general
as letras o Ministro da Habitação e do Bem-Estar
de- auas ·estrelas; que v~._ agora, a sua carreira
Social desse erro de usar mal o dinheiro do poyo,
possiVelrriente- prejudicada, tolhida, talvez ele não
de utilizar os recursos públicos nas eleições e
chegue a General de 4 estrelas, por uma suspeita,
em favor do seu Partido, o que, evidentemente,
por U!U'! denúncia que vem tendo uma divulgação
é Crime e é corrupção, como no jornal O Estado
muito grande, que o enlameia e o coloca sob
de S. Paulo, de hoje, com mais uma notícia
-suspeição
na sua Arma, e na vida pública. S6
deste tipo, o mesmo Ministro das COmunicações
tenhO a lainentar, Porque, conhecendo como codiz que tern um alegado dossiê contra o Ministro
nheço Albérico Barroso, prefiro aguardar o resulda Previdência e Assistência Social, o Sr. Jader
Barbaiho. De modo que esta indignação de que - tado desses inquéritos, encontrar o final desta coié tomado V. Ext, que é _santa, justa e correta, sa, seritir o destrinchar dessa história, na esperança de que ele saia são e salvo, puro e honrado,
é a indignação de todos nós. A sociedade e a
como entrou na Petfobrás, por que ele merece
opinião pública do nosso País desejam esclarecie é realmente hog1em puro e honrado e um granmentos, desejam uma posição do Governo. O
de oficlal das Forças Armadas.
Governo pre-cisa falar sobre essas denúncias, a
primeira a que V. Ex~_ se referiu, a denúncia do
Ministro das Coinunlcaçóes em relação ao Miniso sR.- ITAMAR FRANCO- Senador Frantro da H(Jbltação e do Bem-Estar Social, agora
cisCo Rpllemberg, veja_V. EX' que, em momento
o dossiê em relação ao Ministro da Previdência
algum. da_ minha f~la, fiz acusação ao General
e Assistência Social pofque a corrupção deixou
Albérico Barroso. Estou trazendo um fato estrade ser - como disse - apenaS um jogo de
nho inusitado, não por -s-er General, mas por
governo e oposição, para estarem, as denúncias
ser, no momento, diretor da Petrobrás, _e investir
e as defesas, dentro do próprio governo. Muito
contra o Presidente da empresa, que não quer
obrigado.
nomear os banqueiros, e isto tem levado o País
a esse estágio, e que o Senhor Presidente_ da ReO SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V.
pública já ~everia te~ autorizado...
Ex', nobre Senador Nelson Wedekin. Estão preoO SR. ITAMAR FRANCO -Multo obrigado,
Senador Jamil Haddad. Veja V. Ex!', um ministro
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O Sr. Francisco RoDemberg-SenadOr, não
estou contestando; estou prestando um depoimento sobre aquilo que conheço.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, para que
não pairassem dúvldas, estou dizendo a V. Ex!'
que não estou aqui acusando o Generãl Albérico
Barroso. Ao contrário; estou estrarihando que_ ele
tenha que recorrer ajuízo para exigir do Presidente
da Petrobrás diga quem são os banqueiros. E
é isto que está acontecendo com nosso País; fica
tUdo em mistérios: as comissões, as intermediaÇões::: E"o Senado n.3.o pode assistir a isto tranqüilamente.
Se é preciso haver transparência, essa tréJ.nsparênciâ tem que começar pelo Senhor Presidente
_d~ República, qUe não poderia ter permitido chegasse a esse estágio esse Inquérito da Petrobrás.
Se õ General Albérico Barroso é culpado, não
sel; se é inocente, ele tente dizer isto em Jul'zo.
Mas entendo que ele não precisaria dizer isto em
juízo; ele teria que chamar, realmente, às falas
o Presidente da Petrobrás, sem ação em }úrzo.
E, aí, caberia interferência do SenhOr Presidente
da República, que foi quem o ncrmeotn~ indicou
o Presidente da Petrobrás.
O Sr. Leite Chaves aparte?

Permite V.

~

um

O Sr.-Pompeu de Sousa- Senador,_ V. Ex'
me permite?
O SR. ITAMAR F'RAJ'IICO- Senador Leite
Chaves, ouço V. Ex',_ e, em seguid.:~:. o Senador
Pompeu de,Sousa, para encerrãr minha exposição. __ _
O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador Itamar
FranCO, por determinaÇa.o legal, sempre, no País,
os saldos, os fund~~ as reseiYas__ da União, dos
Estados, dos setores públicos, das sociedades de
economia mista, inclusive, como é o caso da Pe- ·
trobrás, teriam que ser depositados no Banco do
Brasil.

Há uns três meses, o Presidente da República,
sob o pretexto de reprimir uma greve no· Banco
do Brasil, baixou um decreto permitindo que esses depósitos fossem fehos em bancos particulares. Não preciso dizer a V. Ex" que houve uma
articulação desses bancos, para disso se aproveitar naquele tnstante. Quando iSso ocorreu,
apresentei um projeto de lei sustando esse decreto, que está em tramitaçáo. Não faz um mês que
entrei com tal projeto, porque previa que casos
como esse haveriam de ocorrer. Diretores frágeis,
desavisados ou motivados por interesses, poderiam atender a solicitações dessa natureza. E piores coisas acontecerão, se não toinarmos essa
providência. Espero que, urgentemente, a proposição seja votada no Senado, para que evitemos
tais situações. Hoje temos a Comissão de Controle
e F'lScalizaçã_-o_- Financeira. que 'pode determinar
o imediato comparecimento desses senhores paraprestardepoirnento.PertencendoaestaComissão, vamos agilizá-la, no sentido de que esses
senhores sejam convocados, porque a gravidade
é esta a que V. E:x11 se refere. E, por trás'"disso,
há muito mais coisa. De modo que, Senador,
louvo o pronunciamento de V. ~. que é um alerta, é uma d_enúncia ao_ Senado, que hoje tem
o dever da fiscalização externa dos interesses da_
coisa pública, a nível direto da União, de autar-
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quias ou mesmo de sociedades de economia mista.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Nobre Senador

Pompeu de Sousa, em seguida, para encerrar tenho certeza, com chave de ouro - ouvirei a
intervenção de V. Ex"
Nobre Senador Leite Chaves, não

é a primeira

vez que isto ocorre no Pafs. Foi o próprio General
que disse que essas contas eram colocadas em
bancos particulares. Inclusive, há mais de um ano,
já solicitei um pedido de" esclarecimento à Mesa
do Senado - e vejam V. E# qual foi ã iesposta
que o Governo deu, através, inclusive, do próprio
Ministro da Justiça, que meu requerimento estra-

nhou - sobre a conta Delta-3, secreta, que permitiu que este País _caminhasse no acordo paralelo, no campo nuclear, s_em que o Congresso
tomasse conhecimento dela, porque secreta. O
parlamentar s9licita à Mesa pedido de informação
ao Governo, pedido que custou a cheg~r, __ e o
Governo responde que é uma verba secreta, cujo
processo está no Supremo TribUnal Federaf em
sigilo. O parlamentar seqU-er pode saber o que
se está passando, por exemplo, com a conta Delta-3, que permitiu ao Brasil caminhar no acordo
paralelo, quando sabemos que estamos pagando
bilhões e bilhões de dólares pelo Acordo Brasil
- Alemanha, no processo~de enriquecimento,
que não interessa examinar no caso, e não se
diz nada à Nação brasileira. Talvez, quem sabe,
na Comissão de Fiscalização e Controle, possa
o Dr. Rex Nazareth explicar, com mais detalhes,
que conta famosa é essa Delta-3.
Por Isso, Senador Leite _Chaves Jévantando es-sas questões no Senado, o faço desprovido de
qualquer acusação, exatamente para sustar essa
corrupção, essa metodologia de uma administração que não é eficaz, que não é -inôdema. É
a razão pela qual ouso ~almente pedir a atenção
.dos Srs. Senadores.

O Sr. Leite Chaves - Reabilita, inclusive,
a imagem da Petrobrás, uma das organizações sérias e respeitáveis deste Pafs.

O SR. ITAMAR FRANCO- É verâade, Senador Pompeu de Sousa, ouvirei V. Ext e enCerrarei, como já disse, com chave de ouro, com
. a sua intervençãô, o meu pl'bTftitiCfamento.
O Sr. Pompeu de Sousa- Ca!ÍsSiino Senador Itamar Ftanco, hesite"i longamente em aparteá-lo, porque de tal maneira as nossas posições
aqui neste__Senado Federal têm sido paralelamente coinc_identes, que_ s_erta_ até uma redundância
um aparte meu a V. EX' Quero assinalar o que
muito bem disse o Senador Nelson Wedekin que
V. ~_trazia a justa revolta dos justos - não sei
bem se a expressão foi esta- mas, de tal maneira,
vamos dizer, a corrupção adquiriu f6rum de habi·
tualidade e generalidade na administração do País
ultimamente, que, na verdade, se tornou a regra
geral e a exceçào são posições como a de V.
Ex" e de muitos de nossos senadores, o que é,
vamos dizer, a reação da ira sagrada dos homens
de bem, da ira sagrada da dignidade da vida pública, da dignidade nacional contra esse estado de
coisas que é preciso realmente denunciar, e proscrever. Isso vem a calhar como ilustração àquilo
que ainda ontem eu dizia neste Senado, que este
País precisa adquirir duas capacidades que se
estão ausentando da nossa vida pública: a capad-
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Em seguida, o Dr. Geraldo Nóbrega, Díretor
da BR, fe: exposição do estágio dos entendimentos já mantidos para transferência do movimento
financeiro da empresa para o Banco, centrando
a sua preocupação em dois_aspectos:
I) condição de o produto da cobrança ser colocado no mesrrio dia- em sua conta centralizada
no Rio de Janeiro (RJ).
O notificante ordenou que os depósitos da empresa fossem transferidos, integralmente, dos
O SR. ITAMAR FRANCO-Muito obrigado.
bancos particulares para o Banco do Brasil S.A.
O SR. PRESIDENTE (HumbertO' Lucena) Houve resistência ao cumprimento da ordem.
Nobre Seõ_ador Itãmar Franco, a Presidência pede
A princípio, declarada, sob o pretexto de que o
vênia a V. Ex• para informar que o seu tempo
Banco do_ Brasil S.A. não estava tão habilitado
já se esgotou. Peço a V. Ext não conceder mais
quanto os bancos particulares para prestar os serapartes e terminar o seu pronurttiamento, a fim
viços necessários à empresa.
de que possamos entrar na Ordem do Dia. Surpreso, o notificante consultou a respeito o
vice-presidente de Operações, no Pais, do Banco
O_ SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente,
em fàce da advertência de V, Ex~, nada mais tenho do Brasil SA Dr. Paulo Rubens Mandarino. Este
não só contestou a restrição oposta ao Banco
a dizer e encerro o _meu pronunciamento com
do Brasil SA. como também assegurou a eficiêna intervenção, sempre lúCida, do Senador Pompeu de Sousa, na esperança-_de que OPresidente cia dos seus seNiços.
O notificante então reiterou sua ordem, deterJOsé samey- "atue com severidade ria apuração
minando seu imediato cumprimento.
dos atas de corrupção que se alastram no País,
Sobreveio nova resistência, agora passiva, o
para qlle Sua Excelênci.;~, amanhã, não tenha que
que obrigou a substituição do gerente de operaencontrar o muro das lamentações. (Muito bem!
ções financeiras da empresa, Sr. Volmer F. de
Palmas.)
Toledo.
Nesse ínterim,-o i10tificante foi infoi-rilà.dO pelo
DOCC/MENTOA QUE SE REFERE O SR.
notificando de que sete banqueiros particulares
fTAfrfAR FRANCO EM SEU PRO/'IU/'ICIAo haviam procurado, para denunciar que funcioME/YTa
nário da Petrobrás Distribiudora S.A. solidtara
"NA NOTÍF!CAi;:ÃO, BARROSO PEDE
vantagem, que asseguraria a permanência das
NOME DE AUTOR DA DENÚNCIA
contas da empresa em seus bancos.
O notificante manifestou sua-estranheza ao noExm• Sr. Dr.Juiz.da Vara Criminal da Comarca
tificando, por não tê-lo chamado para também
da Capital.
ouvir tão grave denúncia envolvendo funcionário
Alberico Barroso Alves,_ brasileiro, casado, militar, atualmente na presidência da Petrobrás Distri- de sua empresa. E, de_ imediato, anunciou que
iria instaurar uma sindkãncia para apurar-O fato.
buidora S.A. com escritório na Av. Rep. do Chile,
65, nesta cidade, vem requerer a notificação de O notificando, porém, decidiu que ele próprio o
faria, não obstante a insistência do notificante para
Armando Guedes Coelho, brasileiro, casado, ena iniciativa dessa providência, como demonstragenheiro, atualmente na pl-esidência da Petrobrás
Petróleo Brasileiro SA. com-escritório na Av. Rep. ção da lisura de sua administração.
do Chile, 65, nesta cidade, pelos motivos e para
Imediatamente, o notificante transmitiu a deo fim_ a;di_ante expostos:
núncia ao Dr. Geraldo Nóbrega, diretor-finance_iro
-O riOtificante. chefiava um Comando da Vila . da empresa, indagando de sua procedência. Respondeu este que lhe competia a decisão sobre
Militar, quando foi conVidado pelo Excelentíssimo
os depósitos bancários e respectivas moviní.eri~
Senhor Presiden~e da República para assumir a
tações. E, de nenhum modo, consentiria em que
presidência da Petrobrás Distribuidora S.A.
alguém usurpasse suas atnbuições. Muito menos
Chamou-a atenção do notificante a prática vipara degradá-las. Esdareceu, ainda, que, desde
gente na empresa quanto aos seUs depósitos bana assunçao da Diretoria Financeira, hâ cerca de
cários e respectivas movimentações. Com efe-ito,
dois meses, inictara uma descentralizaçêo dos devultosos reCurso-S eram confiados a estabelecipósitos bancários _da empresa, _com a finalidade
mentos bancários particulares, alguJlS sem_ exde diminuir rfscos, até que se ultiinasse a transfepreSsãO- no rimkingfinanceiro; e poucos, ao Banrência integral dos depósitos bancários da empreco do Bra~O SA E o que é mais grave: os recursos
da empre-sa, de cerca de duzentos bilhões de cru- sa para o B~nco do Brasil SA
.zãdos, eram mantidos algum tempo em contas
Em face dessa ·explicação, o notificante solicitransitórias, sem nenhum proveito para a empretou audiência ao notificaildo, para que ele tamsa ...
bém a ouvisse do próprio diretor-financeiro da
emrpresa Após ouvi-la, o notificando apenas re'peDeddidffinente, isso não poderia ser mantido.
tiu o- que já dissera: a denúncia lhe fora feita,
E, para que lhe se pusesse fim, bastaria a oposição
da empresa, exigindo o imediato depósito em sua
diretamente, por banqueiros particulares, e ele iria
conta, tal Como fez o notifica'nte na negociação
apurá-la Solicitou-lhe o notificante a c_onvocação
que manteve com ·o Banco do Brasil, haja vista
da Diretoria: EXeCutiva da Petrobrás, a fim de que
tomasse ciência dos fatos e sobre eles se manifesa memória da respectiva reunião:
"O General Alberico Barroso Alves, presidente
tasse. Nessa reuni-ão, ficou decidido que a apurada Petrobrás Distribuidora, iniciou a reunião exção seria sigilosa, de maneira a preservar a imapondo o seu objetivo de operacionalização no
gem da empresa. E o notificando guardou conBanco do Brasil de todo o movimento financeiro
sigo a ordem de serviço constitutiva da comissão
da empresa (...)
de sindicância.
dade de nos escandalizarrrios e nos índignarmos
com os escândalos. Nobre Senador Itamar Franco, continue a denunciar o eScândalo e a convocar
a Nação à indignação, porque, se não nos escandalizarmos com -os escândalos e não nos indignarmos com as indignidades, este País, realmente,- não ·sei aonde vai parar. E não merece parar!
Muito Obrigado.
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Surpreendentemente, no dia seguinte, antes,
portanto, de qualquer apuração, os fatos já eram

apresentados pelos meios de comunicação de
modo a atingir o notificarite e sua administração.
De tudo ficou claro para o notificante ·que o

cn.ze se pretendia, com a divu1gação escandalosa
e ofensiva, era inviabilizar a transferência dos de·pósitos da Petrobrás Distribuidora S.A. dos ban-

cos particulares para o Banco do Brasil SA Por
isso, o notificante, cujo objetivo sempre foi a pre-

servação dos interesses da empresa, atuou nO
sentido de agilizar essa transferência, inclusive
realizando uma reunião com a cúpula da administração do Banco do Brasil SA ao finaL da_ qual
foi assinado o documento ora junto por c6pia.
Administrativamente, o notificante insistiu, em
vão, na nomeação dos autores da denúncia, e
das circuntâncias do fato. O notificando jamais
os nomeou, embora tenha continuado a atribuirlhes a autoria_ da acusação, haja vista a entrevista
publicada no Jornal do BrasU. de 9_-12-88:

"O Presidente da Petrobrás, Armando Guedes
Coelho, não acredita que o escândalo da Petrobrás Distribuidora possa afetar a iinagem-da em-

presa (... )
Reafirriloü que sua posição será a que a comissão de sindicância adotar em rel.cição às denúncias de banqueiros de que estavarh sendo pressionados por funcionários da BR c:. pagarem uma
comissão a fim de que os depósitr.:~s fossem mantidos em suas agências( ... )"

É irrecusável que do exp-osto Se pode inferir
crime contra a honra do notificante, e o responsável haverá de ser o notificando, a menos que
preste explicações completas e esclarecedoras,
como ora pede o notificante, pois que é intuitivo
que não-o exime a menção a terceiros, em nomeálos. Isso poderia ser entendido com om melo de
disfaçar a pr6pria autOria.
E. deferimento.
Rio de Janeiro. Gen:-AJberico8an'osoA1ves.."
Durante o discurso do Sr. Itamar Franco
o Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadek_q da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu
CameJio.
Durante _o dis_curso do Sr. Itamar FranCO
o Sr. Dirceu CarneirO âeixa a cadeira da Presidência, que volta a ser ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães.
Durante o discurso do Sr. Itamar Franco
o Sr. Jutaby Magalhãe.s deixa a cadeira da
Presidência, que é ocuJMda pelo Sr. Humberto Lucena.

O Sr. Ruy Bacelar a palavra.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Concedo a palavra a V. Exi', nobre Senador Ruy
Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Para
reclamação.) - Sr. Presidente, de acordo com
o art 16, inciso VIII, alínea "a", peço a palavra
para uma indagação e reclamação, ao mesmo
tempo, quanto à observância do Regimento.
Sr. Presidente, há pouco, quando presidia a sessão o eminente Senador Juntahy Magalhães, pedi
a palavra, pela ordem, e fiZ uma reclamação quan~o à tramitação de proposição que eu apresentara,

à qual dei entrada no último dia 1O, através da
Secretaria da Mesa.
Como é normal, como é praxe, esses projetes
são lidos na sessão subseqüente, •• a Hora do Expediente. Mas V. Ex', poi" certo, querendo usar,
como de fato usou, de suas prerrogativas, suas
atnbuições como Presidente, baseado no art. _52,
11, V. EX por certo desejará impugnar esta proposição.
-Quero salientar a V. ~ que minha proposição
tem i.tfQénda em sua tramitação, porqUe visa, so_bretudo, tentar sustar a execução de um cOTtcurso
públiCo, cujaS inscriÇões começaram a ser realiZa~
das no último dia 12 do corrente mês e ano.
V. EX' também tem conhecimento de que esta
presente Sessão Legislativa tem o seu prazo expirado no dia 15 próximo e que teremos po_ucas
sessões até então. E s6 haverá sessão novamente
a partir de 19 de fevereiro do ano vindouro, quando
outra Mesa já estiver exercitando seu direito direito esse_ que será outorgado pela maioria dos
Srs. Senadores, como V. Ex!' também recebeu
esta delegação, essa outorga da maioria dos senadores para dirigir a Casa durante o biênio 88/89.
Dizia, há pouco, ao eminente Senador Jutahy
Magalhães, que presidia esta Casa, como este
Regimento é discricionário, é arbitrário, -porque
confere poderes tremendos à Mesa Diretora, poderes maiores do que tem o parlamentar, o deputado ou senador que pode, com outros companheiros, apresentar emenda à Constituição do
País. pode, sozinho, apresentar projeto de lei, pode, sozinho, apresentar projeto de lei complemen-

tar.
Mas, através deste Regimento que, acredito, será modificado, pois espero que o próximo contenha tais dispositivos que não permita ao senador
legislar ou opinar sobre a administração e vencimentos de pessoal, no caso do Senado, quando
agora temos delegação para modifiCar, de acordo
com a ConStituição atual, até, o Orçamento desta
Nação, como acabainos de fazer.
Por isso, é -que digo e acredito que V. ~. não
lendo ou não mandando ler, ou não autorizando
a leitura dessa proposição, ou desse projeto de
resolução, está procrastinando um direito que,
no m-eU eritender, é líquido e certo de qualquer
senador desta Casa.
Por_i.sso espero que V. Er. use essa atribuição
que lhe confere o art. 52, 11, que diz:
"Art. 52. Ao Presidente compete:
"l) ~ercer _as atribuiÇões previstas nos artigos 29, § T9, a, 59...
11) impugnar as proposições que lhe pa~
reçam contrárias à Constituição ou a este
Regimento_, ressalvado ao autor... "

É esse direito que quero ter, Sr. Presidente,
de, no caso de V. EX' impugnar a tramitação dessa
proposiÇão, poder eu, de acordo com o no 11
do art. 52, apelar, como recurso, para o Plenário,
que decidirá da decisão de V. EX-'
-----

--

Por isso é- que esperO que V. Ex' não faça com
que eu continue ou me tome cansativo e abusivo
e em todas as sessões esteja a rt!damar ou a
pedir uma providência urgente de V. Ex" ou, também, fazer com que eu possa usar uma prerrogativa minha (:jue é,- em todas as vezes em i:(ue
é anunciada a Ordem do Dia, eu pedir verificação
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de número para que os projetas em tramitação
possam ser votados com maioria, como o Regimento exige e quer.
Era esta, Sr. Presidente, a minha reclamação,
de acordo com o artigo regimental que acabei
de citar.
Obrigado e espero que V. Ex!' ·me dê uma solu__
_
ção._
_
_
_ Efa o qUe _tinha a diz_er, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Nobre Senador Ruy Bacelar, juStamente em atenção a V. Ex', que merece todo o meu apreço,
como, aliás,_ os demais senadores que compõem
esta Casa, foi qu"e, ao receber a proposição de
v. Ex", após a leitura que fiz da mesma, fiquei,
pessoalmente, convencido de que ela é anti~regi
ment~l. Mas não me quis arrimar nos meus próprios argumentos, e, por isso, solicitei, como bem
acentuou na sessão de hoje o nobre Senador
Jutahy MagalhãeS, o parecer da Consultaria Jurídica do Senado Federal, que me está chegando,
hoje, às mãos. Tão logo eu o tenha, saiba V. EJcl'
que lhe encaminharei Um expedieilte, para- que
V. EJr conh~ça a minha decisão. A Presidência
vai alinhar os seus argumentos finais e encaminhar a V. Ext devidamente através de um oficio
que V. EX' receberá, sob protocolo. V. Ex!' fique
tranqüilo, pois merece todo o respeito da Presidência do Senado Federai.O SR-. RUY BACELAR- Sr. Presidente, se
V. Ex~ me permite, V. ~ acaba de alegar que,
quando receber a proposição enviada ao setor
jurídico desta Casa, me enviará, enviará ·ao Senador Ruy Bacelar, para que o Senador tome conhecimento. V. Ex", de antemão, faz um prejulgamento, considera anti-regimental ou anticonstituc~onal a minha proposição. Então,_ V. Ex•, de
acordo com o art. 52, a fim de que não seja
mais procrastinada a tramitação dessa proposi·
ção, poderá de-imediato, de acordo com arl52:

"Ao Presidente compete: ................................ .
11) impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição... "

E cabe a mim, como senador, recorrer da decisão de V. Ex"
Então, se V. Ex" prejulga de antemão, acho que
V. Bel' tem o direito e o dever, aõ- meSmo tempo,
de usar as atribuições_que o _art. 52 do Regimento
lhe confere, que é de impugnar a proposição.
Ao mesmo tempo, ~abe a mim recorrer da decisão de S. Ex", fazendo um apelo para que o Plenário, qUe no meu entender é soberano, possa ded~
dir em re!<1ção à decisã.o de V. EX'

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Ruy Bacelar, peço a V. Ex' que
acate o Regimento. V. Ex' fez uma reclamação
e a Presidência lhe respondeu.
Cabe, agora, a V. Ex' aguardar o expediente,
por es_crtto, da Presidência, sobre o projeto de
resolução que V. Br encaminhou à Mesa.
O SR. RUY BACELAR pero. Obrigado a V. Ex'

Eu agradeço e es-

O S~ PRESIDEN1E (Humberto_Lucena) Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 19 Secretário.
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São lidos e aprovados os seguintes

REQQERIMENTO
N• 229, de 1988
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
fim de que as matérias constantes dos itens n9s

7 e 8 sejam submetidas ao Plenário em ]9 e 2~
lugares respectivamente.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-

Jamil Haddad.

REQUERIMENTO
N• 230, de 1988
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem dO Dia, a
fim de que ãs matérias constantes d_os itens n,s
1 e 2 sejam submetidas ao Plenário em penúltimo

e último lugares, respectivamente.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
- Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Aprovados os requerimentos, fica feita a inversão
da pauta, conforme decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está esgotado o tempo destinado ao EXpediente.
PassaRse à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 7:
Mensagem n~ 268, de 1988 (n? 529/88,
na origem), pela qual o Senhor Presidente
da República solicita autorlzaçao do Senado
para que a Prefeitura do Rio de Jãn-eiro possa
contratar operação de_ crédito interna junto
à rede bancária nacional, no valor de
4.100:000 ODilgações--do Tesouro Nacional
- OTN, para despesas de custefo e pagaR
mente de dívidas a curto prazo, já vencidas,
retificando a Resolução n? 41, de 1988, do
Senado Federal (dependendo de parecer).
Nos termos do art s~. da Resolução n" 1/87,
designo o nobre Senador Jamil Haddad para proR
ferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o
respectivo projeto de resolução.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -'-- RJ. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente,- Srs. Senadores,
com a Mensagem n? 2_68, de--1988, o SerihOr
Presidente da República submete à_ dellberaç~o
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (RJ) contrate,
junto à rede bancária nacional, até o limite constante da Resolução_n~ 41/88, no valor de
4.100.000 OTN;para despesas de cu-steio e pagamento de dívidas a curto prazo, já vencidas.
A Secretaria de Planejamento da Presidência
da República manifestou sua concordância quanto ao pleito, conformeAvisosn~670 e 671, arhbos
de B-11-88, dirigidos aos Senhores Prefelto do
Rio de Janeiro e Ministro de Estado da Fazenda,
respectivamente.
TrataRse, portanto, de um simples suprimento
legislativo que permitirá ao pleiteante dar mais
adequada aplicação aos recursos obtidos.
No mérito, a matéria se enquadra na melhor
conveniência social da municipalidade.

Dezembro ·a-eT!íâii

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Assim, sendo, conduimos pelo aColhimento do
pedido, nos seguintes termos;
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 198, DE 1988

:__ RerraUfica a Resolução n" 41/88, de
1988.
06enaáo F'ederal resolve:
Art 1? O ªrt. 1 o da Resolução n? 41_, de 1988,
pas-s~ a vigora-r com a seg~il1te redação:

"Art. 1o Ê a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, nos termos do art. 29 da Resolução n" 93, de 11 de_outubro de 1976, alterada
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro
de 1985, _ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
co-rrespondente, em cruzados, a até
4.100.000 OTN junto à rede bancária nadona], destinada a despesas de custeio e pagamento de dívidas a curto prazo, já vencidas."
Art. -2" - ESta ·ré301ução en~a em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

O parecer ê favorável.

- PassaRse à discuss.3.o do Projeto, em turno único. - ----------- --

O Sr. Nelson Carneiro Sr. Presidente, para discutir.

Peço a palavra,

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, por várias vezes. desta tribuna, acentuei que não era pOssível aceitar a versão de que o Presidente José Sainey, que iniciou
a Sua carreira no Rio de Janeiro, tivesse prevenção
contra aquele Estado e deixasse a população do
Estado do Rio de Janeiro, principalmente da sua
capital, a viVer o drama em que· se encontra.
Hoje vejo, Sr.-PreSidente, que chega a esta Casa
uma mensagem modesta, mas qu-e, se efetivaR
mente cumprida, os órgãos administrativos aten- derem à solicitação presidencial a tempo e à hora,
-iiá levar aoS furicionários municipais do Rio de
Janeiro à tréinqüilidade para que recebam os seus
vencimentos âittes do Natal que se aproxima.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, e cumprinR
do uma solicitação que me foi formulada pelo
ilustre prereifu- daquela cidade, o nosso antigo
companheiro Saturnino Braga, quero contestar
a frase que lhe foi atnbufda, de que com essa
medida o Senhor Presidente da República estava
apenas fazerido "um carinho em Lula".
Ota, Sr. Presidente, também fui vítima hoje de
má informação. A Mesa do Senado Federal é
constituída- de acordo com a representação proporcional dos partidos ou dos próprios partidários;
assim tem sido e não há por que mudar. Porque
tenho
de boca fechada, corno me ensinou
há sessenta anos, o Coronel Misael Tavares, da
Bahia, atribuemRme decisões que não tomei.
CõrTr aS atribuições que a atual Constituição
lhe conferiu, a Presidência do Senado, que é igualmente ã do Congresso Nacional, eleva-se à dignidade de uma magistratura suprapartidária, de tal

ncacro-

sorte que, em suas aec!sóes, não pretendem inter~
ferir em outros Poderes, sob pena de quebrar
a harmonia e pôr em risco a independência que
entre ele existe e deve existir.
-~sr: Presidente, estou certo de que o Presidente
José Samey-se-fá -o- inaior intereSSãaó ém- qUe
esse empréstimo, que Sua EXCelência próprio autorizou e encaminhou a esta Casa, se transforme
-em realidade, antes do Natal. Não bastará essa
autorização do Senado Federal. É necessário que
o dinheiro chegue aos cofres _dos f!1Un_icípios.
Neste molnento estão à espera desses recursos,
não o Prefeito Satumino Braga, mas os milhares
de funcionários da cidade do Rio de Janeiro.
Acredito que essa frase atribuída ao Prefeito
Satumino Braga, quanto aos "carinhos em Lula",
não seja endereçada ao Deputado Luiz Inácio Lula
da Silva, e sim ao Sr. Luiz Inácio dO NasCimento.
Presidente da União Nacional dos SeMdores Públicos do Rio de Janeiro, conhecido por toda a
cidade como o -,'Lula;•:
- - =Certamente S. Ex•, ao referir esse fato, queria
farer um carinho, não ao "Lula" Deputado Federal, mas ao "Lula" Presidente da União Nacional
dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, porque
S. Ex~ esteve aqui, e está aqui, desde a semana
-paSsada, preSidindo urna comissão de funcionános do munkípro;que compareceu ao ·meu Qabinete, onde se encontravà a minha ffiha, Laura
Catnerro;Vereádora, Para pedir o seu amparo.
Dali torneí a Príiiieíra prCMdência, que foi a de
fazer com que a comissãO telefonasse ao Prefeito
Satumino Braga, pedindo a S. ~ enviasse um
documento qualquer que merecera o deferimento
ou indeferimento do Presidente Jos_é Samey. Ali,
encaminhei a çomissão_ao gabinete do Presidente
Ulysses Guimarães, que de_u a maior atenção à
grav_e situação dess_es funcionários. Daí, com a
colaboração eficiente de _todos os partidos com
assento na Câmara dos Deputados, a Bancada
Federal do Rio de Janeiro, mais urna vez, cumpriu
o seu dever_ e atendeu, levando a bom êlgto esse
entendimento.
Seria injustiça não destacar o nome do Deputado Miro Teixeira, que foi quêm tomou ainiciativa
na Câmara dos Deputados.
Neste momento, Sr. Presidente, quero deixar
consignada a nossa confiança em que o Presidente José Sarney não mandou urna mensagem
sem conseqüências. Sua Excelência mandou
urna mensagem e_ fará cumprir a determinação,
para que uma das entidades, seja a Caixa Econômica Federal, seja o Banco do Brasil, atenda à
solicitação, à angústia e ao apelo desesperado
dos funcionários públicos do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão.

O

ªr:

João J\.'lenezes- Sr. Presidente, peço

a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Conceda palavra, para discutir, ao nobre Senador
João Menezes.

OSR.JOÃOME!YEZESPRO/'I(Jf'ICJADIS-

C(JRSO~OOE. EJYTREGUE À REVJs40 DO

ORADOR, SERÃ PUBUCNXJ POSTERIOR-

MEJYTE
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr, Presidente, peço a palavra, para discutir.

Dezembro de 1988
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Senador Od Sabóia de Carvalho.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - CE. Para discutir.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, acho que é inquestionável a necessidade do -Rio de Janeiro. Isso é indiscutível.
Ainda mais porque o Banco do Brasil acaba de

aplicar uma medida de retenção do Fundo d_e
Participação dos Municípios, o que eleva, sobremaneira, o grosso dos r~cursos municipais de
todas as capitais brasileiras. relativamente aos meses de novembro e dezembro.

O que eu lamento, Sr. Presidente, e por isso
pedi a palavra para discutir, é -que ãPeriãS o Rfo
de Janeiro vá ter esse tratamento, que me parece
muíto justo, quahdo na minha capital, Fortaleza,
capita1 do Estado do Ce-arã; a: admin1stiação entra
em pânico. Não há dinheiro para coisa nenhuma.
O Fundo de Participação dos Municípios está e
continuará retido. Se os fUricioriáfíós--do Rio de
Janeiro terão um Natal digno, eis que, em Farta~
leza, Isso não será possível aos professores e aos
funcionários públicos, de modo geral, da prefeitura municipal. A cidade está altamante castigada
pela atitude irrefletida do presidente do Banco
do Brasil, indis_cutivelmente um homem sem sensibilidade. Pois neste Pais, se há muitos escândalos, se há denúncias de corrupção, uma das _
coisas mais graves é a burrice do administrador,
é a idiotia generalizada dos técnicos, que desconhecem que o povo tem estômago, que o funcionário tem lar, mulher, filhos, paga escola, alimen..
tos. E aqui é comum que se tenha em mente
adotar uma ou outra deliberação, calculando-se,
por certo, a inexistência do organismo hümano
numa grande maioria de pessoas da população
brasileira.
É evidente, Sr. Presidente, que ainda há tempo
de clamarmos, aqui da tribuna senatorial, por providências que dêem socorro a Recife, a Fõitaleza,
a Salvador, à Bahia, a Teresina, no Piauí, cidades
capitais que, neste momento, estão vivendo um
grande problema. Sua Excelência o Presidente
da República te'!e um ato meritório para com
a cidade do Rio de Janeiro, que merece isso e
muito mais, principalmente o Prefeito Saturtl.ino
Braga, que é unia PeSsoa do nosso respeito, uma
pessoa do nosso coração, a quem respeitamos
bastante e pela qual nutrimos uma grande simpatia. O Sr. Satumino Braga merece muito mais
do que isso e mais merece ainda o Rlo de Janeiro,
mas o merecimento é igualmente da nossa isolada, abandonada, esquecida Fortaleza de_ Nossa
Senhora de Assunção.
_
.
É o protesto que trago à tnbuna do Sen.:Jdo,
porque o Governo tem um_a atitude discriminatória e inaceitável quanto a isto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena) Continua em discussão.
O Sr. Jamll Haddad -Peço a palavra para
discutir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, para discutir.
O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, parece-me que alguns dos nobres
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11}
senadores não leram bem a mensagem. Ela se
refere ao crédito já aprOvado pelo Senado em
-junho deste ano, -de 4 milhões e 100 mil OTN,
para investimento, em razão das enchentes ocorridas_ na _cidade do Rio de Janeiro, e até hoje
o Governo federal não havia repassado esse di·
nheiro ao MunicíRiO do Rio de Janeiro, em razão
das dificuldades por que passa o nosso munidpio,
dificuldades que têm muito a ver com a fusão
que fez com -que a _capital do Estado, segundo
Estado em arrec?Jdação de !CM do Pais, se transfõrmasse em munidpio, para viver de ISS e IPTU,
uma cidade qUe - eu posso dizer, porque tive
a honra de ser prefeito da minhéi cidade por nove
meses ~. é uma cidade' que tem 430 fãvelas,
sendo que a maioria em encostaS, e necessita,
quase ·que-diariameri.le, de contenção nas referi·
das encostas. Ninguém diz que o Município do
Rio de Janeiro tem a maior rede escolar de primeiro grau do mundo; são mais de mil escolas de
primeiro grau no Município do Rio de Janeiro.
Ê d.aro que o funcio_nalismo tern que gerir essas
mü escolas.
Houve, também, um bloqueio das contas do
Município do Rio de Janeiro, por não haver pago
uma divida externa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho aqui, como representante de meu Estado, o que muito
me honra, e tenho dito que o Estado e _a cidade
do Rio de Janeiro agradecem ao Senado da República, que, em momento algum, negou-se a lhes
conCeder verbas, e, mais uma vez-, aqui deixo meU
agradecimento, dizendo que críticas contra a honestidade e a honorabilidade do Prefeito Saturnino Braga não podem ser feitas. Quem o conhece sabe da sua honorabilidade. Enfrentou problemas _S~':fos e, infe:l~ente, o município Chegou
ao ponto em que está.
Antecipadamente, agradeço aos Srs. Senadores e lhes faço um alerta, neste momento: ouvi
um comentário de que talvez «esse dinheiro não
fosse liberado, por dificuldades junto aos orgãliismos financeiros. Não querO Crer que seja verdade,
porque, depois do funcionalismo da cidade do
Rio de_ Janeiro ter respirado aliviado - porque
éle--:estã\.ia-·dispnéico -, achando que poderia ter
um Natal nao_como desejava, mas pcider ter algo
para comemorar o Natal, ouvir o que se fala e
o que se comenta ... Não quero crer que seja verdade que esse dinheiro não será liberado.

Sr. Presidente, espero que as autoridades federais cumpram a sua palavra. Ouvi do Sr. Ministro
João__B_atista de Abreu que o Senhor Presidente
da Repúblfca havia autorizado a remessa dessa
mensagem ao Plenário do Senado, que, hoje, -não
tenho dúvidas, irá aprová-::.la. - Mais uma vez, Sr. Presidente, os meus agradecimentos aos nobres pares pelo benefício que trar~o ~o f_un_cionalismo do nqsso querido município.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não havendo mais nenhum Sr. Senador que queira fazer uso da palavra, está encerrada a discussão.
Passa-se à votação do projeto.
Em votação.
Os Srs.. Senadores que o aproVam queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a- mesa, redação final que será lida pelo
Sr. to SecretáriO.

t: lida a g;eguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n• 198, ele 1.988~
~~

O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n 9 198, de 1988, que rerratifica a
Resolução n? 41, de 1988.
-Sala das Sessões,. 13 de dezembro de_ 1988.
- JãmJI Haddad, Relator.
ANEXO AO PARE<;ER
Redação final do Projeto de Resolução

n' 198, de 1988:
Faço saber que o Senado Fedeial-aprovou, nos
termos do art. 52, inciSo Vll, da ConstitUição, e
eu, President~, promulgo a seg~inte _
RESOLUÇÃO
N•

, DE 1988

RerratificaaResolução n~4t, de 1988.

O Seiiado Federal res_olve: __
Art. 19 O art. 1~ c:la Resolução·n~ 41, de 30
Je jUnho de 1988, passã a vigorai COm a-seguinte
redação:
"Art. 19 É a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos
~ermoS do art. 29 da Resolução no 93, de
11 de- OutUbro de 1976, alterada pela Resolução nc 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a· cón- _trntar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.100:000,00 ObrigaçOes do Tesouro Nacional (QTN), junto
à rede bancária nacional, destinada a despesas de custeio e pagamento de dívidas a CurtO
-prazo, já vencidas."
-

Art. 29 __ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não hayendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Eli.ceriada a discussão, a matéria é dada com<.
definitivamente adotada, dispensada a -votação,
nos termos regimentais.
O projeto Vai à promulgação. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 8:
Oficio n? S/23, de 1988 (rio 1.250/88, na
--origem), relativo à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Paraná
a contratar operação de crédito externo no
valor de US$ 63,0_00,000.00 (sessenta e três
milhões de dólares norte-americanos) (depE:ndendo de parecer}.
Nos termos dO _art. 6° da- ResOlução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Leite Chaves para
proferir o parE!~er,-oferecendo o respectivo projeto
de-resolução. O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
eiriitif ·pai-eC:er.) -Sr: Presidente. Srs. Senadores,
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com o Oficio "S" -23/88, o Senhor Qoyemador
do Estado do Paraná soUclta ao Senado Federal

autorização para contratar operação de crédito
externo no valor deUS$ 63,000,000.00 (sessenta
e três milhões de dólares norte-americanos) junto

ao Banco Intemadonal para a Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), destinados ao Programa de Desenvolvimento Rural do Paraná (ParariáRural) -
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ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
n•199, de 1988.

~

_ -f?;ÇO ..§~!>er que o Senado Federal aprovou nos
termos do artigo 52, inciso V, da COnstituição
e .eu, Presidente, promulgo a seguinte
_ RESOLUÇÃO
, DEl988

Subprograma Conservação_ e Manejo

. N•

de Solos, nos termos do art. 52-V da Consti.tuiçãp
Federal, devendo o necessário ava1 do Tesouro
Nacional ser outorgado pelos órgãos competentes, de acordo com a legislação em vigor.
Asolicft4ção se fazacompaf!.har da Lei n9 8.890,
de 13 de outubro de 1988, da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. - No mérito, o pleito enquadra-se em casos _aná-

logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevâncla social do projeto.
Assim, sendo, conclufmos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do _seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 199, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de empréSti-

mo externo no valor de CIS$
63,000,000.00 (sessenta e três milhões
de dólares norte-americanos).
O Senado Federa] resolve:
Arl 19 É o Governo d_Q Estado do Paraná,
nos termos do arl_52, in_çiso V, da COristituição
Federai, autorizado a contratar operação de crédito externo, no valor deus$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de_ d6Jares norte-americanos), junto ao Banco Internacional para a RecOnstrução e Desenvolvimento_(alRD), destinãda ao
Programa de Desenvol\1mento Rural do Paraná
(Paraná-Rural) - Subprograma Consetvação e
Manejo de Solos.
Art :29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
- ---É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -·
O parecer é favorável.
_
Dis.cussão do projeto, em turno único~ (Pal,lsa..J
Não havendo quem peça a palavra, encerto
a discussão.

Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo
--·
É lida a seguinte

Sr. 19 Secretário.

Redação final do Projeto de Resolução

n• 199, de 1988-

0 Relator apresenta a re_dação final do Projeto
de Resolução n" 199, de 1986, que- autoriza o
Governo do Estado do Paraná a realizar operação
de empréstimo externo no valor de (J_S$
63,000,000.00 (seSsenta e_tt_ê_s__ mllhões de dóla-~~
·
res).
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
- Leite Chaves, Relator.

-Autoriza o Governo do Estado do Pã.raná a realizar operação de empréstimo
externo no vaiO< de (JS$ 63,000,000.00
(sessenta e b'ês milhões de dólares ame-

ricanos).
O Senado Federal resolve!
Art. 19 É o Governo-cfo Estado do Pa~aná,
--nOS-termos do art. 52, inciso V da Coilstlti..lição
Federal, autorizãda a realizar operação de empréstimo externo no va1or de US$ 63,000,000.00 (ses·
senta e três milhÇJes de. dólares americanos), junto
ao Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (_BIRD}, destinada ao Programa
de Desenvolvimento Rural do Paraná (Paraná-Rural) - Subprograma ConseiW.ção e Manejo de
Solos.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
-·O~ SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
_ _
-· . Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discus_são.

A matéria é_ dada como definitivamente adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
Consignado em Ata o voto contrário do nobre
Senador Jamil Haddad.
- O P!?J~ vai à promulgação.

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Item3.
Votação, em turno único, do Requerimento
1988, de autoria do Senador Lavoisier Maia, solicitaildo, nos termos do art. 282
-do Regimento Interno, tramitação conjunt_a
para os PrOjetas de Lei do Senadõ- n~ 78,
de 1988, do Senador Marco Maciel, e da Câ·
mara n<? 64, de 1988-(no 1.064/88, na Casa
de origem), que a1teram a legis1cição do Imposto de Renda.

--

n~ 225, de

Sobre a mesa~_ requerlmerifO cjue vai ser_ lidO
pelo Sr. )9 Secretário.
-É lido o seguinte.

REQliERIMENTO
~-N, 231, de 1.988
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno,
requeiro a retirada do Requerimento no ~5§ de
1988, de minha autoria.
Sala das Sessões, 13 de dezembro -de _1988.
-LavOisier Maia.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nos termos do arl 280, § 29, allnea a, do Regimento lnterno, a Presidência defere a proposição
do Senador Lavoisier Maia. A matéria sai da Ordem do Dia e vai ao arquivo.

O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,
ço a palavra pela ordem.

pe~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Çoncedo -a -palavra a V. Ex!.
O SR- ROBERTO CAMPOS (PDS~- MT.
Pela ordem. Sem revisao do oradOr.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, a legislação do Imposto
de Renda é_ de extrema complexidade. O documento da Câmara s6 agora nos chegou-àS mãos
e,-segundo entendo, há um número grande de
emendas.
Assim, proponho a V. Exa. que o exame da
matéria seja deferido para sessão ulterior.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A PresiQ.êncta esclarece ao nobre Senador que,
no momento, tratava-se de um requerimento do
nobre Senador Lavoisier Maia sobre projeto de
lei do Senador _Marco Maciel, versando sobre !mM
posto de Renda. Ainda não se chegou ao item
a que se repo~a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem4:
Discuss"ão, em turno único; do Projeto de
Lei da Câmara n• 63, de 1988 (n• 993/88,
na Casa de origem), que dispõe sobre o salário mínimo, e dá outras providências (depenM
dendo de parecer).
Solicito ao nobre Senador Iram Saraiva_ o pare-cer S9Pre a matéria.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- 00. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
já aprovado pela Câmara dos D_eputados, chega
à ap~~ctação desta Casa, com a urg~ncia que
se faz necessária ante à proximidade do término
da sessão Jegislativa, o presente projeto, origina- ""
riamente apresentado pelo ilustre Deputado Flori-ceno Paixão, que, atendendo ao mandamento do
incis_o IV do arl 7 9 da Constituição, objetiva ftxar
O-valor do salário mínimo no País.
Em sua tramitação na Casa de Origem, recebeu
o projeto OUinefosaS emendas e colaboraçõeS,
que englobaram proposições em curso, tanto da
Câmara dos Deputado_s como _do Senado Federal,
resultando assim num substitutivo que, de alguma
forma, repreSenta um consenso interpartfdário.
Discutiu-se; exaustivamente, todas as formas
de se chegar a uin valOr que atendesse não só
aos interesses da classe trabalhadora, principãl
objetivo da proposição, como, também, à realidade do País que atravessa, como s~emos, uma
das piores cdses de sua economia.Não seria Cã.so de. abruptamente, ettUalizar o
salário mínimo ao seu valor real. Seria o caos,
o desemprego, a hiperinflação. Tampouco se poderia cogitar de um mero ajuSte, sabido que
o seú valor se situa, hoje, entre _os mais baixos
doMundo.
·
O Projeto, assim, frutO- das -várias tendências_
económicas e políticas, optou pela forma de atualização gradativa, de modo a permitir a absorção
dos novos nivels sem reflexo~ prejudiciais à sodedade e aos programas governamentais de estabilização da economia AsSim, do patamar inicial,
emjarieiro de 1989, de- Cz.$ 64.020,00 (seSsenta
e quatro mil e vinte cruzados), propõe o acréscimo, ao longo dos onze meses seguintes, além
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dos reajustes ditados pela inflação, de incrementos reais de 5% (cinco por cento) sobre o va1or
vigente no mês imediatanlehte- anteriOr.

Mantida a proibição de sua vinculação para
qualquer outro frm, ressalvados os beneficias da
Previdênciã Social, a proposição estabelece uma
nova fórmula de composiÇão do salário míriírno,

contemplando novas parcelas, introduzidas pelo
texto constitudonal, como as referentes às despesas com saúde, educação, lazer e previdência social.

Cria, também, a ComisSão Permanente de Salário Mínimo que, constituída de deputados e sena-

dores, será assistida por representantes de empregados, empregadores e do Poder Executivo. Tal
Comissão terá por fmalidade e1aborar Os projetos
de fJXação do valor monetário do salário mínímo,
bem como realizar os estudos e estabelecer as
regras que visem à preseiVação do seu valor real,
em obediência às prescrições constitucionais nesse sentido.
Considerando, pois, que, diante das atuais contingências, a proposição busca atender, da melhor
forma possível, sem qualquer irrealismo demagógi~o. aos anseios da sofrida classe trabalhadora
de baixa renda, e tendo em vista a urgência da
apreciação da matéria nesta Casa, opinamos pela
sua aprovação na forma em que se apresenta.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena) O parecer é favorável.
-- Passa-se à discussão do projeto, em turno único.

O Sr. Carlos ChlareJII- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

do, em face do bicameralismo da vida brasileira

e em face da garantia que existe sobre matéria
desta natureza, de in!ciapv~ que pode ser comum
ou simultânea, há disposiÇões, quer no Regimento Comu:m, que es~belece_a pr~f~rêncla e a prioridade para o projeto aprovado em primeiro lugar
em-gualquer uma da~ Çasas, quer no Regimento
ln~mo do Senado, onde a matéria é expressa,
quer - pasmem os Srs. ilustres Senadores • no
t~_da nova Constituição, no art. 65, onde se
diz que o projeto aprovado por uma Casa é votado
na outra, em turno único, numa demonstração
cabal dessa prioridade e dessa preferência.
No entanto, diz o art. 65 que a Casa receptora
dará, portanto, esta preferência e poderá acolher
o projeto, emendá-lo e, inclusive, fazendo-o novo,
através de um substitutivo, ou rejeitá-lo, hipótese
na qual remete-se a matéria ao art. 67, da _Constituição, _onde se diz que, no caso de rejeiÇão, a
matéria fica automaticamente prejudicada de
continuar sob _exame no decurso da sessão.
Então, temos, aí, nada menos do que três dispositivos normativos: a Constituição, por uma interpretação de absoluta lógica e pertinência; o Regi-mento Comuin, que, --po-r ser comum, eVidentemente se espraia sobre a Câmara e sobre o Senado, e o próprio Regimento do Senado, que diz
a nós, senadores, que estamos limitados no nosso
direito de preferêli.cia e prioridade, quando aqui
chegar sobre a matéria que estamos _tratando,
Õ projeto aprovado pela Câmara dos Deputados,
o que me parece lógico, porque a matéria já terá
meredao _exame e aprovação de uma das cas:as
dó COngré:sso.
~

Pois bem, esta Casa deliberou, esta Casa deu
urgêrida, eslã Casa votou, por unanimidade, e
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) encaminhou à Câmara. E a Câmara, simplesmenTem a palavra o nobre Senador Catlos Chiarem.
te, não tomou poi referência esta matéria e não
usou o projeto, assegurado à Câmara o direito,
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL-RS. Para
inclusive, de alterá-la em toda a sua plenitude.
discutir. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente,
O Regimento é daro. Podem~se trocar os -pasSrs. Senadores, chega a esta Casa pi"ojeto origisageiros, mas o ônibUS continua O mesmo. É
nário da Câmara dos Deputados, que recebeu
uma questão de mero processo de indução; é
parecer do ilustre Senador Iram Saraiva pelo seu
usar o instrumento e o veículo, porque o projeto
acolhimento, dispondo sobre a fixação do salário
já está aprovado numa Casa, e se a Câmara o
mínimo.
tivesse ·'Utilizado nos terriiOs- do Regimento, nós
Creio que se impõem, previamente, alguns cohoje estaríamos deiiDei"an-do em caráter fmal comentários com relação à tramitação da matéria,
mo CaSacirfgínáiía: E aí, sim, teríamos dado essa
~seu antecedente hist6rlco e à própria vida parurgência que se cobra hoje. Urgência que tivemos
lamentar desta proposta normativa.
Seria bom relembrar aos Srs. Senadores que,- a prec'êfCTdade, a responSa:biliâade de dar à matéria, discutindo-a em tempo hábil e com uma anteexatamente 15 dias antes de que ·a Câmara dos
cedência, volto a dizer, de pelo menos 15 dias,
Deputados entendesse, depois de longas trataquando teríamos plenas condições, e tivemos, de
tivas de deliberar sobre a matéria do salário m.ínidiscutir trariQúUamerite fema de _tamanha repermo, este Plenário, por acordo de todas as lideranças partidárias, decidiu sobre a urgência com rela- _ cussão, e quando ensejamos à Câmara que fizesse da mesma maneira. ção a um projeto que tramitava nesta Casa desde
o fmal do mês de outubro. E, dada a urgência,
Agora, aqui chega o projeto da Câmara. O pro-·
por entendimento unânime das lideranças partijeto do Senadcf está lá, estamos rigorosamente
dárias, o projeto foi votado com antecedência,
numa situação de conflito, estabelecido pelo desrepito, de 15 dias, com relação à decisão tomada
_cuid~dessa preferência, dessa prioridade, que é
pela Câmara dos Deputados. Entendimento unâdecorrência do bom-senso. Se implantarmos essa
nime na. urgência unanimidade da aprovação.
sistemática de que os projetas do Senado_ que
A matéria foi encaminhada, como convém nos
chegam à Cân1ara ~ao deixados do lado, em face
tennos regimentais, à Câmara dos Deputados e
de umanova proposta, e adotarmos uma postura
lá chegou, Sr. Presidente, dez dias antes de
sill]._ila:~;,~rece}?endo os projetas da Câmara e aqui
Câmara votar o projeto qUe entendeu mais .:Jde- não dando-lhes o encaminhamento necessário,
quado.
_criaremos um choque corporativo absolutamente
É o segundo aspecto desta questão.
insensato, ilógico e irracional. Por isso somos uma
Mas não fica aí o _relatório histórico. Ocorre
estrutura legislativa biC-ameral, Onde se deve defimais. Ocorre que há disposições expressas tratan~
nir qual a competência originária, qual a priori-

ª
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dade, sobr~tudo esta que, _em havendo simultaneidade do direito de propositura, se estabelece
meramente p_ela questão cronológica de decisão.
Esta é a realidade. Não procede uma ponderação
que ouvi ou li,_ não sef bem, num dos órgãos
de comunicação, de que eSta Cása deliberara sobre o salário mínimo em aqui havendo um projeto
da Câmara, aprovado. Não procede a informação.
O projeto da Câmara aqui existente era pré-Constituição,_ era anterior à Constituição ~ por isso,
ficara prejudicado na plenitude, pelo que dispõe
no inciso (V do art. 7?, porque ali_ se reformula
o conceito de salário mínimo e se obriga a inclusão, na fórmula de cálculo do salário mínimo,
não mais de cinco ingredientes ou fatores, mas
de nove.
Portanto, o projeto da Câmara, que aqui chegou~ estava -m_ar~ado n?o porque quiséssemos,
mas porque a Ço_n?tit~,JiÇaO o abalroou no caffiiriho,- pela eXiQência d_e novos -requisitOs que õ
- tomã:vã_m absOlutamente inviável de Ser acolhido
ou examinado, porque ele conflitava, frontal e claramente, _com o dispositivo constitucional de
maior hierarquia, por ser Constitucional e supeiVeniente.
Em face destes fatos, Sr. Pres_i_d_ent~. e_ Çto recapitulá-los, sem qualquer espírito de criar choque
corporativo, sem qualquer idéia dE: prevalência
das Casas, é qUe faço uma conclamação ao bom
senso.
Esta Casa discutiu, esta CaSa examinou, esta
Casa propôs e deliberou sobre o salário mínimo
em tempo hábil, com urgência, com priOridade
e sensibilidade social, chegando à determinada
formulação.
Hoje, estamos com uma nova proposta- posterior, diferente- de ·outra Casa, tão valiOsa quanto esta, e que merece todo O nosso respeita, m-as
que cria esse visível choque e entrechoque de
posições, que o Regimento e a Constituição resolvem, e que não re:solveram, porque a eles não
se deu o devido trato e respeito.
Sr.Presidente, é por issO que, ao discutir a matéria, chama_ria a atenção para o conteúdo do projeto da Cãrrüua. Depois de longas digressões, divergências e_discussões, a Câ·mara envia para cá
urrl projeto. E, por incrível que pareça, Srs. Senadores - e chamaria a atenção dos ilustres Pares
para a seiiedãde da matéria -, não houve, no
conteúdo da proposta que a Câmara nos enCami_nha, a defmição- da forma de correção monetária
do salário em face da- infl<ição. Há uma falha essencial no projeto. FIXa-se, no art. J9, o valor do
salário no mês de janeiro. Diz-se depois que haverá um. acréscimo de 5% ao mês, de valor real,
e não sé àiZ--a-mecânica de cori"eção inflacionária,
o que enseja a fácil interpretação de que o aumento assegurado _é de 5% ao mês, ·parque, se estivesse embutida a correção inflcicioiláría - que,
inclusive, o Executivo a faz constumeiramente pordecreto, não é nada de aumento, é um mero
mecanismo de reconlJ)osiÇão -, haveria de ser
explicitado: qual a forinª _de aferição? qual o instrumento de fixaçãO? qual o índice real? qual o
instrumento de aferiÇão? É a URP? É a QTN?
É o lPC? Ê o lPCA? Qual é o instrUinento? Como
se faz esse cálculo? Qual é a inflação, pa:rã que
se possa preseiVar antes de aumentar o valor do
salário a cada mês? Não está no projeto,
Eu chamaria a _atenção, porque a aprovação
do projeto, nos seus moldes originais, pode levar

-
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os trabalhadores brasi1e.iros ao fato lamentável e
cruel de que terão o salário minimo de 63 ou
64 mil cruzados em janeiro, e depois não terão
garantia, efetiva e _eficaz, de bater às portas da
Justiça para reclamar o clireito mínimo à correção
monetária. Isso não consta do projeto. Terá que

ser construído, através de mecânica jurispruden~
dai, através do litígio,- através da greve, não sei
como.
Esta Casa tem o deVer de reparar, porque esta
é nossa tarefa. Esta não é Uma Casa para carimbai-_
projetas à última hora, esta não é Casa para mera
homologação. Esta é uma Casa para deliberar
e aprofundar o exame de temas, todos que aqui
venham sobretudo como este, desta profundidade.

Chamaria ainda a atenção para outro ponto.
Ao se faz:er a distribuição percentual das necessidades que compõem o elenco dos el_ementos
referendais para nxar o salário mínimo, fala-se
em fatores de desconto. Não existe essa expressão na linguagem trabalhista, porque, se a aceitarmos, ilustres Senadores, e a admitirmos como
tal, porque é o que estâ escríto, fk:áiá o direito
assegurado ao empregador de descontar 100%
do salário do trabalhador. O que aqueles instrumentos, percentuais estabelecem? Alimentação,
habitação, vestuário, transporte, lazer, higiene. Como diz a Constituição, são fatores ou necessidades componentes do salário, e não fatores de
desconto. Tanto _ê verdade que na legislação ordinária estabelecia-se que, mesmo quando o empregador concedesse todos esses elementos alimentação, habitaçao, transporte e lazer -,ficava preservado o direito de o trabalhador receber,
pelo menos, 30% em dinheiro~
Se aprovarmos o projeto _como está, que considera todos os itens fatores de desconto, _o empregador que o fornecer terá, tranqüilamente, o direito de descontar 100%, e o trabalhador não r~e-.
berá um tostão, um niquei, a título de salário mínimo.
É a expressão que está aqui: fatoreS de desconto, em choque flagrante com o dispositivo constitucional que regula a matéria, no texto da Constituição que _aprovamõs e escrevemos,_e que está
valendo desde o dia 5 de outubro.
É o segundo ponto referendai, para o qual chã-maria a atenção dos Srs. Senadores.
Em terceiro lugar a qUestão séria da fixação
do chamado salário do' menor.
Há um dispo_sitivo constitudonal claro que veda
a discriminação, que invalida o tratamento diferenda,do em razão de idade, além de outras razões
que, também, não permitem este tipo de tratamento. FIXou-se, no entanto, no c.orpo do projeto
de lei aprovado na Câmara, um tratamento salarial
diferenciado, em razão da idade. Confundiu-se
_a questão do aprendizado com a questão da idade. Vmculou-se um ao outro, quando o que cabe,
na melhor técnfca legislativa, em matéria como
esta de legfslação do trabalho, é dipor que o
aprendizado será tratado em termos de formação_
do trabalhador, em termos de remuneração por
legislação específica, que _deverá ter caracteristica
peculiar.

Mantida essa lei e esse artigo, em particular,
estará fulminado claramente pelo princípio da inconstitucionalidade, já que discrimina um tipo de
trabalhador, tendo por uma das razões dessa dlcri~
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mínação o fator idade, posto que essa discrimicláusula mais favorável, o que agrega, corporifica
nação é vedada expr-essamente no corpo da
e dá solidez a essa perspectiva de aprová-lo e
Constituiçao.
fazê-lo vigorar em dezembro, com fundamento
Srs. Senadores, agregado a este fato, há uma
na hierarquia das normas, com fundamento nos
referência e uma reflexão. Nós que dispusemos
princípios do Direito de Trabalho, como obrigasobre esta matéria no curso do mês de novembro,
ção de dispositivo constitucional e como um deentendemos que é ~eve~ desta C<1:5á legislar, porver moral, decorrente da nossa própria sensibique a Constituição nos deu esse direito e nos
lidade social.
impôs esse~dever de ser o salário mínimo, agora,
Por estes fatores, Sr: Presidente, é que entendo
fruto da deliberação legislatiya,_ e __não mais_ do
absolutamente indispensável expender estas conato n~:mpa6VO dÕ Poder EXecutivo,.. e não podesiderações, alertar a esta Casa e ponderar sobre
moS, em--plerto mês de dezembro, na vigência
a cofweJúêricia de que aprovemos um substitutivo
do período, fixar um salário minimo para vigorar
com as correçóes necessárias. Com toda horiestino mês de janeiro: .
dade, nãO cre10 "que a Cârriara dos Deputados,
Qual é o argumento essencial que temos para
tão zelosa, tão cuidadosa, tão interessada quanto
essa postergação? Desde 5 de outubro nos é co- - nõs em deliberar sobre matéria de tamanha imbrado pela Constituição fJXa.r uma lei que estabeportância, consciente dos seus deveres, dente das
leça o salário mínimo. Propusemos em outubro,
suas obrigações e também dos seus direitos, a
votamOs em ·novembro, rediscutimos em dezem- Câmara dos Deputados terá condiçõe:s c:éleres
- como· .estamos procurando fázer - Patii. até
bro e vamos fazer_ viger ~_ssa norma em janeiro.
E cuidem. Passar de dezembro para janeiro é
quinta-feira, dar forma fmal a esta matéria, permitir
muito diferente do que passar de novembro para
que o trabalhador tenha um salário compalível
dezembro, ou de fevereiro para março. Passar
e, sobretudo, que cumpramos com o nosso dever.
de dezembro para janeiro quer dizer: não apenas
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
não Incluir a nova faixa salarial no salário do trabalhador no mês de dezembro, como também elidir
O Sr. Pompeu de Sousa -Sr. Pr"esidente,
essa aplicação no 13° salário, como há as referênpeço a palavra, para discutir.
cias conhecidas dos benefícios previdenciários,
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena). quer dizer, também não aplicar no benefício previ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
denciário, aposentadorias e pensões do mês de
de Sousa.
dezembro, e também no décimo terceiro beneficio ca1culado, relativamente e umbilicalmente
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF.
vinculado à retribuição do mês de dezembro. É
Para discutir.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quadro para reflexo, esta a verdade com esta pos~
a minha intervenção, neste debate, vai ter um
tergaçao!
ca"ráter eminentemente pragmático, sob a forma
de um apelo ao nobre e brilhante Senador e meu
Eu pergunto, sem nenhuma crítica - porque
prezado amigo Carlos Chiarelli, diante de uma
entendo que foi adequada a IT1edida _e somos
situação
de fato que se criou.
todos por ela responsáveis -, como é que houve
Na verdade~ a esta altura do tempo, quando
a presteza da vigênda da fiXação dos subsídios
este se esgota, quando o período de decisões
em tempo Mbil e por que a mesma deliberação
de nossa parte está praticamente terminado, de
para o salário mínimo se posterga para o mês
vez que somente resta o dia de ama_nhã a ambas
de janeiro, quando é um imperativo constitucional
as Casas dO Congresso Nacional; pois que na
faiê~lo de maneira a que ele pudesse vigorar, não
quinta-feira está prevista apenas a _Sessão Solene
talvez em novembro, mas, pelo menos, em dede Encerramento do presente ano legislativo;
zembro? Estamos votando durante o mês de vi~
diante, portanto, de toda essa premência, Sr. Pregência Recordo aos ilustres senadores que estasidente, resta-nos uma atitude pragmática. e essa
mos decidindo uma lei e esta, por sua maior hieatitude pragmática é a de resolver o problema
rarquia, revoga o decreto baixado pelo Poder Exedo salário mínimo_do trabalhador, que não pode
cutivo eni 30 de novembro, que foi uma ação
ser mais procrastinada.
.
_
meramente transitória e inconstitucional, mas que
S. ~. Q Sr. Carlos Chiarem, relembrou muito
não temos-nem condições de -criticar, porque
bem a presteza com que este Senado Federal
á inconstitucionalidade é uma decorrência da
se houve no sentido de atender ao imperativo
nossa nâo~deliberação. É inconstitucional, mas
corrigir uma lacuna por necessidade fática da side fiXar o salário mínimo do trabalhador. E essa
tuã:Ç"áo -vMâa...
presteZa foi tanta que nós aprovamos o projeto
Sabemos que, se aprovarmos uma lei, hoje,
de S. Ex!' por unanimidade e em regime de urgên.:.
cia, justamente porque queríamos evitar que o
sancionada no decurso no mês de dezembro, e1a
tem- absoluta, juridfca e tranqüilamente- con~
assunto fosse resolvido - como acabou acontedlÇões de ser aplicada, porque norma de maior
cendo- por ato do Executivo, Invadindo, através
de medida provisória, uma atnbuiçào expressa
hierarquia, capaz de revogar de pleno o decreto
atualmente vigorando para o próprio mês de dee exclusiva do Legislativo.
zembro. Temos condições de fazê-lo. Se não o
Por este motivo, Sr. Pregjdente, acho que este
ftierffios, _pOi(Jue,_ talvez, flão o queiramos .;_- Senado, que tão bem se houve, todos nós sena~
dores que tão bem nos comportamos neste epis6·
é outro tipo de decisão --. mas não porque estamos impedidos.
dio, com a presteza, com a urgência e a unanimidade com que _aprovamos o Piojeto Carlos ChiaAlém do mais, é bom lembrar que é princípio
tradiciona1 da Teona ·aeraJ do Direjto do Trabalho
reUi, devemos reconhecer que, se a Câmara não
se houve com idêntica presteza foi porque, ao
dar vigência, no entrechoque de duas normas,
elaborar o projeto que finalmente aprovou, aquela
à cláusu1a mais favorável ao trabalhador. E o novo
salário mínimo é, evidentemente, em qualquer
Casa consultou longamente todas as áreas envol. uma das suas manifestações de projeto, uma -· vidas na questão: as áreas sindicais, os trabalha-
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dores, todos os elementos da comunidade, todos
os elementos da sociedade civil envolvidos no
processo. A nossa pressa, a pressa senatorial foi
legitimíssima porque, inc:lusive, nós nos recusávamos a aprovar a revisão dos nossos próprios

salários de parlamentar, antes de aprovar o salário
do trabalhador.
Reconheço que a Câmara _-demorou demais
neste assunto, mas, nesta altura, Sr, Presidente.
se nós criarmos um· conflito entre as duas Casas
do Congresso, se nós invocarm~ a pretedência
cronológica do Senado, na verdade nós estaremos punindo o trabalhador brasileiro e-~s~ni.ós
punindo o Congresso Nacional porque, af, o Executivo baixará outra medida provisória· e,· então,
não é apenas o- salário mínimq c;le_cte.;e_mb_ro qt,J.e
não será corrigido de acordo çom o que aqui
deliberamos, mas será o salário mínimo de janeiro, o salário mínimo de fevereiro e. o saláriq mínimo, talvez, de março.
t: preciso, portanto, meus caros companheiros,
que nós tenhamos consciência ·aa nOssa responsabilldade e, ao mesmo tempo, o que isso representa como demissão do Poder Legislativo. O
Poder Legislativo, ·se der ess_e espetáculo de sua
demissão ao Executivo, ·estará, re~mente, irremediavelmente abdicando da sua conclição de Poder
e da dignidade de Poder.
O Sr. Alfredo Campos- V. EXI' me permite
wn aparte, nobre Senador?

O SR. POMPEU DE SOUSA nobre Senador.

Pois não,

O Sr. Alfredo Campos -Eu gostaria simplesmente de lembrar a V. Ex', nobre Senador Pompeu de Sousa, um fato ocorrido há cerca de dois
anos e poucos meses. Naquela época, eu era
üder do PMDB e do Governo nesta Casa, e estávamos discutindo a legislação eleitoral. A Câmara
dos Deputados enviou _ao Senado Federai ~m
projeto de lei, e dada, talvez, a minha pouca experiência com os trabalhos desta Casa, em consonância com o_s trabalhos dª.outra_ÇC!s~. ftz aprovar
neste plenário um_ projeto quase que idêntl!;::o, e
o enviei para aquela Casa.Resul~do, nobre Senador: no dia seguinte fomos analisar aquele ato
que, posteriormente, ficou provado ser um erro
do Senado da República. Reuni-me com o Líder
do PMDB, à época, Deputado Pimenta da Veiga,
no gabinete do Senador Pedro Simon e constatamos que o erro era nosso e não da Cám_ara
dos Deputados, que havia enviado anteriormente,
para este Senado, o projeto. Não tivemos a menor
dúvida em aprovar o projeto da Câmara, que esta~
va aqui, deixando que- aq-uela Casa engavetasse
o nosso projeto, que estava Já. O que não é possí~
vel, nobre Senador, é que, daqui para a frente,
comecemos a aprovar os nossos projetas e enviálos para a Câmara, e esta não tomar_ conhecimento deles e vice--versa. Assim, não precisaríamos estar em um regime de duas Casas legislativas, poderiamos estar n_o regime de apenas uma
Casa legislativa. Entendo que V. Ex" tem __ razbo,
no instante em que não quer penalizar o trabalhador por este ato impensado da outra Casa.
Mas é necessário que fique dito, aqui, que isto
não pode tomar a acontecer porque senão não
haverá necessidade de duas Casas de representação popular.
Era o que tinha a dizer a V. Ex'

O SR. POMPEU DE SOUSA - Agradeço,
realn1eilte Penhorado, o aparte do nobre representante de Minas GeraiS. S. Ex!', inclusive, invOca
a sua condição de então inexperiente seriadór,
embora líder do maior partido deste País. Mais
inexperiente do que S. Ex" sou eu, que estou exerc:e:ndo pela primeira vez o mandato nesta Casa;
e, aliás, pela primeira vez candidatei-me a um
mandato popular.
O Sr. Nelson Carneiro - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. POMPEU DE SOCISA - Peço apenas, nobre Senador, para complementar a resposta ao aparte do nóbre senador por Minas Gerais,
e em seguida lhe darei o aparte.

O Sr. Nelson Carneiro- Pois não.
O SR. POMPEU DE SOIJSA - O nobre
SenadOLAifredo Campos mf!rece todo o nosso
respeito, e quero dizer que concordo_ com S. Ext
quando afirma que, daqui por diante, isto não
deve oCOrrer. Mas, n~st:e momeoto, deve ocorrer,
Porque neste momento o que e_stá em jogo é
o aspecto não só pragmático de ate.nder à necessidade do trabalhador, mas o fato de não podermos dar esse espetáculo de desatendê--la depois
de termos revisto O§ no~sgs próprios salários; como em jogo está tm"tbé.m o aspecto de não nos
rendernios, como poder, diante do Poder Executivo- porque isso , em última análise, seria i.ima
delegação ao Executivo para que ele decidã por
-n6s mais uma vez - e se nós continuarmos a
abdicar da nossa condiç:&o de podei', este poder
voltará a ser um não-poder, como foi durante
21 anos. É preciso; Srs. Senadores, que nós tenhamos consciência disso. Reconheço as falhas
do Projeto da Câmara dos Deputados, que, com
tanta proficiência, com tanto saber j~;~_ridico, o nobre Senador Carlos Chiarelli levantou. Inclusive
a falha da atribuição de uma fração de salário
menor ao menor de idade, ao trabalhador em
estado- de minoridade; mas ria verdade, devemos
saber que isto ê, sem dúvida, uma falha que não
afetará de maneira nenhuma a realidade. Será
·· uma falha nossa, admitamos, por culpa da nossa
-negligência, que não fizemos as decisões realmente necessárias e urgentes no tempo devido.
Será uma falha nossa, mas essa falha não prevalecerá. essa falha não prosperará, porque a inconstitudonalidade é tão evidente, que basta uma ação
perante o Supremo Tribunal Federal para que
esse dispositivo caia por si mesmo, automaticamente.
Port~to, renovo o meu apelo ao brilhante Senador e meu caro amigo Carlos Chiarem, no sentido de que evitemos as suscc!ptibllldades e as
retaliações entre as duas Casas do Con.gresso
Naciona1, que façamos um voto realm_ente consensual, um_ voto nQ_sso, um voto do Congresso
Nacional, em defesa da dignidade do Congresso
e em defesa do trabalhador brasileiro. Este é realmente um apelo que faço do fundo da alma a
-um querido amigo e companheiro.
Dou o aparte a V. EX', nobre Senador Nelson
Carneiro.

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Senador, esse
fato_ tem se rePetido durante os I 8 anos que tenho
a hOiiia-de integrar esta Casa. Mais uma vez projetas da_ maior relevância chegam ao Senado nos
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últimos dias da sessão legislativa, sem tempo para
que esta Casa exerça a sua função, que é a funÇão
revisora das de<:isões da Câmara c:los DepuUtdos.
Então, fic<;!lmos num dilema, ou aprovamos o que
a Câmara fez, homologando o proj~o como vem.
.com as imperfeições nele existentes, ov, então,
surpreendemos ou decepcionamos a opinião pública e os interesses de_ determinadas classes que
esperam por uma decisão legislativa.
Acho que, no futuro Regimento Comum, a Mesa do Senado deve pugnar para que seja incluído
um dispositivo que diga que, salvo esses casos
e>ecepcionais como o de calamidade pública, uma
Câmara é obrigada a mandar para outra, ao menos com 15 dias de antecedência, os projetas
para serem examinados, sob pena de nós continuarmos sempre nesse dilema: ou aprovamos
oU teremos contra nós o protesto de toda a população.- Esta é uma iniciativa que a nova Mesa do
Senado tem que tomar; a obrigação de que os
projetas cheguem aqui com tempo de serem examinados e devolvidos à C$mai'2 se aqui não forem aprovados integralmente. J:: uma oportunidade, da qual me valho, para dizer ao nobre Senador_ que espero, qualquer que seja a composição
da Mesa desta Casa, contar com V. ~ para:- esta
iniciativa.
O SR. POMPEU DE SO<ISA - Agradeço
profundamente a V. Ex.~. nobre Senador Neison
Carneiro, pessoa, parlamentar que admiro desde
os tempos em que era parlamentar pela Bahia. ..

O Sr. Nelson Carneiro- Muito obrigado!
O SR. POMPEU DE SO<ISA - ...e admiro
a coêrencia com que se vem mantendo ao longo
de toda sua gloriosa vida póblica.

Agradeço a V. Ex" este aParte, porque vem exãtamente ao encontro da_ intetvenção do nobre
representante da "formosa Província de Minas",
o Senador Alfredo Campos. O nobre colega, assim c:omo V. Ext,levanta uma questão importan·
lí5$ima, no sentido de que, daqui por diante, esse
fato· não seja mais- admitido. Mas devemos reconhecer, neste mom~nto, que estamos diante de
uma emergência, de urna emergência vital para
os trabalhadores, vital para a dignidde do Poder
Legislativo, e não podemos, de maneira nenhuma, por questão de susceptibilidade, por uma
questão de retaljação, ou por uma questão corporativa, deixar que se escoem pelos nossos dedos
não apenas o salário do_traba1hador, mas a própria
dignidade do Legislativo.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex'
um aparte, nobre Senador?
O SR. POMPEU DE SO<ISA - Sr. Presidente, gostaria de permitir este aparte, embora
estivesse ene,~mmdo_ç meu disçursq, rpas o nobre Senador Mavro Benevides só m~_honr~ CJ?~
a sua intetvenção.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Pompeu de Sousa, neste momento_ em que V.
Ex" se reporta à votação dessa matéria relacionada
com a fixação dos índices do salário mínimo, per·
mita-me lembrar a V. EX"' e à Casa que, em 1979,
quando o en~o presidente da República enviou
a esta Casa, ao Congresso Nacional, uma men~
gem acompanhada do respectivo projeto de lei
dispondo sobre as diretrizes da política salarial
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adotada pelo País-, fui autor de uma emenda que
se transformou no artigo 19 daquele diploma,
determinando que se processaria gradualmente
a unificação do salário rnÚ1imo em nosso Pafs.

Lembro mais a V. Ex" que daquela ocasião eram
quatro as regiões em que se st.ibdivíd.ia o território
Nacional e o estado de V. Ex', o Estiido do Ceará,
que tenho a honra de representar juntamente com
os Senadores Cid Carvalho e Afonso Sancho e
contando sempre com o apoio de<:idido de um
coestaduano eminente como V. EJr'
O SR. PROMPEU DE SOUSA- Meu invaw
rlâvel apoio.
O Sr. Mauro Benevides - Integrava a 49
região de salário mínimo, nobre Senador Porripeu

de Sousa. Se através de decisões, a nível de governo, em 1984, essa gradualidade se positivou na
unificação do salário mínimo, no momento em
que se votava a nova Carta Magna brasileira, n6s
apresentamos uma emenda de que resu1tou com
a fusão de outras iniciativas de colegas constituintes, em um artigo inserto no texto da lei fundamental em vigor a partir do dia 5 de outubro.
No momento em que V. Ex' discute essa controvérsia, de projeto aprovado no Senado e enviado
para a Câmara, e de proposição aprovada pela
Câmara e remetida para o Senado, eu me permito
saudar a nova sistemática com base na ConstitWção, que não mais permite que somente ao
arbítrio da tecnocracia governamental se estabeleça o nível do salário mínimo. E foi pprecíso
que a nova Carta entrasse em vigor para que
nós, que temos sensibilidade em entender a realidade do País, pudéssemos oferecer uma proposição quer no Senado, quer na Câmara, oferecendo melhor remuneração aos trabalhadores
brasileiros.
Portanto, sob esse aspecto, regozijo-rrie de,
desde 1979, haver emprestado minha colaboração modestissima à unificação do salário mínimo,
e, agora, sua fixação através de projeto de lei.

OSR- POMPEU DE SOUSA- Nobre Senador Mauro Benevides, ·eu gostaria de responder
mais longamente ao aparte de V. Ex!', mas veJo
as luzes vermelhas da Presidência a me piscarem
alertadoramente.
Devo dizer a V. Ex' que tenho o maior apreço
por esta iniciativa de V. Ex", que unificou o salário
mínimo neste Pals, que unificou os níveis da miséria mínima do trabalhador brasileiro, porque a
verdade é que havia quatro nívéis de miSéria neste
País; agora, pelo menos, há apenas um.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Peço a V. Ex', nobre Senador Pompeu de Sousa,
conclua em um minuto.
O SR- POMPEU DE SOUSA - Sr. Pre,Odente, estou sendo solicitado para conceder um
breve aparte.

O Sr. Odacir Soares- Rapidamente, nobre
Senador Pompeu de Sousa.
Eu não desejava entrar no mérito da discussão,
mas me parece que.há um aspecto relevante sobre isto. Se a Casa entender desta forma e se
for o caso, temos tempo, o Senado Federal e
a Câmara dos Deputados, para aprovar o substutivo_,. do Senador Carlos Chiarelli, e a Mesa desta
Casa é bastante diligente para encaminhar, se
for o caso, se a Casa entender desta forma, com

rapidez, este projeto à Câmara dos Deputados.
O fato fundamental é que o Senado Federal se
vem furtando a cada ano, ao seu papel de Casa
revisora Sobre este assunto, até me lembro, e
dou razão ao Senador Paulo Biso!, sugeriu, indu·
sive, que o_Senado fosse extinto,_!! por esta razão
que prevalecem, às vezes, idéias desse tlpo, porque a Senado se vem furtando, a cada ano, a
cada fim de ano, a analisar, a apreciar questões
importantíssimas que dormem, durante meses,
nas gaVetii:s-Cfa Câmara dos Deputados e vêm
para esta Casa na última hora. Era o aparte que
desejaria oferecer a V. Ex~
OSR-POMPEUDESOUSA-NobreSenador Odacir Soares, eu vou terminar o meu discurso dizendo a V. Ex' que, na verdade, concordo
em substância com a tese de V... E~\ que é a.
tese exatamente do Senador Alfredo Campos, do
Senador Nelson Carneiro e é a minha tese também.
Entretanto, ao-esCutar V. EX" dizer que há tempo
útil para que este assunto se resolva na Câmara
dos Deputados a esta altura, eu digo que V. ~.
ao contrário do que eu faço - que é um apelo
baseado em razões de ordem pragmática - usa,
na verdade, razões de ordem tão idealistica que
eu suponho não esteja V. EX' nesta Ca$a, mas
pairando no céu como wn apoio...
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Senador Pompeu de Sousa, o seu tempo está
esgotado.
_
O Sr. Carlo-s Chiarem- Solicito que V. EJci'
me conceda o direito de pelo menos me manifestar, já que fui tantas vezes citado. V. EX me
faz um apelo e não me permite a manifestação
a respeito, eu calo no vazio.
, O SR. POMPEU DE SOUSA - Consulto
ao nobre Presidente o que fazer diante disso.
O_ SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Peço que deix;em o nobre Senador Pompeu de
Sousa concluir o seu pronunciamento.
O SR- POMPEU DE SOUSA- V. Ex', meu
caro amigo Senador Carlos Chiarem, já que foi
citado e _foi o objeto do meu apelo, penso que
tem regimentalmente o direito de pedir a palavra.
E poderá, mais longamente do que num simples
aparte, responder a este modesto Senador, que,
na verdade, neste momento, procura encarnar
o sentimento de honra do Congresso Nacional,
o sentimento de honra .do Poder Le_gislativ_o e
o sentimento deJuta do trabalhador brasileiro.
(Muito bem!)

O Sr. Odaclr Soares- Sr. Presidente, peço
a pa.Javra para uma queStão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para
queStão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria ·somente de saber se a
Sessão já foi· prorrogada ou se_ V. fr vai prorro·
·
gá-la?

-' O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência esclarece ao nobre Senador Odacir
Soares qUe esta sessão extraordinária iniciou~se
às 16 horas _e 15 minutos. Portanto, tem quatro
horas de duração, s6 terminará o seu prazo às
20 horas e 15 minutos.
- -
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O SR. PRESIOENTE (Humberto Luc.ena) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos.

O SR- ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, concordo, em primeiro lugar,
com as objeções de natureza processual que foram fe_fta$ por vários eminentes Co!e9_as, inclusive
os Senadores Carlos Chiarem e Alfredo Campos.
Teln-se tomado uma lamentável praxe a Câmara dos Deputados deter-se longamente na consideração de assuntos, _e enviar projetos de lei ao
SenadO-em final de Sessão Legislativa, deixando-nos a triste alternativa de aceitar Os projetas
sem o exame detido que eles merecem, ou impedir o curso da legislação.
O projeto que nos chegou, em matéria de salário mínimo, _da Câmara dos Deputados, foi descrito pelo ex-Ministro Mário Simonsen como um
passaporte para a hiperinflação. Talvez s_eja, também, um passaporte para o desemprego.
Em todas as discussões salariais que tenho ouvido nas _duas Casas do Congresso, sinto uma
enorme tentação "voluntarista". Existe a impressão de que, por via legiferante se podem aumentar
salários reais. Se isso fosse verdade, não haveria
por que não passarmos Imediatamente a níveis
salariais comparáVeis aositamerlcanos, canadenses ou europeus.
Na realidade, tudo aquilo que podemos legislar
são salários _nominais. O que acontece ao salário
real é função de duas coisas: a taxa de inflação
e o nível de produtividade da economia.
No projeto da Câmara, na discussão na Câmara
e, anteriormente, na diScuSSão do Senado, há
duas importantes personalidades ausentes: o
mercado e a lei da oferta e da procura. O que
realmente __determina o nível salarial é a oferta
e procura da mão-de-obra. E o meio de se aumentar os salários reais é aumentando a demanda
da mão-de-obra. Como? Propiciando investimen-- tos. Não é isso que temos feito. Na Constituinte
impusemos ao empresário responsabilidades intirnidantes que O ínibirão no desejo de· contratar.
Praticamos, também, uma estulta xenofobia, que
diminuirá o ingresso de investimentos estrari.geiros e, portanto, a demanda de mão·de-obra. Reduzk-se-á, conseqüencialmente, a possibilidade
de aumento do salário reaL
O texto aprovado na Câmara dos Deputados,
particularmente no seu art. 2?, cria um "efeito
-cascata"_ de reajustamento mensal, cujas conseqüências podem ser:

I - A transformação da inflação aguda em hiperinflação, pela tentativa de as empresas repassarem aos pre·ços o aumento real de 5% mensal
sobre o salário corrigido.
A interpretaÇão do texto, assaz mal redigido,
como indicou o Senador Carlos Chiarelli, é duvidosa.Aplicar-se-ão os 5% reais ao salário monetariamente corrigido, com a intenção- e é apenas
uma intenção - de que eles se transforme em
um aumento do poder aquisitivo? Ou serão os
5% aplicáveis apenas aos 64 mil cruzados a viger
em 1? de janeiro de 1989?
Isso não é claro no texto. Presumindo-se que
a intenção da Câmara tenha sido promover um
aumento real mensal de 5% durante 11 meses,
teríamos um aUmento de encargos da ordem de
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71%, que se somaria exponencialmente à correção monetária mensal.
Lembremo-nos que a produção global da eco-

nomia este ano continua estaciqnária. O ~resd
mento variará entre O_: e 1%. Ç9fno acom:cigar
wn aumento nos custos salariais do salário mínfmo para algo como seja 71% sobre os salários
mensais mensalmente corrigidos? O volume de
produção factível simplesmente se encarregará
de anular os bons propósitos que, indubitavelmente, transpiram do projeto da Câmara dos Deputados.
-·
.
-· __ .

Os legisladores têm que ser bastante mais modestos do que o têm sido. Quãrlâo legislamos

salários, pensamos que estamos legislando para
toda a população econornicamente ativa. Não é
verdade! Da população- economicamente ativa,
estimada no ano passado em 53 nlilhões de pessoas, não mais que 22 milhões têm carteira trabalhista. Qualquer leg!slaç:ão se aplica apenas a esse
segmento. O restante está no mete~do informal
de trabalho.
_
Dir-se-ia que a legislaçáo para o mercado formal de trabalho, no tocante ao sal~riQ mínimo,
não terá conseqüências inflacionári~ graves, porque se estima que apenas dois milhões de pes-soas, ou seja, 10% da população economicamente ativa, recebam um salário mínimo. Existem,
entretanto, repercussões sobre: toda a hierarquia
salarial. O impacto de uma elevaçãO do mínimo
acima das realidades do mercado, resultaria, provavelmente, num aumento de desemprego no seter privado, e na agravação da falência da parcela
apreciável do setor público. Resultado alternativo
seria uma grande expansão da economia subterrânea, onde não existe garantia de salário mínimo
nem de benefícios sociais. Impera, pura e simplesmente, a lei da oferta e d_a procura.
O aumento de desemprego no setor privado
derivaria da incapacidade, sobretudo, das pequenas e médias empresas, seja para absorver os
custos adicionais por redução de. lucros, seja para
repassá-los aos preços.
O impacto sobre o setOr público se traduziria
em agravação da situação, já deficitária, de estados e muni<:::tpioS, particularmente no Nordeste.
Estima-se que 70% das prefeituras de Pernambuco e de Alagoas, segundo cá.Jculos recen~
mente feitos nas cidades de menos_ d.e trinta mil
habitantes, já não têm capacidade de pagar o
atual salário mínimo; certamente ou desempregariam gente, o que é pouco provável, o_u des_obedeceriam às regras do salário mínimo, corno já
vêm desobedecendo até mesmo aos dispositivos
muito mais modestos_ ®_reajustamento dos salários pela URP.
Temos que considerar, também, a subversão
dos diferenciais salariais. Se aprovado o projeto
da Cãmã:rã, em sua forma atual, a regra de correção dos de_rnais salários, a saber a URP, seria
inferior à regra de c:orreção do salário_ mínimo,
desincentivando a melhoria profissional. Num c_aso extremo, seria melhor para muitos assalari_ados
que estão acima do salário mínimo renunciarem
aos seus salários, que são corrigidos pela URP,
para passarem a rec@er Q_salário mfnímo, corrigido à base de 5 pontos percentuais reais por
mês. Emprego a palavra real, com todas as qua~fi
cações necessárias, porque é o mercado de trabalha e a taxa de inflação que, realmente, definem
o beneficio oU a_ frust;rªç_ãQ salarial.
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Outra córiseqüência poderia ser a anulação das
terá prioridade, para dis~o _e votação, o
regras salariais e correspondentes benefícios soque primêíro-Chegar à revisão."'
Portanto, o projeto de autoria do Senador Car_dais, pela passagem das empresas para a economia informal, deteriorando-se a estrutura legal da
Jos Chiarelli, aprovado pelo S~nado, devia, nos
sociedade. - ·
termos do Regimento Comum, ter prioridade, o
ThnYOS que considerar, também, o impacto inque está em consonância com o art. 75_ da Conssu.stentável sobre a Previdência Sqdal. Esta teria
tituição.
_ _
as suas .despesas oneradas- em estimativa mo- _ Sr. Presidente, há_ quem diga que este projeto
desta - em cerca de três trilho;,es de cruzados, - veiO da Câmaro dos O~putadosdepois de examia preços de dezembro de 1988, no próximo exer- -nido por todas as liderançaSL e que essas liderancício. _ ~ças na Câmara levaram em conta todos os projelnfelizmente, meus senhores, a produção do
tos Já. existentes, inclusive 0 projeto origiilário do
-País está estagnada, antecipando-se para· 1988
Senado.
_
_ .. __ _
I,Jffi_ crescimento zero, ou no máximo 1%. Isso
Fl!:.a, aqui, um apelo a V. Ex?, Sr. Presidente,
significa um declínio da produção por habitante.
para que esclareça e.ssa matéria, a ftm ..d~ que
(!ma estagnação da produção, com a expary.~o _sempre se respeitem as pferrog'atiVas da Casa
da população carente de trabalho, significa taminiCiadora, e que, se for 0 caso._ a Câmara dos
bém queda de produtividade. Essa queda, aliás,
Deputados não repita esse procedimento.
foi ultimamente agravada pelo grevismo, que provocã odosidade nas instala~ões e aumento dos
Sr~ Presidente, diss_e_ que estou de acordo em
custos unitários: E, sem dúvida algum~, -o líberagrande parte c:om as considerações do nobre Se-_nadar Carlos Chiarelli e também com as de outros
lismo grevista da nova Constituição agrava sensisenadores que falaram sobre o assunto. Mas pedi0
velmente problema,
-fia a atenção dos nobres_senadores, especialmen- A única maneira, meus Senhores, para ser iea= --lista, de ass_egurar aumentos reais de salários ê
te do senador Carlos Chiarelli, para o seguinte:
o art. 7~ realmente discrimina os menores apreno cçntrole da inflação. O texto aprovado na Càmadizes. Logo, viola 0 art, 7 ~. inciso xxx., da Consti- _
tuição, que não permíte mais dístinção de salários,
ra inviabiliza esse objetivo.
Gtarei, para terminar, uma autoridade insusresultante de critérios de raça, de idade e: d.e cor.
peità, o bieese._ No seu depoimento perante a
Não se pode discriminar salário, levando-se. em
Comissã.o Intergartidária de Salário Mínimo, em
conta esses fatores.
17 de novembro último, página 24 • item 4 • declaMas, Sr. Presidente, o projetO de lei vai à sanção
ra, com um surpreendente bom senso, que não
presidencial e 0 presidente pode usar da faculme habituei a ver nos pronunciamentos desse
dade-constitucional, vetando, total ou parcialmente,_ o projeto. Esse projeto, Sr. Presidente, como
-Q.~artamento:
~seria equivocado 01..1 até mesmo ingênuo
todo projeto, deve receber a colaboração das duas
supor que Os níveis- reais do salário mínimo
CaSas e do presidente- da Re_çiUbiica,-na qualidade
pudessem ser elevados instantaneamente
de chefe do Poder Executivo. _ __ ..
aos patamares desejáveis de justiça social
Este art. 7", certamente, se for aprovado como
sem que os efeitos de desarticulação das esaqui se encontra, deverá ser vetado pelo senhor
feras de produção e consumo acabassem
presidente da Repúblic::a, e se não o for, será letra
por inviabilizar qualquer projeto democrático
morta; não terá nenhuma eficácia jurídie,a diante
e popular de transformação.''
do art. 79, inciso XXX. da ConStituição em vigor.
Ouvi a consideração sobre a possibilidade de
-Por isso,- meüs ·Senhores, submeti emendas,
e acredito qUe váriOs outros senadores -também este safário ser corroídO Pela -Inflação. Ora, Sr.
o fLZeram, emendas que devem ser consideradas Presidente, o art. 1o estabelece o salário mínimo
em 64 mil e 20 cruzados a partir de 1o de janeiro;
peJo-Senado para mínimizar a decisão "volune o art. 2? prevê incrementos re~iS de 5% sobre
tarista" da Câmara, que igno_!'a as realidad~s do
merCado.--· -o ValOr viQefi.te, no mês-imediat,ameti._te a_nterlor.
·- Diz o art. 2?:
SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
..Ao valor do séll~o mínimo estipulado no
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Roartigo anterior, serão acreScidoS, ao longo
drigues para discutir.
de 11 meses, a partir de 1" de fevereiro de
O SR. CHAGAS RODRIGCIES (PMDB 1989, incrementos reais -ae 5% sobre o valor
PI. Para discutir. S_e_m revisão do orador.)_:- Sr.
vigente do mês Imediatamente anterior."
Presidente, Srs. Senadores, evidentem~nte, ~ta
Ora, Si". Presidente, se não houvesse aqui o
mos; gi.ante de um projeto de lei falho. O projeto
está eivado de erronias, e mesmo de_jnç_onstituM adjetivo "reais", indubitavelmente, a inflaÇão menclonalidade, esse Projeto de Lei da Câmara n" sal de 25%, ou de 20, Ou de 24 iria corroer este
63 que dispõe sobre o salário mínimo e dá outras salário. Mas aqui se trata de incremento.. real. É
providências. Concordo em grande parte com as verdade que o_ presidente da República poderá
considerações aqui tecidas pelo nobre Senador vetar a palavra "reais", e, aí, nós teríamos necesCarlos Chiarem, que sem dúvida alguma é mestre sidade de, com a maior brevidade possível, alterar,
por meio de nova lei, este projeto, caso ele venha
-no assunto, professor unive_rsitário.
Mas esta matéria, Sr. Presidente, é da maior a se converter em lei,
Também chamo a atenção do Senado-Federal
importância, e deve ser encarada sob diferentes
-aspectos. E eu bastaria citar, Sr. Presidente, o para o art. 11, onde se lê:
art. 140 do Regimento Comum, que reza o se"O Poder ExecUtivo, respeitado o disposto
guinte:
nos arts. 1?, 2 9 e 6" desta le~ publicará, men-

o

"Arl 140:- Quando sobre a mesma matéria houver projeto em ambas as Câmaras,

salmente, o valor do salário mínimo referente
ao mês, ao dia e__à-hora."
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Logo o presidente da República terá esta faculdade: a de estabelecer o aumento real de 5%,
e aumento real é aquel_e adicional, descontado
o índice de inflação do mês anterior.
Sr. Presidente, o nobre Senador Carlos Chiareli
também pediu, há pouco, a atenção da Casa para
o art. 5<.>, que reza o seguinte:
"Para os efeitos do disposto do art. 82 da
CLT, os percentuaiS de desconto ser8o oS
seguintes:"

't:. uma referência infeliz.
"O senhor presidente da República poderá vetar
a expressão "de. desconto."
Sr. Presidente, o aprimoramento deveria ser
nosso. Lamentavelmente estamos diante de urna
realidade factual. Tem os apenas o dia de ãmanhã.
É ímpossív-el emendarmos este projeto para que
a Câmara dos Deputados, amanhã, possa revê-lo.
Se não o aprovarmos, hoje, estaremos assumtndo
uma grande responsabilidade, e seremos acusa~
dos pelos trabalhadores brasileiros de termos impossibilitado a vigência do novo salário mínimo
em janeiro, já _aceit_l? pela Câmara dos Deputados.
O salário mínimo -vrgente, hoje, é de 40 mil,
425 o do mês de novembro foi de trinta míl e
oitocentos cruzados. Se não aprovarmos este projeto, não teremos a partir de 19 de janeiro de
1989 salário mínimo de 64 mil e 20 cruzados.
Esse salário está aquém do reclamado pelas lideranças sindicais.

Em face dessas considerações, embora respeitando o ponto de vista dos ilustres senadores,
digo que não posso penalizar os tra".balhadores,
em virtude de um comportamerito discutível da
Câmara dos Deputados.
Por isso, Sr. Presidente, votarei a favor e espero
que, caso não sejam retiradas as emendas, o que
é um direito de cada senador, em virtude do tempo exíguo que temos, sejam elas rejeitadas, para
que o projeto sej<f enviado à sanção e o senhor
presidente da República dâ a sua colaboração,
vetando os dispositivos que merecerem o veto
parcial.
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes. (Pausa.)
S. ~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, para discutir.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, só ontem, às 17 horas, a Câmara dos
Deputados aprovou a redação final dos projetas
do salário mínimo e do lmposto de Renda.
t interessante, Srs. Senadores, que o Senado
da República, em 24 horas, tenha que discutir
e aprovar o salário mínimo e a Càinara dos Deputados, se aprovadas emen9as ou substitutivos,
não possa, em 48 horas, deliberar sobre esse salá~
rio mínimo ou sobre o Imposto de Renda.
Os Senadores Nelson Carneiro e Alfredo Campos lembraram que a Câmara dos Deputados
é useira e vezeira, ao final do periodo legislativo,
em mandar esses projetas, deixando a responsabilidade ao Senado da República.
Evidentemente, que se esse projeto, se esse
substitutivo for aprovado hoje, amanhã, às 1 h o-

a

ras e 30 minutos, o Presidente Ulysses Guimarães
podeiá-colOéar em discussão o substitutivo aprovado pelo Senado da Repúblíca Esta coação de
que, se o Senado da República emendar ou apresentar substitutivo, vai invalidar o projeto, não é
real, Sr. Presidente. E volto a dizer: só ontem,
às 17 horas, a Câmara aprovou a redaçâo final.
~ Eu até perguntaria a V. Ex\ Sr. Presidente, a
que- horas V. Ex" recebeu da Câmara dos Deputados o projeto aprovado. Possivelmente depois
-das 18 horas e 30 minutos. E a que horas os
Srs. Senadores tiveram conhecimento deste avul-

so?
Ainda ontem, eu ponderava ao Senador Jutahy
Magalhães para que não se apressasse essa votação. Compreendendo a importância da matéria
e contiiiilo cómpreeridendo, mas não é possível
que-hOje, às 16 horas e 30 minutos, só hoje,
a esta hora, que _tivE::fD-OS conhecimento dos avulsos atinentes ao projeto do salário mínimo e do
Imposto de Renda.
Então, temos que correr, temos que dar velocidade, temos que partir qUase-que da _velocidade
zero e_~-ª- impfimir uma velocidade adequada, a
fiiíl-de aprovarmos o projeto oriundo da Câmara
dos Deputados.

Mas, se ele fosse perfeito ou, por outro lado,
se as falhas existentes nele fossem possíveis de
serem sanadas através até do nosso entendimento, tudo bem, Sr. Presidente. Mas o Senador Carlos

Chiarem já fez as ponderações e as fez com bas~
tante propriedade, O Senador Roberto Campos
acaba, por exemplo, de se referir ao art. 2? Concor~
damos com o Senador Roberto Campos e com
o Senador Carlos Chiarelli. Quem é que entende,
Sr. Presidente, agui, no Senado- então, era preôso até que o Sr. Relator que fosse explanar a
matéria n_os esclarecesse- quem é que entende
o que está escrito aqui, no art. 2?:
"Ao valor do salário mínimo estipulado no
artigo anterior serão acresddos, ao longo de
II meses, a partir de 1o de fevereiro de 1989,
incrementos r:eais de 5-% sobre o valor vigen~
te no mês imediatamente anterior."
Ora, reajuste sobre o quê? 5% reais de quê?
Sobre o salário de Cz$ 64.020,00 mensais? Aqui
já se disse que isso alcançaria uma faixa- fazendo uma contra rapidamente -de mais de 71%.
Mas estaríamos nós votando realmente essa ma~
téria com esse valor, com esse reajuste? Não,
Sr. Pregjdente. Evidentemente esta é uma redação
inadequada e levaria todos nós e levaria o próprio
Governo e o próprio trabalhador a um difícil entendimento quanto ao teJ:cta do art. 2"
Não é possível que o Senado da República permita que isso aconteça.
E mais grave, o Senado deve atentar para o
arL 7~ - já o disse também o Senador Carlos
Chiarelli que é totalmente inconstitucional o art
7?:
"Eãra os m-enores aprendizes de que trata
o art. 80, em seu parágrafo único, da Consolidação das LE"js do Trabalho, o salário mínimo corresponderá ao valor de meio salário
minirito, durante a primeira metade da duração máxima: prevista para o aprendizado do
respectivo ofício. Durante a segunda metade
do aprendizado, o salário mfnimo será cor-

respondente a dois terços do valor do salário
mínimo."
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isto conflita
com a Constituição aprovada por todos nós. O
art. 7o do projeto de lei da Câmara, que vai dispor
sobre o menor apre.ndiz em _50% do valor total
do art. 1~. infringe, na sua redação todo o aspecto
constitucional em relação ao problema do salário
mínimo fJXado pela Constituição de 1988.
Portanto, não é possível que o Senado da República venha a aprovar a redação dada pela Câmara
dos Deputados ao art 79
O Senador Roberto Campos falou, cofn ã sua
autoridade, dos repasses das empresas em relação -ao salário mfnimo. Todos sabemos, e a Casa
sabe, que os iridustriais brasileiros, de modo gerai,
não s6 em relação aos salários, como em relação
aos preços, evidentemente modificam a_ todo instante os seus valores. o ramoso Pacto do Governo
está exatamente a den,onstrar isto, Sr. Presidente.
Querem fixar por decreto uma inflação e aí, sim,
Senador Roberto Cw 100s, não obedecem às leis
do mercado, fiXam o 'âlor da inflação, permitem
o aumento dos proclutos, mas só Se permite o
aumento dos salários no final de cada mês.
Srs. Senadore~. h~ um ponto mais grave que
a própria Câmara dos Deputados esqueceu, e
eu gostaria - não sei quem é o nobre relator
- que S. f:x!'- ate me esclarecesse: falou-se no
salário mfnimo. E o piso salarial? A Câmara -abordou o piso salarial?
O Sr. Ronan TJto aparte?

Permite~me V.

EX" um

OSR.ITAMARFRANCO-Commuitopra~

zer.

O Sr. Ronan Tito- V_~ quer saber o piso
salarial de que catego!ia? Dos metalúrgicos? Dos
marceneiros? Dos juízes?...
OSR. ITAMAR FRAl"tCO-Isto fica a critério
de V, Ex" Escol@ uma; pode escolher uma.

O Sr. Ronan Tito- Neste momento, Senador, a Câmara. e o Senado estão teJ!tando cumprir
um preceito constitucional que determina que o
Congresso Nacional é que deve determinar_ o salário mínimo. N.a Constituição, segul,do me consta,
nobre Senador, não existe_ a d_eterminação para
que a Câmara e o Senado cuidem dos pisos salariais de todas as categorias.
O SR... ITAMAR FRANCO -

Permita~me V.

Ex? que eu recorde a Constituição de 1988, com
muito respeito sempre ao meu nobre lider e companheiro de representação de Minas Gerrus Dos Direitos Sociais;
"Art. 7~ São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que -visem
à melhoria de sua condição social:
Ifú:iso V- piso salarial proporcfOnaf à extensão e à complexidade do trabalho."
Aqui, está escrito que "são direitos dos trabalhadores ... "
O Sr. Ronan Tito - .Mas determina, nobre
se-nador, que a Câinara e o Senado são quem
estipulam o piso salan'al?

O SR. ITAMAR FRANCO- Está escrito
aqui, Ex"! Quem é que vai determinar? É o Oevemo?
-

Dezembro de 1988

D!ÃRIO.QO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)
~ jn5=~:~mbência

O Sr. Ronan Tito- Não.
O SR. ITAMAR FRANCO- Permita V. Ex',
Senador Ronan Tito, e é s_empre um prazer dialogar com V. Ex" Se V. Ex" entende, como nós <::ntendemos, que o salário mínimo tem que ser ftxado

pelo Congresso Nacional, estamos de acordo,
porque, no mesmo art. 7~, que diz dos Direitos
dos Trabalhadores Urbanos e Rurais está escrito:
''IV -salário mínimo, fixado em leL .."

Em seguida:
V- piso salarial proporcional à extensão
e à complexidade do trabalho;''

Evidentemente caberá também a nós outros
-eu diria, por exemplo -o piso dos engenheiros,
o piso salarial dos médcios, de determinada categoria dos professores.

O Sr. Ronan Tito-Permite V. Ex" outro aparte, nobre Senador?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito pra-

zer.
O Sr. Ronan Tito- Estamos aí falando genericamente na Constltuiç_ão, nos Direitos Sociciis.
Existe um artigo espedfico - e V. l;:x' pode Ir
mais à frente- que determina que cabe ao Congresso Nadonal decretar o salário mínimo. Não
existe na Constituição nenhum artigo que diga
que cabe ao Congresso Na_cionª-1 determinar todos os pisos salariais.

O SR. ITAMAR FRANCO - Excelência, por
favor! V. Ex', por favor ...
O Sr. Ronan Tito- Isso é acordo coletivol
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, V. & me
ajude, porque estou lendo a Constituição. V. Ext
dá uma interpretação, dou eu outra interpretação.
Não é dissídio coletivo, não, Ex"

O Sr. Cfd Sabóia de Carvalho V. EX" um aparte, nobre Senador?

Permite

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Obrigado
pela atenção. Nobre Senador, entendo a leitura
que V. EX faz da Constituição. Evidentemente,
nos Direitos Sociais, no art. 7ç, anuncia-se que
um dos direitos do trabalh~_dor brasileiro é o piso
salarial dentro desse critério já fiXado na Constituição. No entanto, n~o é praxe que se fzxe através
do Congresso Nacional. O salário_mínimo deve
ser fixado pelo Poder Legislativo. Agora, nada impede - nisso V. EX" tem razão - que uma lei
também determine os pisos salariais, dentro do
princípio geral do direito de que quem pode mais
pode menos. Ora, se o legislador pode bem mais,
nesta matéria que é o piso salarial, por que não
poderia fixar o piso salarial? Claro_que o legislador
poderia, em algum momento, por um projeto de
lei, devidamente aprovado nas Casas do Congresso Nacional, determinar o piso salarial, -e seria
uma matéria ordinária, seria uma lei ordinária;
atê o momento, no entanto, isso não é praxe;
isso acontece mais nos acordos coletivos, nÇ~.s
soluções de dissídios e em outros assuntos atinentes a atividades da Justiça do Trabalho, muitas
vezes celebrando os acordas entre empregados
e empregadores. V. EX"' tem_{ji_zão gm sua crítica,
porque o Congresso pode perfeitamente assumir

de determinar o piso salarial sem
que haja uma incons_titucionali4_a_~e, aliás, pode~
ria, mas não seria uma <::ompetência previamente
determinada, estaria dentro de uma competência
genériCa, orcfinária do Congresso Nacfor,ª-1.

õ"sR. ITAMAR FRANCO - Senador Od
Q._abóia de tàrValh_Q. com muito respeito a V. EX',
que _é um jurista e eu não o sou-, V. Ex!' usou
o condiCional, quando nãO }_1á 6 c_ondic:ionaJ na
Constituição. E vou-me permitir agora já n~o ler
mais o mesmo a_rti_go que eu li para o Senador
~onan Tito, vou ler para V. EX", e aqui está bem
- dare, o art. 206, inciSO V, se me permite:
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mas isto não está dito na Carta. Estou s6 complementando que o radocínio do Senadpr .)arbas
Passarinho, e- não só o raciodriio Ççrrió -a- arg4mentação estão tecnicamente correto_s. Não é isto
que dtz o. dísposítivo que V. EX' acaba de mencio-nar. No entanto. o raciOcínio qUe v_. Ex!' desenvolve, interpretando o texto constitucional, está
corretíssimo do ponto de vista constft4cíonal.

O SR.. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado.
_ E é verdade, estoU apenas fazendO a leitura
do que reza a Constituição nos seuS arts. 79 e
206. ous_ando até diS:çutir com o S~nador Cid
Sabóia de Carvalho, qUe é um es}:>ei::iãlista, um
expert na matéria.

--"Valorização dos profissionais do ensino,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o sistemc;~: é bicapara o magistério público, com piso salarial meral; neste momento o Senado é a Câmara _revi- profassional e ingresso exdusívamente por
sora, como em outros casos a Câmara dos Depuconcurso público... "
--tados _o é. Não podemos confundir dizendo que
Está bem claro que há lei para determinar o s6 6 Senado é Câmara revisora. Em absoluto.
piso do magistério, de acordo _com o an. 206, O Senado é Câmara-reVisora neste <:aso~ em ou_fnciso_V, e tanto isso é verdade, Senador Cid Sa- tros casos a Cãrnar~- dps Deputados pode sê-lo.
Ora, se somos -a c-a:mata revisora, não im_porta
bóia de Carvalho, que a Constituiçª_o l; que diz
-e tiãõ eu.- Já há reclamos; estamos recebendo que'-ã Câmara tenha o prazo de 48 horas para
pedidos de informação sobre como ficará o piSo aprOvar, oú não, o substitutivo ou emendas do
Senado da República, porque, Sr. Presidente, Srs.
Salariar após a aprovação do salário mínimo.
Senadores- e vou encerrar ~~.quando se quer,
O Sr. Jarbas Passarinho- Senador Itamar tanto esta Casa quanto a o·u_tra aprovam matéria
Franca, peço a V. Ex!' um aparte.
em menos de duas h_oras; aprovam, às vezes,
OSR.ITAMARFRANCO-Commuitahon- matérias em cinco minutos.
Não vale, portanto, a argumentação de que a
rn, nobre Senador Jarbas Passarinho.
crm·ãfa dos Deputados não poderia aprovar, a
_O Sr. Jarbas Passarinho - Senador ll:?!m.ar partir de amanhã, às 18h30m, qualquer emenda
Franco, é evidente que quando o Senador Ronan
do Senado a um projeto de tamanha importância,
Tito fala em convenção coletiva está falando em especialni.ente quando esse projeto é eivado de
piso salarial, e nós, que passamos três anos no inçonstityçionalidade, vai prejudicar os trabalha-·
f\1infstérlo do Trabalho, sabemos perfeitamente
dores, sobretudo quando se dá interpretação ao
·que- havia uma diferença, já nessa ocasião, clara salário do menor. E o Senado da República rião
entre salário mínimo - que não eTC) unificado, pode ter essa reSponsabilidade, que passaria a
e naquela época começamos a unificar - e o
ser da Câmara dos Deputados. E a-distância entre
piso salarial. Acontece que, recentemente, mudaa Çàmara e o Senado é muito pequena, para
ram Os nomes; o salário mínimo passou a ser
que, amanhã, à noite, aquela Cã"sa ilâo poSSa anachamado de Piso Nacional de Salários e o salário lisar e, até, se for o caso, rejeitar o substitutiVo
mínimo ficou como Salário Mínimo de Referência.
do Senado ou as emenda_s porventura apresenAcho que V. Ex!' tem razão quando fala que é
tadas ao projeto de salário mínimo.
impOssível d_issociar a figura do salário mínimo
-São estas, Sr. Presidente, as argumentaç-ões
da flgüra do Piso Nac:jorml de Salários, porque que eu gostaria de usar neste tempo da minha
o salário mínimo seria o Piso Nacio_nal de Salários
disçussão, na certez& de que, no futuro, não vee o piso salarial, este sirn, seria discutido nas connhamos mais a pennitir que, ao apagar das luzes,
venções. Talvez isso tenha sido ~ma Insufidênc~a
projetas de tamanha importância venham ao Se-na redação que fttemos da Constituição, e está -nado da República.
dançlo margem a esta discussão, mas acrectito
E não se diga, Sr. Presidente, que _o Governo
que V, Ex" tem rélZão,na medida ~m.. que acredita
baixará decreto. O Governo já _o fez em outubro,
_que o projeto da_ Càffiãia, pelo menos neste ponto, porque tínhamos que regulamentar desde 5 de
_se _não é insuficiente, é obscuro. Muito obrigado.
outubro e não ·o fizemos. J.á baixol.l um decreto
em novembro, porque também a Câmara e o
O Sr. OdacirSoares -Senador Itamar FranM
Senado não regulamentaram o sa1ário mínimo.
co, permita-me um aparte rápido, por favor.
Esta desculpa também; Sr. Presidente, não poO SR. ITAMAR FRANCO- Vejamos que,
derá ser aceita pelo Senado da ReplJblica.
feliz'ou -infelizffiente, é o que reza a Carta de 1988,
Dúáihte o discUrso do Sr. ltatiJar FranCo
não s6 no art. 7Q, inciso ,V, como no art. 206,
o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da
incis_o V.
-PreSidéncia__que é ocupada pelo Sr. José lgO Sf. Odadr Soares- Apenas para cõmplentJ.cioFerreira.
- ------~
mentar, com muita honra, o raciocinfa do SenaDurante o discurso do Sr. Itamar FrancO
dor Jarbas Passarinha. Na realidade, S. Ex' tem
o Sr. José lgnácio Ferreira deixa a t:ad~lra
razão, mas, na medida em que faz essa interpreda Presidência que é ocupada pelo Sf. Humw
ta_ç~O,_ seria· verdade o que- a~ Constituição está.
berto LuCtiné1. -afirmailào, na medida e_m que esteja correta, e
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -eStá, a ColocaÇão de S. ~Na realidade, a ConstituiÇão não diz istO. Ofàciocínio do Senador Jarbas COncedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, anteliormenté chamado.
Passarinho está correto, inclusive teçnicarriente,
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O SR. JOÃO MENEZES PRON(ff'fCIA D/5Sr. Pre_slde~te;-o projeto-de lei e_n_carninhado pela mentes que têm sido aqui apresentados, ora a
favor, Ora -con1ra a decisão que o Senado deve
CliRSO Q(fE, ENTREGUE A REWSÃO DO - Câmara é fruto de acordo de todos o_s partidos.
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR·
EXistia, na Câmara dos Deputados, três projetas tomar, mas, com todo o respeito e admiração
MENTE.
e, inclusive, uma comissão, que foi determinada que tenho pelo üder do PMDB, Senador Ronan
pelo meu partido, aliás, suprapartidária, que deve- Tito, acho que S. Ex' rião foi moita feliz no- moO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mento em que fez uma comparação, no dia de
ria estudar a questão do salário mínimo. No entanConcedo a palavra ao nobre Senador Aluízlo Beto, depois Que chegou o projeto do Senador Car- hoje, com o que vamos votar, e há vinte anos,
zerra, para discutir.
los Chiarelli, houve, no início, um entendimento por circunstâncias que a História haverá de regisO SR. ALOÍZIO BEZERRA (PMDB - AC.
para derrotá-lo, porque continha também imper- trar com isenção, a edição do AI-5. Eu fui um
dos signatário_s. Nunca tive vocação totalitária. O
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presifeições, como todas as obras dos homens, se
homem, entretanto, ou é um homem ou é um
dente, Srs. Senãdores, estamos examinando jusolharmos com lente de aumento, vamos descobrindo imperfeições. Por exemplo, falava de OTN, verme, na medida em que verme é aquele que
tamente o projeto sobre o salário mínimo. Entennão assume o seu passado.
demos que poderíamos ter proposta de um saláe OTN ainda não é moeda nacional, e havia ainda
Hoje, quando estamos aqui para decidir uma
outras imperfeições. No entanto, por um apelo
rio mínimo bem mais elevado, que permitisse ou
questão controvertida, eu não poderia, conio líder
do Líder do PFL. foi feito um arranjo, um entendique garantisse a ele~ção das condições de vida
de partido, aceítar que, eni homenagem ao repúda classe_ trabalhadora brasileira: O que desejamento no sentido de que todos os projetes sobre
dio daquilo que foi feito há vinte anos, devamos
mos é um salário mínimo que permita ao trabao salário mfnimo fossem juntados e se ftzesse
votar aqui utn problema relacionado com os tralhador poder dispor de melhores condições de
um substitutivo, e esse substitutivo, de acordo
balhadores brasileiros que, infelizmente, em grancom todas as lideranças, foi aprovado, por unanivida, que o permita comer, que o permita morar,
de parte, estão submetidos a um salário extremamidade dos partidos e unanimidade dos Deputaque o permita poder transportar-se, que o permita
mente insuficiente.
dos, na Câmara dos Deputados.
ter acesso à educação, à saúde, ao lazer, às condiAs dis_cgssõ~ se fiZeram-aqui, Sr. Presidente,
ções mínimas para viver com dignidade.
Não vou aqui fazer esgrima verbal, não vou
e pela palavra do Senador Roberto Campos, ·vi~
aqui tirar nenhum coelho da cartola, mas uma
Entretanto, a proposta que está em apreciação,
mos alguns argumentos que me parecem responcoisa gostaria de dizer, Sr. Presidente: hoje, dia
resultado de uma discussão entre as lideranças
díveis. O Senador Carlos Chiarelli colocou uma
13 de dezembro de 1988, faz exatamente 20 anos
na Câmara dos Deputados, não é a proposta ideal,
questão que pode levar até a uma colocação de
não é a proposta que assegura melhores condique foi editado o Al-5, sob os pretextos mais séesprit de corps do Senado. E como a minha
ções de vida à classe trabalhadora brasileira, mas
rios, mais corretos que se poderiam àquela época
bancada, embora pequena, está divergente quanavorar, e ele pendeu sobre a cabeça de todos
é a proposta mais próxima, dentro de um acordo
to ao ponto de vista, eu não posso atender tamn6s brasileiros.
politico, buscando atingir essa realidade, esses
bém ao apelo que me fez o Senador Ron.im Tito,
Neste momento, para cumprir esse aniversário
oQj_~~os.
embora reconheça com S. Ex~ que o meu partido,
de 20 anos, conclamaria todas as lideranças que
Na impossibllidade de termos já a proposta
na Câmara, realmente votou, e votou até depois
votássemos a Lei do Salário Mínimo com as imideal que eleve as condições de vida da classe
de alguma relutância, essa matéria, e, com ela,
trabalhadora para que ela tenha acesso às condiperfeições que, polVentura, possam ter, mas a
pessoalmente, me considero comprometido. A
ções mínimas, acesso _à educação, à saúde, ao -que;-neSte- rilOmento, déssemos ao trabalhador
bancada, entretanto, é livre de tomar a decisão
brasileiro a esperança, depois de Um ano de reculazer, à moradia, aos alimentos, condição indisque lhe aprouver. (Muito bem!)
pensável para viver, para produzir, para trabalhar,
peração do poder de compra inicial, de um percentual, pequeno percentual, e, seguida, 5% ao
na impossibilidade de dispor desse salário ideal,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mas que nos propomos aqui, nesta hora, a lutar, mês, e cheguemos ao poder de compra que o
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício
salário mínimo conseguiu ao final do Governo
junto com a classe trabalhadora de todo o País,
Corrêa, líder do PDT.
constantemente, até atingirmos a um salário míni- Juscelino Kubitschek.
O SR. MAWÚCIO CORRêA (PDT - DF.
Na Bancada do PMDB é questão fechada, ninmo justo, na impossibilidade de tê-lo agora, apoiaComo Uder. Para discutir. Sem revisão do orador.)
guém pOde, neste momento, negar-se a dar a
mos esta proposta na forma como está estipulada
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixamos a nosno projeto. Não é uma proposta perfeita, não é
um terço da nossa força de trabalho, aos assalasa posição bem explícita neste momento. O nobre
riados de salário mínimo, um salário condigno.
a proposta ideal, no entanto, _é a mais viável, pasSenador Ronan Tito despendeu a sua argumensando pela discussão de todas as lideranças, com
Seria umã resposta para este fim de ano e, por
tação sob enfoque que me parece, data venia,
o compromisso com a classe trabalhadora deste
isso mesmo. o meu partido fecha questão.
País.
-correto.
Neste instante, concito a todos os lideres e a
Se não acompanharmos o projeto que veio da
todas as bancadas votem em favor do nosso ir0 que destacamos nesta proposta, além do
Câmara, estaremos praticando até um gesto de
mão
que
ganha
salário
mfnimo
que,
depoiS
de
que se estipula aqui, os Cz$ 60.000,00 a partir
iniqüidade em relação aos trabalhadores brasirecomposto, depois de um ano de reajuste, talvez
de 19 de janeiro, são os incrementos reais de 5%
leiros. A questão deve ser examinada sob este
"ãinda
Seja
um
dos
menores
salários
de
tod_a_
a
sobre o valor vigente do mês imediatamente anteângulo.
huri"lanidãde. Mas temos que fazer uma tentativa
rior- isto ao longo de 11 meses. Está no projeto
- Senhor Presidente, o woJeto veio da Câmara
neste rriàrTiênto, no sentido de ir reCompondo
5% de incrementos reais, e é- claro que -Se trata
sem mencionar sutilezas corporativistas, mas,
o poder de compra do assalariado. O Senado
de um crescimento real do salário mínimo, ou
adentrando no mérito especifico da questão, teFederal não pode virar as costas aos trabalhaseja, além da correçáo monetária. É o acréscimo
mos que colocar que, tecnicamente, o projeto
dores.
de 5% reais ao longo de 11 meses, é a fonna
poderá ser vetado pelo presidente da República.
de podermos, ao longo de 11 meses, com 5%
Assim, peço aos líderes de partidos acompaSe isto ocorrer, ocasionará uma lesão muito ma[or
de crescimento real, ter-se, ao final do ano de
nhem a Câmara dos Deputados que, por unanimiaos trabalhadores brasileiros.
1989, o salário mínimo mais aproximado da reali- dade, votou esse acordo de todas as lideranças:
OSr.Ronan Tito- Permite V. Ex!' um aparte?
dade para a classe trabalhadora brasileira.
um salário mínimo aceitável, neste momento, para os trabalhadores, e que para a Bancada do
Portanto, Sr. Presidente, aO concluir nossas paO SR. MAURiCIO CORRêA- Com muita
PMDB é questão fechada. (Muito beml)
lavras. manifestamqs, com estas observações e
honra, nobre Senador Ronan Tito. estas ressalvas, nosso apoio ao projeto em discus___ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) são.
O Sr. Ronan Tito- Segundo o meu entendiConcedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pasmento, o projeto não pode ser vetado pelo presisari_nho
que
falará
como
líder
~o_
PDS.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) dente da República, porque é atribuição exclusiva
Concedo a palavra ao nobre_ SenadotRonan Tito,
do Congresso Nacional a votação do salário míniO
SR.
JARBAS
PASSARINHO
(PDSPA
Líder do PMDB.
mo. Nã cabe veto nem sanção.
Como líder---:-Fara discutir. Sem revisão do orador.)
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Como
O SR. MAURÍCIO CO~-Data venla,
-Sr. Presidente, tinha me mantido à parte da
lf!;f~. para discutir. Sem revisão do orador.) discussão, na verdade beneficiando-me dos argudiscordo de V. Ex' Não podemos_retirar_do presi~
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dente da República uma competência do direito
de sanção das leis. Evidentemente que o projeto

tem que ser sancionado.
Quais são os riscos? Sr. Presidente, atribuiu-se
ao menor um salário que_ constitucionalmente está errado.- primeiro vfdo. Segundo vfcio, a não
estipulação no projeto da forma de pagamento
do reajuste. Está escrito: 5% reais! Mas não se
estipuJa a forma. Então, poderá ser, como argumentou o próprio Senador CarlOs Chiarem, através da URP, da OTN ou de qualquer outra dessas
moedas existentes. e o projeto traz um vício de
origem.
Portanto, temos que assumir aqui, no Senado
da República, a responsabilidade de Câmara revisora. E indiscutível que teremos a obrigação de
reparar esse equivoco que veio de lá.
POr outro lado, Sr. Presidente, há a argumen. tação de que o PMDB e a Frente Uberal, lá na
C'amara dos Deputados, poderão concordar que
o projeto, ou substitutivo, seja reexaminado e voltar ao projeto daquela casa.
Não nos compete examinar esta questão, porque dependerá do patriotismo, do espírito- público
de cada um. Te mos é que cumprir a nossa obrigação como senadores. Se votarmos o substitutivo
do Senador Carlos Chi8:relli, estaremos dando
condições melhores para os trabalhadores- esta
é a verdade -, porque eles passam a ter um
salário mais alto em dezembro. e a partir de janeiro
os trabalhadores brasileiros terão uma forma mais
técnica e ajustada de resolver o seu sacrificado
salário mensal, que chegou a esse ponto estipulado no substitutivo.
Senhor Presidente, ·a nossa bancada, constituída apenas do Senador Mário Maia, que tem
um peso_ específico, e de mim, nós nos posicionamos favoravelmente ao substitutivo do Senador
Carlos Chiarelli.
Era o quetlnhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} Antes de conceder a palavra ao nobre_ Senador
Fernando Henrique Cardoso, que já a havia soliciw
tado, como Líder do PSDB, a Presidência, de acor, do com o art. 203, alínea "a", do Regimento Interno, propõe, de oficio, a prorrogação desta sessão
por mais duas horas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perw
rnanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado. (Pausa.}
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Con_cedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. FERI'IANDO HEI'IRIQUE CARDO·

80 (PSDB -SP. Como lídér:Para d!sciitir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, há momentos em que o eXerdclo da liderança
de um partido, por pequeno seja, é difícil, exige
uma ponderação muito grande.
Sabem V. Ex-' que, nesta niatériã âe salário
mínimo, o PMDB, os partidos chamados de_ esquerda, e o PSDB têm uma posição historicamente_ clara, de que é preciso rever os níveis de
salário míniriro.
Sabem também V. Ex"' que nas discussões havidas na Câmara, o nosso partido foi até mesmo
considerado, demasiadamente, prudente na proposta que fez, no sentido de que a revisão partisse

do objetivo que seria dobrar o salário mínhno
real em um ano, a partir de um aumento inicial
de 18% no rn~s de janeiro.- A razão pela qual
o PSDB apresentou esta sugestão à Câmara dos
Deputados é a que o nosso partido tem absoluta
consciência do conjunto de problemas implicados na definição do salário mínimo.
SendO atribuição constitucional nossa a fixação
do salário mínimo, e nã·o sendo um regime parlamentarista, estando o Governo com o· poder de
controlar os instrumentos da política económica,
de alguma forma é esse dispositivo constitucional
- uma espécie de armadilha para o COngresSo Nacional porque, seja qual for o nível fixado, não_
havendo controle sobre os outros fenômenos, os
outros fatores que interferem na definição do salário, o que se dá hoje, se tira amanhã. E nós não
quisemos assumir, nesta matéria, qualquer posição que pudesse, de longe, ser assemelhada à
da demagogia, porque não é demagogia aumentar o salário r_e_al do_ trabalhador,_ mas imperiosa
nec-es~dade de distdbuição da renda e de justiça
social.
Mas nós sabemos também que para que esta
palavra real tenha um sentido efetivo, é preciso
que haja um aumento efetivo da oferta de bens
disponíveis e, especialmente no caso do salário
minimo, da oferta de bens de consumo e de alimentação, de bens agrícolas.
Temos alguma noÇão de economia; não chegamos ao pedestal do Senador Roberto Campos,
nem de outros economistas desta Casa e da Câmara, mas alguma noção_ se tem, como todos
nós temos, quase -que intuitivamente.
Portanto, se estamos nos comprometendo a
um aumento de salário real, estamos, ao mesmo
tempo, nos comprometendo a aumentar a oferta,
a agrícola espedalmemte; awnentar a oferta de
carne; nós estamos nos comprometendo a wna
série de outras medidas que escapam inteiramente ao controle do PSDB, porque não está no Governo. Não tem nada a ver, em nenhum nível
de Gcivemo. E valemo-nos da posição do PMDB.
Se o PMDB concordou, e, mais ainda, foi além,
se o PMDB, que tem o_ ministro da Agricultura,
acejta que é possível não só dobrar_ o nível de
salário real em um ano, como aceita um aumento
inicial maiOr -ainda, e se o PMDB tem o mM.inistro
da Previdência e Assistência Social que vai erifrentar um problema sédo; e se, mais ainda, temos
tão poucas prefeituras - e é nelas onde a questão
do salário mínimo vai estourar-, por que haveriamos nós, que desejamos sinceramente a melhoria
de vida do povo, de dizer àqueles que têm as
informações, e que estão de acordo e que dizem
que podem conceder um aumento desse porte,
por que vamos dizer que não? Até nos perguntamos: será que não dá para ser um pouco alêm?
A nOSsa reserva é_de responsabilidade, é reserva
de gente que sabe das conseqüências dos aumentos do salário minimo. Dir-se-á que ele afeta
apenas uma proporção pequena da força de trabalho. Mas sabe-se também que, quando o nível
do salário mínimo vai além de certo patamar,
acontece que se aumenta o número daqueles
_que participam do mercado dito informal de trabalho, ou seja, que não têm a sua caderneta assiné!da e, portanto, são prejudicados - há dados
sobre esta matéria. No entanto, não queremos
ser mais realistas do que o rei. E não somos
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mais_ parte do reino - do reino, talvez, mas não _
temos a coroa nem o trono.
O Sr. Severo Gomes - Permite V. EX um
aparte?
O SR. FERI'!ANDO HEI'IRIQUE CARDO·
SO - Pois não, uma vez que V. Ex~ eriiende
da questao mais do que eU~ tanto do reino, quanto
d~_ coroa, quanto do salário ~ínimo.

O Sr. seVero Gomes - Não, não entendo
mãis do que V. ~Apenas faria uma observação
às considerações aduzidas por V. ~ a respeito
do salário mínimo e _da importância dos alimentos. Quem _-ganha o -salário _mínimo gasta 80%
com os alimentos; portanto, devia-se pensar na
oferta, concomitantemente com a elevação do
salário mínimo. Lembrada apenas que, a não ser
em casos extremos de uma seca prolongada, a
agricultura brasileira exporta, todos os anos, frango, mllho, arroz, carne, ou seja é a agricultura
que nos últimos cinqüenta anos mais cresceu
no Mundo. Temos,_ hoje, disponibilidade de alimentos que vão suprir outros povos;_aumentamos
a nossa produção de soja para alimentar as vacas
da Holanda. Assim, não tema V. EX com relação
à oferta de alimentos no Brasil.
O SR. FERI'!ANDO HENRIQUE CARDOSO- Fico muito feliz com a explicação do Senador Severo Gomes, porque realmente o que S.
Ex" disse é verdade, e como tem conhecimento
direto desta matéria, até me tranqüiliza mais ainda,
razão pela qual e;stou aqui para dizer que vamos
votar o projeto da Câmara. Estou apenas dizendo
por que vamos votá-lo, quais, as coriSiderações
quEi nos levarani. a apoiar esse projeto, pOrque
esta proposição procura reparar uma injustiça social flagrante, e aqueles que detêm as informações
Cfizerri que é possíVeL repará-la.
Vamos votá-lo com todo o entusiasmo.
Com sinceridade- "creio que cada um de nós,
aqui, sabe disto -, as ponderações do Senador
Cill-[os Chiarelli são prOCedentes. Cada um de nós,
senadores, sabe que o Senador Carlos Chiarem
disse a verdade. Primeiro, com relação_ a um des-caso quanto ao prOJeto aprovado pelo Senado
"':"::"_o_ Senador Nelson Cameir9 já deu a sugestão
para corrigi-lO. Haja modifiCação de Regimento
ou não,-as lideranças do Senado devem cOfuprometer-se a não votar nenhum projeto que nos
chegue com menos de duas semanas de antece-dência - é um mfnimo de conSideração, não
ao Senado, mas aO País. Principalmente agora,
quando temos atribuições constituciónais muito
importantes, não podemOs continua(Votando de
afogadilho; não podemos tomar deliberações como as que estamos tomando - e hoje participei
de deliberações quase tão importantes quanto ao
salário mínimo - 'sem que- haja conhecimento
efetivo de causa; mudanç:_as importantes C[ue di~
zem respeito aos tnbutos- comO as que Vamos
tomar daqui a pouco....;.. à lei de excesso de arreca·
dação financeira. São tomadas todas de atropelo.
E um compromisso -que temos que assumir
perante n6s mesmos_: o Senado não votará maJs
nada que não seja objeto de urna análise tranqüila
pelo prazo de duas semanas. Concordo com o
Senador Carlos Chiarelli nesta matéria. Concordo
f]lais: não é constitucional o tratamento ao salário
do menor.
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Os senadores juristas -

não é o

m~u

caso

-já o disseram e têm toda a razão. Se o senhor

presidente da República, amanhã, vetar o nosso

projeto sob esse fundamento, ficaremos numa
situação muito dtfícü. Concordo com o Séb.ador
Carlos Chiarelli, também, quanto ao que S. Ex"
disse a respeito da ft.Xação da base sobre a qual
vai-se operar esses 5% reais.
Esta Casa hoje, está cha_mada à uma dedaão
política que tem repercussão nacional, que já foi
objeto de muita discussão na Câmara dos Depu-

tados, onde nossos partidos todos, já extemaram

os seus pontos de vista, e conseguimos evitar
que houvesse uma_ corrida insensata a respeite
de saber quem oferece mais. Chegou-se a uma

ponderação entre o que se deseja e o que se
pode. Repito: essa ponderaçã-o não foi feita por
nós, mas pelos homens que têm acesso às informações e que estão, portanto, absolutamente credenciados para dizer que este é um nível fa;ctível
de salário mínimo.
Se é esta a situação, se temos que tomar uma
decisão política e se o Brasil inteko espera esta
decisão, aconselho o PSDB- sem fechar a questão - a que acompanhe o que foi decidido na
Câmara dos Deputados, para que não frustremos
a expectativa nacional que haja uma definição
salarial e que esta definição seja feita pelo Congresso, não se deixando, portanto, espaço- para
que outras entidades de poder decidam aquilo
que é de responsabilidade constitucional nossa.
Meu voto, portanto, Sr. Presidente, será favorâvel.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO PRONUNGA DISCClRSO OOE, El'ITREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBliCADO POSTERIOR-

MEIYTE
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nObre -senador Jamil Haddad. Uder do PSB.

O SR. JAI'IIL HADDAD (PSB - RJ. Como
líder. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, para n6s do Pã.rtidO
Socialista Brasileiro, existe um fatO Cõflcreto relacionado com o capital e o trabalho. A falácia diária
de que o salário é causa de inflação, de que o
salário é que leva a situações periclitantes a economia do País, já está mais do que comprovado
de que não é real.
Sabemos que o Fundo Monetário lntemadonal
impõe o congelamento do salário, ou salários
mais baixos para a classe trabalhadora. Esta é
uma realidade inconteste e_não há quem possa,
fazendo uma análise tranqüila, deixar de reconhecer esse fato.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos votando com a faca no peito. Esta é uma realidade.
Aprovamos há cerca de 15 ou 20 dias, por unani~
midade, nesta Casa; o Piojeto cartas Chlarelli.
Por que a Câmara não feZ lir'rf substitutivo amplo
e irrestrlto em cima do projeto aprovado pelo Senado, e ele retomaria a esta Casa e aqui morreria?
Não. Estamos a 48 horas do encerramento do
ano legislativo e começa aquele argumento: seremos responsabilizados se não votarmos, porque
a classe traba1hadora não vai ter o aumento; mas

~ão terá o aumento, mesmo, porque a Câmara
ins~tuiu o aumento a partir de janeiro de 1989.

Esta é a çealidade, a classe trabalhadora não terá
aumento se não votarmos agora o que votarTios
antes, porque, aí sim, o aumento que teve para
o mês-de dezembro, para o Natal, foi dado pelo
Governo - quarenta mil cruzados - , muito acimcf do ír:dice inflacionário.
Não "sejamos incoerentes conosco mesmo.
Mantenhamos a nossa posição, vamos defender
a nossa instituição. Não queremos, aqui, criar uma
área-de atrito com a Câmara, em absoluto, mas
que haja respeito também ao Senado, porque
o Imposto de Renda chegou hoje também a esta
Casa. Tenho doze ou quatorze emendas para
apresentar e aí vem aquele argumento de que,
se forem apresentadas, não haverá tempo de _se
votar na Câmara e não será aplicado no ano que
vem. Ficamos aqui apenas como caudatários das
decisões da Câmara.
~e-:o deixar bem claro, Sr. Presidente, que a
pos1çao do Partido Socialista Brasileiro sempre
foi em defesa do salário, do trabalho contra o
capitaL

O Sr. Odaclr Soares aparte, nobre Senador?
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Permite V. BCI' um

O SR. JAM.IL HADDAD Senador.

Ouço o nobre

O Sr. Odacir Soares -Ouvi; com muita atenção, o discurso de V. Ex' e- o aparte do Senador
Carlos Chiarem ao pronunciamehlo do Senador
Edison Lobão. Chamaria a atenção do Senado,
porque já foi aqui reiteradamente dito. A Uderança
do PMDB, salvo melhor juizo, ignorou o que consta do art. se do projeto aprovado da Câmara dos
Deputados. Efetivamente, sem nenhuma discussáo m~aior, este dispositivo - o art. se do projeto
que veio da Câmara dos Deputados~ é absoluta-mente inconstitucional, está absolutamente em
confronto com o que dispõe a Constituição. É
claro que o espírito do dispositivo não é este,
_rnas ele elimina o salário mínimo, porque estabeleçe percentuais de descontos que, na realidade,
perfazem os 100% do valor rea1 do salário mínimo
__a_ser concedido. Esta questão, a -meu ver, deve
-~r refletida pela Casa, porque tenho a impressão
de que seria-melhor - também já foi discutido
aqui abundantemente - apreciarmos o substi~
tutivo dC? _Senador Carlos ChiareIIi do que aprovarm~ a toque de caixa, um projeto que está, no
mínimo, péssima e tecnlcamente redigido, porquanto a interpretação do art. 59 não pode ser
outra que aquela que elimina, na sua totalidade,
os 100% do salãrio mínimo. Era o que tinha a
dizer à Casa e a V. Br, -porque o Senado deve
refletir esta questão, nesta_ discussão que ora se
faz sobre o substitutivo e sobre o projeto. Devemos votar e aprovar o substitutivo, levando a Câ__
mara dos Deputados novamente a apreciar a matéria.

O SR. JAMIL HADDAD - Agradeço a V.
Ex', nobre Senàdor Odadr Soares, o aparte. O
Partido Socialista Brasileiro, fundado em 1946 por
João Mangabeira, tem uma tradição de luta ao
lado da classe trabalhadora e não- irá desmerecer
_esse espírito. E aqu,i votaremos, apesar de ser
um voto solitário o da minha bancada, porque
estou manifestando ponto de vista, não pessoal,

e sim do Partido Socialista Brasileiro: votaremos
com o- Substitutivo Carlos Chiarelli.
Durante o discurso do sF. Jamil_Haddal
O Sr. Humberto Lucena deixa a cadeúa da
Presidência que é ocupada pelo Sr. José !gnácto Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
--Coricedo a palavra ao eminente Senador Mário
Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a Uderança do nosso Partido já se
manifestou sobre a matéria e sobre a mesma
defmiu sua posição. Damos preferência à votação
do substitutivo e, neste momento, queremos apenas dar uma explicação ao Plenário porque apresentamOs uma emenda, para ser destacada, ao
projeto original da Câmara. Antes, porém, queremos, como o_s demais senadores que aqui o fiZeram, ratificar a nossa posição de Câmara revisora
da matéria, porque esta foi origiriária do Senado
já há mais de 20 dias, e a Câmara, a nosso ver,
deveria, a partir do projeto elaborado no Senado,
ter aperfeiçoado o mesmo. Não o fez; colocou-o
de lado e elaborou um novo projeto, eivado de
imperfeições e de inconstitucionalidades, sobeja·
mente comprovadas pelos 11obres companheiros
senadores.
No entanto, há tempo suficiente para ~orrigir
mos as imperfeições e darmos preferência ao
Substitutivo Carlos Chiarelli, que é rilais Perfeito.
está dentro das normas constitucionais e regimentais, e, desta forma, satisfazermos o que os
trabalhadores estão querendo. Temos informações de representantes de vários partidos na Câmara de que eles desejam essa revisão do Senado, para que o projeto volte àquela Casa e se
tome mais perfeito.

Estaremos, assim, rejeitando o projeto da Câ~
mara e dando preferência ao substitutivo, Indo
ao encontro das duas Casas para aperfeiçoar a
elaboração da lei que vem ao interesse dos tr®alhadores. Assim, acredito que, com toda a isenç~o, os _trabalhadores julgarão que as duas Casas
agiram de maneira coerente e de acordo com
os seus interesses. Dizemos com toda a isenção,
porque estão lembrados os Srs. Senadores do
esforço que fiZemos para que fosse dada prioridade à votação desta maté:ria à votação dqs nos~
sos subsídios no Congresso Nacional. Não por~
que fôssemos_ contrár_t9 ~ r~ulamentação dos
nossos subsídios, que éstá prevista na-ConStituição, mas, na ordem cronológica da apreciação
da matéria, o nosso Partido, com outros, defendeu
a prioridade desta matéria. Entreta.tto, os fatos
estão consumados, e nos resta a coerência e a
tranqUilidade de estarmos fazendo o melhor, se
fizermos a revisão do projeto vindo da Câmara,
d_and,o preferência ao Substitutivo Carlos Chiarem.
Para !~to. Sr. Presidente, acautelando-nos quan~
to ao que possa acontecer na apreciação da matéria, encaminhamos à Mesa um destaque para o
art. 2 9 do Projeto n~ 63; Cla Câmara, porquanto
tenho lriforrnação da Mesa de que_ será submetido
à votação prlmeiiámente o projeto da Câmara,
e, se este for rejeitado, passar-se-á à apreciação
do substitutivo na hipótese de o projeto da Câmara ser rejeitado, já pedimos o destaque do art.
2ç - o que desejamos aconteça - para que
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no projeto-

substitutivo, onde couber.

Esclarecemos

~

Casa que se trata do percen-

tual, porque no substitutivo, no art 3~, § 19, diz-se
que ao valor do salário mínimo será acrescido,

Estamos combatendo o espírito de corpo da Câmara...
O Sr. Aluízio Bezerm- Concordo, Senador,

MAIA -

-ó sR: MARiá
Encaminhamos o
p-rojetO à Câmara para ser apreciad'? e ...
OSr.Aluízlo Bezerra-Um minuto, completando nosso aparte.. ,
(fSR:-MARIO MAIA- A Câmara é que teria
praticadO, se fosse o ca$0; ó espírito_ de coipo,
não considerando a nossa proposta e mandando
~ projeto completamente diferente. Estamos
aqui consolidando o espírito de corpo do Congresso Nacional, Câmara e_ Senado, quer dizer,
não o espírito de corpo das Casas isoladamente,
mas o espírito de harmonia entre as duas CaSas-;
o projeto oriundo da Câmara que será apreciado.-- que se completam quando a origem de urna mensagem se faz numa ou noutra Casa, a outra s~Nin
0 Sr. Aluíz:io Bezerra - Permite V. EX' um
do corno Casa revisora. E; acrescentando mais,
aparte?
nobre Senador Aluízio Bezerra, seria darmos· um
O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o aparte
atestado da nossa...
ao nobre Senador Aluízio Bezerra, com todo o
O Sr. AJuizio Bezerra - Nobre Senador M~
prazer.
rió Maia, queríamos fazer um ·reparo. É -que a
O Sr. Alufzio Bezerra- Senador Mário Maia, nossa intervenç~o com relação a ~ corpo não
diz respeito ao pronunciamento de V. Ex", e sim
acompanhamos o raciocínio de V. Ex' e o fel.iclta·
mos pela sua preocupação com relação aO art. ao que se está discutindo sobre_ as outra_s ljderanças.
29, que nos parece ser elide está o centro importante do Projeto 0° 63, oriundo da Câmara dos
O SR. MÁRIO MAIA - Entendemos. O SeDeputados, que estabelece o cresdmento real de
nado querendo defender a origem da sua posição,
5%, ao longo de 11 meses, com vistas a resgatar
antepondo-se à Câmara, quando a intenção paree elevar o poder aquisitivo a nível satisfatório paTa
ce ser complementar uma Casa com a outra.
a classe trabalhadora, no que diz ~espeitó ao s.alá- _
-O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EJtf?
rio mínimo. Nesta Casa, não deveria haver a preocupação, entre Câmara c;lQS Deputados e Senado
O SR. MARIO MAIA - Antes de conceder
Federal, de espírito de corpo. A nossa preocuo aparte ao nobre Senador Odacir S~res, chamapaçáo tem que ser com a classe trabalhadora
riamos a atenção de V. EX', Senador Aluízio J?ezerbrasileira e...
ra, quando, com certo temor, injustificável, coloca
a questão do ri_~ço de a matéria não ser aprovada.
O SR. MÁRIO MAIA - Mas é isto que esta-Se fôssemos acertar este argu)'Tlento, seria até
mos provando.
um polico desairoso para nós e para a Câmara
O Sr. Aluizio Bezerra- ....neste sentido, não colocar nossa capacidade de presença, de assicolcx::ar em risco uma decisão de_ssa env~rgadura, duidade para o cumprimento de nossas obrigade fiXação no que diz respeito ao salário, a partir ções.
de um argumentQ que se colocam apreciações
-Até o dia 15, temos prazo suficiente para -ãprodesta ordem, que têm, no conteúdo, um espírito var-fstã-e outras mãtérias. Portanto, a. protelas;ão
de corpo. Cremos que não prevalecerá, pela alta justificada para aperfeiçoamento da matéria, enexperiência e pelo espfrtto público dos nobres Se- caminhando-a à Câmara, não põe, absolutamennadores, e que vamos sair hoje daqui com a apro- te, em risco aquilo que nós todos, Câmara e senavação. Particularmente, já manifestamos nosso do, P,ro<::uramos, que é chegar ao salário justo
apoio em tomo desta. E:inbora não sendo a id~al. do trabalhador dentro de um prazo razoável, com
não sendo aquela que traz um salário mínimo os elementoS correfores._que estamos introduzinjusto para a classe trabalhadora, mas, sendo uma do no projeto, que achamos que são muito mais
proposta possível neste instante, é a que permite, peifeitos no substitutivo do Senador Carlos Chiacom a elevação -do poder aquisttivo real de 5%
relli
ao mês, além da correção monetária - esta ê
Concedo ·a aparte ao nobre Senador Odacir
a nova interpretação ao finaLde 1lrneses, permite Soares, com muJta honra.
o estabelecimento de um salário mfnimõ mais
O Sr. Odaclr Soares --Senador_ Mário _Maia,
aceitável para o trabalh<ldor brasileiro. Este, o
aparte que formulamo.& najnte!Venção de V. Ex,•, é da rriaior importância, esta discussão que se
destacando dois pontos: a sua preocupação com eStá fazendo demoradamente, e é bom que aconrelação ao art. 2?, pela sua importância, e, ao mes- teça desta forma. Na realidade, melhor, neste momo tempo, acrescentamos que não há nesta Ca- mentq, para o trabalhador brasileiro, que tanto
sa, pelo elevado espírito póblico de seus pares, se canta, neste Plen~io, em prosa e em verso,
essa preocupação de confrontar proposta na Câ- é o substitutivo do Sena.dor CariO$ Cl)iarel!i. ~A
mara com a do Senado, e sim a de defender pretexto de não se desejar vot,.:;lr esse substitutivo
o _melhor para a classe trabalhadora brasileira. se acena com a impossibilidade material de, em
se votando esse substitutivo, não ter a Câmara
O SR. MÁRIO MAIA - Nobre Senador Aluídos Deputados tempo para reapreciar a matéria.
zio Bezerra, cremos que é exa:tamente .o contrá~o T~Q..o.Js~o__._a meu ver, é absolutamente irrelevante.
do raciocínio de V. Ex' o que estamos fazendo. O relevante ê que o projeto que veio da Câmara
a cada mês, durante seis m~~s. 1,5% a título
de aumento real e queremos que, se prevalecer
o substitutivo, ess~ percentual seja o percentua1
referido no arl 2~ do projeto da Cãrnara, isto é,
de5%.
_
Era o esdareCimenfOque-gostarfamos de fazer
à Mesa, ratificando já o que fora afumado peia
Uderança do PDT, que ·somos a favor da fixação
justa do salário para o trabalhador, porque esta
é a filosofia socialista do PDT e, por isso, damos
preferência ao substitutivo, porque vai mais ao
encontro dos interesses dos trabalhadores do que_
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dos Deputados é prejudicial ao trabalhador brasileiro, porque, conforme já foi aqui referido, o art
59 do projeto, na realidade, permite deduções do
- Valor _do salário mínimo qu~ aprovarmos, que representam a sua totalidade. O projeto está_ cheio
de imperfeições de ordem técnica; o projeto não
ê bom -para o trabalhador brasüeiro; o melhor
projeto para o trabalhador brasileiro é o substitutivo do Senador Carlos Chiarem. Isto_ é impor~
tante que se frise,- Porque eSta- questão tém sidO
levantada aqui por diversos oradores e o PMDB
tem-se furtado_ à discussão deste fato. Então, é
necessário que se djga que o arl_59 do projeto
que veio da Câmara prejUdica o trabalhador brasileiro._ Então, é importante _que o Senado saiba,
que a Nação saiba e que o trabalhador brasileiro
saiba que eSte projeto lhe é prejudicial.
O SR. MÁRIO MAIA - AgradecemOs a V.
~ o aparte. A colocação que V. Ex!' faz com
precisão...
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. MÁRIO MA1À -Já permito o aparte
a V, Ex•
- Vossa EXcelência faz referência ao art 59 e, mais
uma vez, lembramos as aberrações contidas no
att. ~. que está frontalmente ferindo o conceito
constitu_clonÇt! que aprovamos. Inclusive, logo no
~ 1o, que trata da proteção à criança e_ ao jovem,
há a discriminação salarial do trabalho. Deixamos
uma brecha para que aquele - não queremos
fazer prejulgamento, absolutamente - patrão
inescrupuJoso se valha deste dispositivo da lei para explorar o menor no seq trabalho durante wn
período maior__cl_e te_mpo no treinamento. Depois
de adquirir a. aprendil.agem, o patrão acena com
mais um pouquinho, dand.o-li)e 2/3, e o menor
passa a elaborar um trabalho q1,1e, talvez, fosse
realizado por um adulto; e o m_.enor, que teria
o direito de ganhar como adulto, como maior,
fica ganhando como menor durante esse tempo.
E diz muito bem o Senador Odacir Soa,res, não
seria inescrupuloso, seria escrupuloso, porque ele
estaria cumprindo a lei que nós aprovamos. Portanto, devemo-nos prevenir dessas aberrações
que estão claramente explícitas nesse projeto que
veio da Câmara dos Deputados e que, infelizmente~ está eivado de imperfeições, que são tão grosseiras que levam até um médic::Q de provínciC)_,
que não erytende de)eis,_ nem ê afeit9 às leis,
a considerar, a ver nessas colocações as__Sl,las
imperfeições.
-

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite V. Ex'
um aparte?
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência comuntca ao Orador que dispõe
de apenas um minuto.

O SR. MÁRIO MAIA - Com a tolerância
da Mesa, terminaremos, assim que receba os
apartes solicitados.
O SR. PRESIDENTE (José !gnãcio Ferreira)
-A Presidência pediria a V. Ex• não concedesse
mais apartes.

O SR. MARIO MAIA - Pedimos licença à
Mesa para apenas conceder os apartes já creditados. --
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O Sr. Jutahy Magalhães- Serei breve, se:.
nadar Mário Maia, apesar de ter o meu ponto
de vista coíncidente a respeito da questão do salário aos menores, art. 5 9 , lembraria que há também
o principio da irredutibilidade salarial. Então, a
pessoa hoje não desconta 100% do oper.ério, como na realidade, na prática, isso não ocorre. Temos também a questão do mercado de trabalho,
que ninguém vai solicitar um emprego sabendo
que vai ser descontado em 100%. Portanto, é
uma hipótese impraticável de ocorrer. Votarei

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-Tem a palavra o nobre SenadorJamil Haddad,
peça ordem.

O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, solicito a palavra, neste momento,
para trazer uma comunicação de suma gravidade
a esta Casa. Mais uma vez o Senado foi desrespeitado, mais uma vez tenta-se brincar com a
dasse política do Senado.
Aprovamos um crédito, conforme mensagem
com a liderança do meu partido, mesmo ·sem· do Poder Executivo, para propiciar o pagamentO
seguir o ritual de não haver aquele principio legal
do funcion-alismo da cidade do Rio de Janeiro.
do fechamento dã questão. Dentro de um prin- - Naquela oportunidade agradeci a todos os senacipio hierárquico· e de obediência à Liderança,
dores por terem contribuído para um melhor Namesmo com a restrição que faço ao projeto que
tal para os funcionários do município.
veio da Câmara e, principa]mente, com esta falta
Chega a Casa, neste momento, o Prefeito Saturde critério, para que tenhamos aqui de votar em
nino_ Braga, que nos traz a informação estarre24 horas a matéria a "toque de caixa", e não
cedora de que foi ao Banco do Brasü e que lá
possamos fazer as emendas que jt,.~lgamos neceslhe disseram que a verba não será liberada.
sárias. mesmo com essasrestrições, somente paQuero sãber o que estamos fazendo nesta Ca·
ra atender àquela determinação :da minha Udesal Já era uma mensagem aprovada, sancionada
rança, votarei a favor, porqUe também tenho respelo Presidente da República em junho deste ano.
trições ao projeto que veio da Câmara.
Apenas fizemos a modificação da especificação.
Em lugar de ser aplicada em obras, seria para
O SR. MÁRIO MAIA - Acolhemos o aparte
custeio. E o nobre Prefeito Satumino Braga, que
de V. Ex', com a alegria de ter ensejado a manifes.se enéóhtrã neste plenário no momento, nos traz
tação coerente da sua vida parlamentar. Y. EX.
esta notícia estarrecedora.
realmente, em outras oportunidades, sempre se
rebelou contra esta forma de se aprovar ãs maté- _ __ Sr. Presidente, peço a V. Ex~ comunique este
fato ao Prefeito efetivo da Casa, e tome provfrias corridas a '"toque de caixa", como ê dito na
dênci<!_S fiO sentido de que esta Casa passe a ser
voz corrente, e, principalmente, ao término das
respeitada pela Presidência da República, porque
sessões legisJativas.
não é possível, Sr. Presidente. Esta é uma "opera
E agora, como está creditado, concederemo~
bufa"! Estamos aqui brincando de aprovar maté~
o último aparte ao nobre Senaçlor _e Líder Ronan
rias que-nada valem.
Tito.
Peço a V. Ex', -que sei que ê daqueles que espo-O Sr. Ronan Tito -Agradeço a V. Ex' Apenas
sam o fortalecim~nto do Senado da República,
para lembrar que outro dia ouvi o Uder do Partido
solicito a V. Ex• leve ao conhedmento de toda
de V. E.x'l, no Bom dia, Brasll, execrando toda
a Mesa mais este ato impensado e uma falta de
a classe política por ter votado_ o projeto que -dá
palavra, esta ê a verdade, da Presidênda da Repú~
salário aos parlamentares e não ter votado o probJica dg nosso País.
jeto que estipula o sâJário mínimo. Sei, Senador
Peço a V Ex- tome as providências necessárias.
Mário Maia, e cont:drdo com V. EX', que existem
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
heresias jurídicas no projeto. Mas pergunto a V.
-'-A ~residência agradece a V. Ex~ a comunicação
Ex!', o que prefere esta Casa- que é uma Casa
e tomará as providências que considerar cabíveis
política: cometer urna heresia jurídica ou uma
ao caso.
heresia social para com todo um terço da nossa
PEA.- População Economicamente Ativa? Esta
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
é a pergunta que se impõe. Será que apóS 15
--Sobre_ a mesa, emendas que serão lidas pelo
de fevereiro não poderemos cõrrigir essas imperSr. J9 Secretáiio.
feições jurídicas? O que não podemos postergar,
São lidas as seguintes
no meu entendimento, Senador Mário Maia, é o
reajuste salarial dos nossos trabalhadores.
EMENDAS OFERECIDAS AO

O SR. MÁRIO MAIA - Vamos corrigir nas
próximas 48 horas, e náo deixar para fevereiro.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-A Presidência comunica que o s.eu tempo está
encerrado.
O SR. MARIO MAIA- É uma questão politica, o Partido majoritário concordar que o melhor
é o substitutivo do Senador Carlos Chiarem, em
vez de se esperar para fevereiro, já fica con-sertado
agora, em 48 horas. Amanhã a Câmara estará
votando a matéria e quinta~feira todos irão para
os seus Estados, tranqüilamente, após haver cumprido o seu dever.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.

O Sr. Janúl Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

PROJETO DE LJ:1 DA <:AMARA
N• 63, de 1988
{No 993/88, na Casa de origem)

EMENDAN' 1.
(SubstitutiVo)
Dispõe sobre o salário núnimo e dá

Dezembro de 1988
__os efeitos desta lei, a moradia, a alimentação,
a educação, a saúde, o Jaz.er, O- vestuário,
a higiene, o transporte e a previdência social.
Art. 2~ A cada um dos fatores componentes do salário mínimo correspo_ridem,
provfsorialÍ1ente, .os _seguintes percentuais:
moradia, j 5% (quinze por cento); alimentação, 28% (vinte e oito por cento); educação,
11% (onze por cento); saúde, 14% (quatorze
por cento); lazer, 6,5% (seis e meio por cen~
to); vestuário, 8% (oito por cento); higiene,
3% (três por cento); transporte, 6% (seis por
cento); e previdência soda!, 8,5% (oito e
meio por cento).
Art 3~ O valor do salário mínimo, a partir
de 1? de dezembro de 1988, passa a ser em
cruzados, o correspondente a 11 (onze) Obrigações do Tescuro Nacional.
§ 1~ Ao valor do salário mínimo, será
acrescido, a cada mês, durante seis meses,
1.5% (um e meio por cento), a título de aumento real.
§ 2~ O Poder Executivo, através de decreto' do Presidente da República, respeitado
o disposto neste artigo, fixará, mensalmente,
o valor do salário mínimo rf!ferente à semana,
ao dia e à hora, em cruzados.
_
~_
Art. 4~ É vedada a vinculação do salário
mínimo para qualquer flltl, ressalvado o dis~
posto no capUt do art. 58 das Disposições
Transitórias .da Constituição FederaL

Art 5? t: instituída a -Comissão Nacional
do Salário Mínimo, que ·terá a função de As-sessorar o Congresso Nacional:
I~ na coleta de subsídios para a elaboraÇão de uma legislação atualizada;
II- no oferecimento de dados e sugestões
para a preservação do valor real do poder
aquisitivo do salário mínimo, em caráter permanente;
III- na coordenação de análise das informações coletadas referentes aos componentes básicos do custo de vida, para a fixação
atualizadora dos fatores relacionados no art.
2q desta lei.
Ait. 69 A ComiS-são Nacional do Salário
Mínimo compbr-se-á de:
l-4 (quatro) representantes do estado,
sendo 2 (dois) .do Poder Executivo e 2 (dois)
do Poder Legislativo;
n-·2 (dois) representantes dos empregadores;
_
m- 2 (dois) representantes -dÕs trabalhadores.
§ 19 Dos 4 (quatro) representantes do
estado, 2 (dois) serão designados pelo Poder
Executivo e 2 (dois) serão escolhidos pelas
respectivas Casas Legislativas, sendo 1 (um)
Deputado e 1 (um) senador.

-..~ 1'"~ Tod<i trabalhador tem direito a
um salário mínimo, nacionalmente unificado,
capaz de atender às suas necessidades vitais
básicas e às de sua família.

§ :29_ Os representantes dos empregadores e dos trabalhadores serão escOlhidos por
um colégio eleitoral, composto de delegados-eleRores das confederações nacionais e
centrais sindicais, cabendo a cada entidade
um voto, -sendo os eleitos nomeados pelo
Presidente da República, para um mandato
de três anos,. admitindo-se a reeleição.

Parágrafo único. São necessidades vitais
básicas do trabalhador e de sua família, para

§ 39 Caberá à Comissão Nacional doSalário .t\1ínimo escolher seu Presidente.

o~tras p~vidêndas.

Dê-se ao Projeto de lei da Câmara n~ 63, de
1988, a s~nte redação:

Dezembro de 1988
§ 49
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Os membros da ComtsSão Nacio-

nal do Salário Mínimo terão suplentes. que,

vel de salário mínimo, desde logo, remuneração
mais condizente com suá·s necessidades mais

no caso dos classistç.s_. serão eleito?. com os __ pr~m-~f!tes.
efelivos.
Art 79 A Comissão Nacional do SaláriO
Mínimo, para cumprir as funções relacionaR
das no art. 5 9 desta lei e outros afms, poderá
requisitar técnicos especializados oriuodos
dos três Poderes da República e, especialmente, valer-se de dados e pesquisas levan-

tados pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística -IBGE.
Art. &' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publi~ação.
Art. 97 Revogam-se as disposições em
contrário."

_3. O que a Constituição tem como fatores
de composição do salário mínimo e nós o consagramos no substitutivo ora apresentado, tais c<r
mo moradia, aliinentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social,
o Projeto_ de Lei da Câma~a n<:> 63, de 1988, denomina de "percentuais de descontos", apresentan~
do-os, a nosso ver, em termos bastante aleatórios,
seja deixando de buscar embasamento em precendentes históricos do Poder Executivo, seja
ãbandonando até mesmo percentuais já consagrados na legislação_ ordinária, como por exemPlo, nOS casos de.t.ransp-orte, Cjue-hoje eStá CQtisagrado em 6% e previdência social, em 8,55. Cumpre destac_ar _que, se a intenção do projeto é manter os fatores de composição do salário mínimo
em termos de descontos, cometeu omissão clara,
quando deixou de assegurar pagamento; em~d.i
oheiro, pelo menos 30% do valor global, ex yi
do contido _no parágrafo único do art. 82 da ·consolidação das Leis do Trabalho.

Justificação
O substitutivo que ora apresentamos ao projeto
de lei da Câmara sob exame, corresponde exatamente ao Projeto de Lei do Senado n9 86, de
1988, aprovado por esta. Casa Legislativa e em
tramitação na Câmara dos Deputados, que, inexplicavelmente, não o levou em consideração,
quando da votação levada a efeito recentemente.
Porisso,ajustificaçãoentáoapresentadaaoSena-Dessa forma, não resta dúvida de que os perdo Federal continua inatacável, pelo gue, fica facentuais aplicados a cada um dos fatores compozendo parte integrante deste, cabendo apresentar,
nentes do salário mínimo d_o substitutivo estão
sem embargo, mais os__s_eguintes argumentos, ·a
mais em consonância com os fatos e a realidade
título de justificação.
.
-que se quer buscar para um piso salarial míniino
1. O Projeto de Lei da Cãrrfa~a n9 53; de 1988,
nacional, em termos de realidade e possibilidade
por incrível que pareça, apresenta lacuna inacrede nossa economia, pelo menos no estágio atual.
4. O art. 79 do Projeto de Lei da Câmara ri.<:>
ditável, na medida em que não prevê nenhum
tipo de reajuste, pois em seu art. 19 dispõe que
63, de 1988, dispõe sobre salário do menor apreno salário mínimo, a partir de 1<:> de janeiro de
cUz em 50% do valor total do art. 19, passando,
1989, passará a ser de Cz$ 64.020,00 mensais,
na segunda metade do aprendizado para dois terços. Defendemos ponto de vista segundo o qual
fixando, em seu art. 29 que a partir de 19 de feve~
reiro de 1989 haverá incrementos reais de 5% ~-0. art. 80 qa Consolidação das Le~ do_Trabalho,
sobre o valor vigente no mês anterior. Perguninvo_cado para justificar a disposição, contlita com
tamos, que valor é esse, se não se dispõe sobre
o preceituado na Constituição Federal, quando,
nenhuma forma de reajuste? Dir~se-á que o art.
em seu art. 79, inciso IV, assegura aos trabalhali resolve a questão. Entretanto, ali se trata da
dores_. serru:üs:tinç:ão, '.'SAlário mínimo, f~xado em
publicação mensal do valor do salário mínimo
lei, nacionalmente unificado". Partindo dessa prereferente ao mês, ao dia e à hora e não do valor
missa, o mencionado art. _80 do Diploma Cansoreajustado. Sendo assim, no partlcular da atualilidado estaria derrogado, pela norma constitucíozação do valor do salário mínimo, o projeto não
nal superveniente, sem embargo do mérito de
se presta à nossa reali(@ge atual, quando a inflauma política modema, justa e realista destinada
ção já impõe, em vários casos, correção diária,
~o aprendizado, cuja política, de resto, deve ser
como é o caso, por exemplo, da aplicação da
objeto de le_i ordinária, especialmente voltada a
OTN fiscal.
esse fim.
2. Outra falha inconcebível do projetO de lei
. 5. __ Consta que há vozes discordantes e optda Câmara, diz respeito à data de vigência, quando õiões divergentes, considerando inconstitucional
9
dispõe que vigorará a partir de 1 de janeiro de o caput do art. 39 do Projeto de Lei do Senado
1989. Não conseguimos entender a demora, visto n9 "86, de 1988, ora apresentado como substique, como sabemos, desde a promulgação da tutivo, quando, se diz. estaria otenizando o salário
Constituição, em 5 de outubro de 1989, 9 salário mínimo~ Nada mais enganoso. Com efeito, o que
mínimo já deveria es_tar_ __s_~nd_o focado por lei, a ali se dispõe é que "o valor do salário mínimo_.
cargo do Congresso Nacional.
a partir de 19 de ~ezembro de 1988, passa a ser
Cumpre- salientar que o substitutivo que ora !m1 crukdos, o correspondente a 11 Obrigações
apresentamos, já devidamente aprovado por este do Tesouro Naciopal". Deve ser salientado que
Senado Federal, prevê como data de inído de Q -~lário mínimo é fixado em cruzados, ape~s
vigência o dia 1"' de dezembo. Entendemos que,
havendo correspondência com o valor da OTN,
nada maiS justo do que isso, até por que, nesse
como fonnqde facilitar a aJualizaçáo de seu mon~
mesmo período foi votado, inclusive o aumento tante._ De_ mais a mais, mesmo que fosse o seu
de vencimento dos parlamentares das duas CaSas vi:I._Jor__ traduzido diretamente em OTN, o que s_o~
legislativas, restando, de modo inexplicável, o sa- mente admitimos ad argumentandum, náo haIári.o mínimo ~ra ter vigência somente a partir veria inconstitucionalidade, visto que o inciso IV
de janeiro próximo vindou(o. Haverá explicação do art 79 da Constituição não se refere a cruzados,
plausível, convincente, para tal atitude dos parla- mas apenas dispõe que o salário mínimo, naciomentares? Trata-se de uma questão de justiça nalmente unificaçlo, deve atender às necessidades
. elementar, que se assegure ao trabalhador ao nf- _ vitais básicas do trabalhador e_ de. sua família.
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Em face do exposto, estamos certos de que
o substitutivo, ilo essen<:icú, é muito mais é_óriVeniente à corljuntura atUaJ -e aoS interesses e nci:_essid.i\CieS dos trabalhadOreS, daí por que, contamos
com s.ua aprovação.
--Sala das sessões,_ l3 __ de_ dez.embro de 1988.
- Seitador Carlos Chlarelli.
EMENDAN'2
Dê-se ao art. 19 do Projeto a seguinte redação:
''Art. 1~ O -Valor do_ salário mínimo; a par~
tir de _19 de dezembro de 1988, passa aser
- em cruzados, o correspondente a 11 (onze)
Obrigações do Te{iouro Nacional.

§ J9 "AO valor do' salàrio inínilno~ será
acfescidO, a cada ffiês, dl:J.ffmte seis meses,
1,5% (um e meio por cento), a título de aumento real.
§ 29 O Poder Executivo, ªtravés _de de. creto do Presidente da República, respeitado
o disposto neste artigo, fJXará, mensalmente,
ovalar do salário mínimo referente_ à semana,
ao dia e à hora, _em c~ados."
J_~tificação__
O Projeto de Lei da Câmara n<:> 63, de 1988.
por incríve1 que pareça, apresenta lacuna inacre~
ditável, na medida em que não prevê nenhum
tipo de reajuste, pois em seu art. 19 passará a
ser de Cz$ 64.020,00 mensais, fixando, em seu
art. 29 que a partir de 1<:> de fevereiro de 1989
haverá incrementos reais de 5% sobre o valor
vigente no mês anterior. Perguntamos, que_ valor
é esse, se não se dispõe sobre nenhuma forma
de reajuste? Dir-se-á que o art. 11 resolve a ques..
tão. Entretanto, ali se trata da publicação mensal
do valor do salário mtniméi referente ao rriês, ao
dia e à hora e não do valor reajustado. Sendo
a~. no particular da atualização do valor do
salário_ mínimo, _o projeto não se presta à nossa
realidade atual, quando a inflação já tmpõe, em
vários casos, correção diária, como_ é o caso, por
exemplo, da aplicação da OTN fiscal. Por isso,
faz-se_ imprescindível a garantia .de atualização
monetária do salário mínimo.

-outra falha Jnconcebível do projeto de lei da.
Câmara, diz-reSpeito à data de vigência, quando
dispõe que vigorará a partir de 19 de janeiro de
1989_. N_ã_o conseguimos entender a demGra, visto
que, como ·sabemos, desde a promulgação da
ConStituiÇãO. em 5 de_o_utubro de 1989, o salário
míriimo já d,everia estar sendo faxàd_o por lei, a
cargo do Côngresso Nacional.
CWnpre salientar que a emenda que ora apresentamos, já devidamente consagrada por este
Senado federal, prevê como data de início de
vigência o dia 19 de dezerribro. Entendemos que,
nada mais justo do que isso, até porque, nesse
mesmo ptiriodo foi votado, _inclusive o aumentp
de vencimento dos parlamentares das duas Casas
· LéQislativas, reãtandõ, de riiodo inexplicável, O salário minimã~para ter vigênCia sorr\ente a partir
de janeiro próximo vindouro. Haverá explicação
plausível, convincente, para tal atitude dos parlamentares? Trata-se de uma questão de justiça
elementar, que se assegure ao trabalhador_ao nível de salário mínlino, desde logo, remuneração
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mais condizente com suas necessidades mais

prementes.

--

Justificação

__

O crescimento de 3,5% ao mês, importa num
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
crescimento real, após 1 ano, de 51%. Esse cres- Senador Carlos ChlareUI.
cimento já supera, em muito, o crescimento real
EMENDAN•3
da economia. Como o espírito do projeto é, em
primeiro lugar, atender ao Dispositivo ConstituDê-s_e __ao artigo 1o do projeto a seguinte reda- ~ional e recompor o poder aquisitivo do salário
ção:
míÕimo, entendemos que a nossa proposta atinge
"Art. ]? O va1or do salário mfnímo a partir __ perfeitamente a ess~s ob[etivos.
de ]"de janeiro de 1989, fiCa eStipulado em
Sala das Sessões, 13 ·de dezembro de 1988.
Cz$ 52.000,00 (cinqüenta e dois mil cruza..:.:-senador Afonso Sancho.
dos) mensal, em todo tenitórlo nacional."

Justificação
Para fixarmos a impo,rtãncia acim_a mencionada, levamos em consideração_o a_t~l salário míni-

mo de dezembro, acrescido em mais 28,6% corresponde a uma taxa de inflação estimada para
dezembro de 1988.

Sala das SesSões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Roberto Campos.
EMENDAN'4

Dêção:

~

ao artigo 29 do projeto, a seguinte reda-

EMENDAN" 7

Dê-se ao artigo 3c do projeto, a seguinté redaçâo:
"Art. _3? A partir de 19 de abril de 1988,
reajustamentos serão fixados em lei de
forma a atender os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional do Salário Mínimo, no
tocante a recuperação e preservação de seu
poder aquisitivo."
~

Justificação
"Art. 2~

Nos meses de fevereiro e março
os salários serão reajustados mensalmente
e incorporados ao seu valor, a taxa de ln Ração
do mês anterior."
Justificação

Até que sejam estipulados critérlos para a fJXação do sa1ário mínimo, propomos que os salários
sejam reajustados de acordo com a taxa .de inflação do mês anterior.
_
Sala das SessõeS, 13 de_ dezembro de 1988.
-Senador Roberto Campos.
EMENDA N•5

O art. 29 do Projeto de Lei _W 63/88, passa a
vigorar com a seguinte redação;
"Art. 29 Ao valor do salário mínimo estipulado no artigo anterior serão acrescidos,
ao longo de 11 (onze) meses, a partir de
19 de fevereiro de 1988, incrementos reais
de 3% (três por cento) sobre o valor vigente
no mês imediatamente anterior."

Justificação.
A emenda visa a, tão-somente, adequar o índice
de crescimento real do salário mínimo à realídade
nacional. Os pequenos e médios empregadores,
tanto da área urbana. como da rural, não têm
margens suficientes para absorver ou até repassar
um crescimento real de 5%_ ao mês, no intervalo
de apenas 1 ano. Assim, decorre a_nossa proposta
de3%.

·

Dezembro de 198&_ _
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Sala das sessões--;--13 de dezémbr_o de 1988.
-Senador Saldanha Der.zi.
EMENDAN°6

O art. 2c do Projeto de Lei 09 63/8-8; paSsa
a vigorar com a seguinte redac;ão:
"Art. Z' Ao valor do salário mínimo estipulado no artigo anterior__ sedio_ ªç;re:;;_cidos,
ao longo de 11 (onze) meses, a partir de
19 de fevereiro de__198"9,_, iricremefltos reais
de 3,5% (três e meio por cento), sobre o
valor vigente no mês imediatamente anterior."

A partir de 1~ de abril de 1989, o Conselho
Nacional do Salário Mínimo estabelecerá critérios
para fvcação do salário mínimo.
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1988.
- Senador Roberto Campos.
EMENDAN'8

Dê-se ao art. 5 9 a seguinte redação:

_-~ 5ç A cada um dos fatores componentes do salário mínimo correspondem,
provisoriamente, os seguintes percentuais:
moradia. 15% (quinze por cento); aJimentação, 28% (vinte e oito por cento); educação,
11% (onzeporcento);saúde, 14% (quatorze
por cento); lazer, 6,5% (seis e meio por cento); vestuário 8% (oito por cento); higiene,
3% (três por ·cento); transporte, 6% (seis por
cento)."
Justificação

O que ã Collstiiuição tem como fatores de composição do salário mínimo e nós o consagramos
na emenda ora apresentada, tais como moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e Previdêilcia social, o Projeto
de !...ei da Câmara nç 63, de l 988, denomina de
"percentuais aleatórios, seja deixando de buscar
effibasamento em precedentes históricos do Poder Executivo, seja abandonando até mesmo percentuais já consagrados na legislação ordinária,
como por-exemplo, nos casos de transporte, que
hoje está consagrado em 6% e previdência sociaJ,
em 8,5%. -cumpre aiistacar que, se a intenção
do projeto é manter os fatores de composlçllo
do salário minimo em termos de descontos, cometeU o-niissão clara, quando deixou de assegurar
pagamento, em dinheiro, pelo menos 30% -do
valor global, ex vt do contido nc parágrafo único
do art. 82 da Cons-olidação das Leis do Trabalho.
Des:ta f~;llrriZII, não resta dúvida de que _os percim1UafS"aplic"ados a cada um dos fatores componentes do salário mínimo da emenda estão mais
em consonàiida co_m os fatos e a realidade que
se quer buscar para um piso salarial mínimo na-

ciona[, em termos de rea1idade e possibilidade
de nossa economia, pelo menos no estágio atual.
Sala das Sessões, 13-de dezembro de 1988.
-Senador Carlos Chiarelli.
EMENDA No9

Dê-se no inciso IX do art. se do projeto a seguinte redação:
""Art. 5' .........................---····----·····-·-! - ...- ........_ _ _ _ _ _
. --·---·---·

11- ..................................-----·---····--111- ·························-----"'"-··---·---·
N- ·····'··"···'-·-·-·--···------·-··-·V-··········-----·--·-----~---

VI-······-··-------·----···-·--··VII-··············-······---·-·-·-·······-··
VIII- ......................,._.. ·-·-···---·••·-····-·····-!X-_previdênda- 8,5 (oito e meio por
e sua complementação privada."

ce~o)

Justificação

Deve-se dar liberdade ao empregador e empregadq para negociarem uma complementação da
Previdência por seguros privados, tendo em vista
a sobrelotação e freqüente inconfiabilidade dos
serviços· da previdência. NeSse caso, por mútuo
acordo, o desconto a que se refere o artigo poderá
abranger o segur<;~ privado.

Sãia das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Roberto Campos.
.EMENDA N' 1O
.

--

-

Dê-se _ao artigo 7o_a seguinte redação:
· "Art. 7o Para menores aprendizes de que
trata o artigo 80, e seu parágrafo úni_co da
ConsolidaçãQ _das Leis do Trabalho (CLT),
o salário mínimo corresponderá ao valor de
meio salário mínimo."

Justificação
Não_ se justifica a discriminação estabelecida
no referido dispositivo, criando várias etapas para
sua concessão.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Roberto CamPos.
EMENDAN• 11

Suprima-se õ art 7° do Projeto.
Justificação

O art. 7' do Projeto de Lei da Câmara n? 63,
de 1988, dispõe sobre salário do menor aprendiz
em 50% do vaJor total do_ art. 1ç, passando, na
segunda metade do aprendizado para dois terços.
Defendemos ponto de vista segundo o qual o
art. 80 da Consolidação das leis do Trabalho,
invocado parajustifr.car a disposição, conflíta com
o preceituado na Constituição Federal, quando,
em seu art. 79 , inciso IV, assegura aos trabalhadores, sem distinção, "saJário minlmo, ftxado em
lei, nacionalmente unificado". Partindo dessa premissa, o mencionado ait 80 do diploma consolidado estaria derrogado, pela norma constitucional superveniente, sem embargo do mérito de
uma política moderna, justa e realista destinada
ao aprendizado, que, de resto, deve_ ser objeto
de lei específica sobre a matéria.
Sala das Sessões,
. - Senador
Carlos Chlarelli

Dezembro de 1988

_ ~- g) dois representantes dos empregadores escolhidos pelas Confederações Nacionais dos Empregadores;
§ 1~ Cada membro do Conselho terá o
-mandato de um ano.
§ 2" Para cada membro do Conselho a
_que se refere este artigo haverá um suplente.
_ § 3~ Cessada a representatividade de um
__ [ltégrante do Conselho do seu respectivo órgãO de origem, terminará a sua gestão, procedendo-se à designação do seu substituto
para completar o mandato, observados os
critérios definidos neste artigo.
§- 4ç O conselho terá um presidente e
um vice~presldente, que serão escolhidos peJos seus membros".

EMENDAN"12
Dê-se: ao art. 8 9 e seus parágrafos

}o

e 2°, supri-

mindo-se os demais do projeto, a seguinte redação:
"Art. go Fica instituído o Conselho Nacional de Salário Mínimo, que funcionará co-

mo fonte oficial, com o objetivo de ass_essorar

o Congresso Nacional.
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-~ _

_ _

§ ]9 O Conselho Naciona1 do Salário Mínimo terá a funç~o de_ analisar, estudar e
levantaras fatores_ incidentes sobre os índices

do salário mínimo, através de atualizações
periódicas que lhe preservem o poder aquisi-

tivo, especialmente sempre que houver reajustamento coletivo geral dos salários dos
trabalhadores.
§ 2 9 O CongreSSo" Nacional utilizará
apoio técnico do Consclho Nacional do Salário Mínimo, podendo também, se utilizar de

órgãos idóneos, públicos e privados, que
atuem na área de suas atribuições.

Justificação

O Conselho, ora sugerido, visa, única e exclusivamente, assessorar o Congresso Nadonal, minimizando-se eventuais discordâncias políticas, técnicas ou até mesmo id®lógicas; quanto aos dados por ele fornecidos, uma ve~ que ela será composta, em igualdade de condições, p-or representantes do Legislativo, Executivo e, principalmente
dos empregados e empregadores.
O Conselho, ora sugerido, visa, finalmente, evitar-se polêmicas ou ·pndpitãções -técnicas, buscando facilitar e auxiliar os trabalhos Q.o legislador.
Entendemos ser a criação do Conselho _Nacional do Salário Mínimo d_e_ \dtal importância (vide
países mais avançados) para, inclusive, estarmos
de acordo com a ConveriÇão n9 131 da OIT, ratificada pelo Brasil através do Decreto 1_19 89.686/84~
E por fun, alertamos que à medida que a legislação complementar e/ou ordinária vier a ser elabo~
rada, principalmente a legislação que envolve os
9 pontos básicos que o salário mínimo deve atender, o COnselho, ora sugerido, estará apta para
analisar as influências do_~ fatores incidentes na
composição estrutural do cálçulo_ do valor do salário mínlmo, à luz da nova legislação.
Sala das Sessões~ 1:} de dezembro de 1988.
-Senador Roberto Campos.
-

EMENDAN• 13
Dê-se ao art 9~ do Projeto a" seguinte redação,
suprimindo-se os artigos 1O e 11, renumerando-se os demais:
"t\rt. 9o O CõõSelho Nacional do salário
mínimo será integrado por:
a) três senadores designados pelo Senado Federal;
b) três deputados indicados pela Câmara
dos Deputados;
c) um representante do Ministério da fazenda;
d) um representante do Ministério do Tra-

balho;
e) um representante do Ministério do Planejamento;
_ ___ __ _
f) dois representantes dos trabaJhadores
indicados pelas Confederações Nacionais
dos Trabalhadores;
-

Justificação
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Foram lidas treze emendas.

OSR.JOÃOMéNEZES PRONUNGA D/5CilRSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO

ORADOR, SEI?A POBUCADO POSTERIOR-MéNTE·
. O SR. PRESIDENTE (José IgnáciO Ferreira)
..:..... Embora V. EX' não tenha respaldado a sua
questão de ordem em artigo citado do regimentç,
a Presidência presume até que chegue a este entendimento do eminente Senador Itamar Franco,
que provavelmente focalizaria .. ,

O Sr. Itamar Franco- Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
· ....:._ A Presidência determina de logo que sejam,
após a leitura do parecer do eiTiinente .Senador

_0_ COnselho, ora sugerido, visa, única e exclusi-

Iram Saraiva, enquanto S. EX' estiver proferido

vamente, assessora-r o Congresso Nacional. minimizando-se eventuais discordâncias PolíticaS, técnlças ou até mesmo ideológicas; quanto ·aos_ dados por ela fOrnecidos, uma vez que ela será COmposta, em igualdade de condições, por representantes do Legislativo, Executivo e, principalmente
dos empregados e empregadores.
O cóil.selho, ora sugerido, visa, finalmente, evitar-se polêmicas ou precipitações técnicas, buscando facilitar e auxiliar os trabalhos d_o legislador.
Entendemos ser a criação do Conselho Nadcr
na! do salário mínimo de vital importância (vide
países mais avançados) para, inclusive, estarmos
de acordo com_a Convenção no 131 da Organização Internacional dO Trabalho- OIT, ratificada
pelo Brasll através do Decreto no 89.686/84.
E por fim, alertamos que à medida que a legisla. ção cofnplementar e/ou ordinária vier as~r elaborada, principalmente a legislação que envolve os
9 pontos básicos que o salário mínimo deve atender, o conselho, ora Sugerido, estará apta para
-analisai as influências dos fatores incidentes na
composição estrutural do c?!lculo do valor do saláricl"i"riíilimo, à Luz da riova legislação.
Sala das Sessões,
--:-,-Senador Roberto Campos

O Seu parecer, com base na Resolução n~ 1, de
1987, extraídas as cópias necessárias das emendas. para a distrituição ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreil:a)
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram
SãraíV8, pára proferir parecer.
-

o

Sr. João Menezes -

Sr. Presidente, pela

ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- V. EX" pediu a palavra pela ordem com base
em que artigo do Regimento?
O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, não
tenhO o i1rtigo aqui, pOX:que o iegiinento já foi
tão a!~eradc:! e francam_~nte não sei qual é o artigo.
O SR. PRESIDENTE (José rgnácio Ferreira)
V. Ex' há de me desculpar, porque é assim
que o regimento m_a~~a. -

-

O Sr. João Menezes- É sobre o assunto
em discussão, Sr. Presidente. É sobre a votação.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-V. EXI' tem a palavra, eminente Senador Itamcir
Franco, pelo art. 102.
. O SR. ITAMAR FRANCO (MG.- Para uma
questão de ordem. ·sem revisão do qrador.) Sr. Presidente, gostaria de iniciar a rnjnha que.stão
de ordem fazendo a seguinte indagação, com
muito respeito, a V• .EX': a COmissão de Constit_uição e Justiça está funcionando?
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)

-Está
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, Sr. Presidente, o Regimento é bastante claro: se a Comissão de Constituição e Justiça está funcionando,
ao contrário da Comissão de Fmanças e dé EConomia, que nã-o está, V. EX' terá que determinar
que a Comi~>sãO de Constituição e ..[l!stiça- ~
mine a juridicídadee a constitucionalidade _de todas as emendas apresentadas. O art. 102 é bastante claro e os artigos anteriores também convalidam a questão de ordem que levo a V, EX'

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-V. EX' formulou a sua questão de ordem?
O SR. ITAMAR FRANCO Fotmulei, sim.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Veja V. Ex!', a Presidência vai decídir a sUa
questão de_ ordem _com base na Resolução no
1, de 1987, que V. Ex~' Conhece bem, e que determina:
"Art 49 As matérias serão incll.!ídas em
Ordem dó Dia, pelO -Presidente,- dispensados
interstíc::ios e formalidades r_egimentais, salvo
__ publicação e distribuiçãO de cópias das proposições principais." .,____

__

_____

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palavra pelo art. 102.

Os Relatores das matérias incluídas em
do Dia serão designados pelo Presidente, e seus pareceres serão proferidos oralmente em Plenário."

--O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, gostaria apenas de deixar registrado aqui que não se
pode votar... QUaritas- emendas V. EX' leu?

A Presidência responde a V. Ex". V. Ex' formulou
uma questão de ordem e a Presidência respondeu
a_ V: Ex~. decidindo a questão de _ordem.

Ordein~
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O SR. ITAMAR FRANCO - Sim. O que
V. Ex" leu, permita~me V. Ex", não contraria a questão de ordem que levantei. Veja V. EXl' que, o
que ainda ontem fez o P~esidente do Senado.
O Senador Odadr Soares levantou uma questão
de ordem. Recorri ao PlenáriO: S. Ex• ilão obedeceu ao que V. Ex" acabou de ler. Enviou à Comissão de Constituição e Justiça. Por quê?- Porque
a Cárriissão de Constituição e Just!ça eStá fUncio-

nando. Quando recorri ao PlenáriO, foi exatainente

oezembrà a:é I98S
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O SR. ITI\MA8 FRANCO- Q_Senador Ja.
mil Hadda9. _me apoiou.
O SR.-PREsiDENTE (JoSé lg~ácio Ferreira)
- Y. Ex1' eStã apoiado poi Lider? É porque não
houve qualquer man'ifestação do eminente Senador Jamil Haddad.

O SR. ITAMAR FRANCO .:._ Eu também
estou' sem Partido, sou üder sem partido.

O Sr. Ronan Tlto(PMoB- MG)- O PMDB
vota "SIM".
O SR. PRESIDEN'IE (José lgnádo Ferreira)
- Como vota o Líder do PFL? (Pausa.)
Coiná Vota O erriínerite Líder do PSDB???O

O Sr. Chagas Rodrigues (PSDB .,- PI) O PSDB vota "SIM", com a Mesa.
-

-

~-

o sR. PRESIDEl"fiE (José Ignácio Ferreira)
O SR. PRESIDENlE (José lgnácio Ferreira)
baseado no que V. ~acabou de ler. O Senador -A Presidência defere o requerimento de V. EX-'
- Como vota o eminente Líder do PDS?
Humberto Lucena deu outra interpretação que
e o submete _à consideração do Plenário.
já não poderia dar, porque já havia uma consulta
Os.Srs. Senadores que concordam com o ponO Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) à Casa.
·
to de vista do eminente Senador Itamar Franco,
O PDS vota ""SIM"'.
Senhor Presidente, não temos nenhum inteque a matéria deva ser submetida à Comissão
resse em que esta matéria não seja votada. Ao
O SR. PRESIDEI"ff'E (José Ignácio Ferreira)
de Constituição e Justiça, ao Contrário de como
contrário, queremos que seja votada e se obedeça
se encontra, a esta altura, na iminência de merecer _ - Como vota o eminente Líder do PTB? (Pausa.)
ao ritual regimental. E se a Comissão de Constio segundo parecer do ilustre Senador Iram SaraiComo vota o eminente Líder do PD17
tuição e Justiça está funcionando - e está va, os Srs. Senadores que concordam com o ponterá que dar o parecer, porque, se não fosse ass_im,
to_ de vista do nobre Senador Itamar Franco queiO Sr. Mauricio Corrêa (PDT - DF) - 0
por que a Comissão de Constituição e Justiça
PDT vota ""NÁO"". _
ram permanecer sentados. (Pausa.)
estaria funcionando?
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Esta matéria, Sr. Presidente, exigiria-_parecer de
O SR. trAMAR ~CO- Solicito verifica-Corno vota o e_rriinente Líder do PDC? (Pausa.)
outras ComissOes. mas como-estas não estão
ção de votação.
formadas, é claro que o parecer do Relator, o
O sR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
nobre Senador Iram Saraiva, está bem em relação
- ComO võta o Líder do_ PSB?
O SR. PREsiDENTE (José Jgnácio Ferreira)
às outras Comissões, está suprindo todas as não
~Vai-se proceder à verificação, solicitada pelo
O Sr. Jamll Haddad (PSB RJ)- "NÁO"'.
existentes no momento, mas S. Ex• não pode
nobre Senador Itamar Franco.
suprir a Comissão de Constituição e Justiça, porO
.SR. PRESIDENTE,José lgnácio_Ferreira)
Os Srs. Senadores queiram ocupar os seus luque esta se encontra funcionando.
-Como vota o üder do PMB?
gares.
O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
O
Sr.
Ney
Maran!Jão
(PMB-PE)"SIM''.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, gostaria
- V. Ex" terminou a sua questão de orcjem ·qu_e _ que V: & _ esclarecesse como deveria Ser a votaO SR. PRESIDENlE (José Ignác!o_ Ferreira)
já foi enunciada _anteriormente. A Presidência já
ção.
=
-Os Srs. Senadores já podem-votar.
decidiu a questão de V. ~. e mesmo co~ V.
E:<' insiStindo em reiterar a sua questão de ordem,
(Procede~se à votação.)_
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
contrariando o próprio Regimento, que não lhe
-A Presidência esclarece ao Plenário, orientando
\VTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES:
permitiria formulação de questão de ordem sobre
a votação, como lhe compete, pelo regimento,
Alexandre Costa
o mesmo assunto já decididCY. a Presidência quer
que "SIM", a matéria será objeto de parecer pelo
Aluízio Bezerra
dizer a V. Ex" e ao Plenário: o Senador Iram Saraiva
eminente Seriador Iram Saraiva, tendo continuiCarlos Alberto
já proferiu parecer sobre a matéria, sobre o projedade Como vinfia, e ,-,NÃO", é auscuitado o pedido
Chagas Rodrigues
to, o principal, e agora se apresenta a profer[r
do emineOte Senador !~mar Franco, ou seja:
Od Carvalho
parecer sobre o acessório, que são as emendas.
"SIM" apóia a Mesa; "NAO", apóia o eminente
Dirceu Carneiro
A Presidência não vê como, ainda que fosse
Senador Itam~r Franco.
F. Rollemberg
cabível, em meio à sessão, em meio à apreciação
Fernando Cardoso
desta matéria, deferir o pedido de V. Ex" V. Ex"
O Sr. CJd Sabóla de Carvalho- Sr. PresiGerson Camata
está insistindo contra o Regimento; formu1o a V.
dente, peço a palavra pela ordem.
Gonzaga Jaime
EX-' um apelo, pois não pode insistir numa questão
Guilherme Palmeira
de ordem.
O SR. PRÊSIDENTE (José Ignácio Ferreira)
Humberto Lucena
-Estamos em processo de votação, e não cabe
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
Iram SaiaiVa
questão de ordem.
fiz uma questão de ordem a V. EX'; V. EX ri:spo_nJarbas Passarinho
João
Calmondeu contrariamente, e apesar de discordar, nao
0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. PresiJoão Castelo
posso discutir com a Mesa, mas tenho 0 direito
dente, então, uma explicação deve ser dada, porJosé Agripino
regimental de recorrer ao Plenário, pelo art. 446 queoprocessojácontémoparecer_cl?IC9!f1issão
José Richa
do regimento interno. Agora V. Ex" qu_er jogar de ConstitUição é JUstfÇa, prolatado em Plenário.
Jutahy Magalhães
para a Corntssáo 'de Co"rist1tuição e Justiça_, Não ---seria üiTi fiovo parecer, ou um parecer sobre as
Lavoisier Maia
posso concordar.
emendas, o que interromperia a natureza do proLeopoldo Perez
--O SR. PRESIDENlE (José Jgnáclo Ferreira) cesso?
Louremberg Rocha
- A Presidência responde a V. Ex", examinando
Luis Piauhyfino
O SR. PRESIDENTE- (José Ignácio Ferreipessoalmente. V. Ex' parece que se inquieta com
Márcio Lacerda
ra) - A Presidência esclarece a V. Ex' e à Casa
assessoria à Presidência, mas ela neste ponto é
Mario Covas
indispensável, pelo menos ao que a PreSidência que o eminente Senador Iram Saraiva já ofereceu
Mauro Benevides_
parecer sobre o projeto, e agora o vai fazer apenas
pressente.
Me[ra Filho
sobre as emendas.
Nabor Júnior
O SR. ITAMAR FRANCO- Espero ter semNelson Carneiro
De mãíi"eira -que ã que~o. estã PC?:s_ía some!lte
pre uma assessoria' como a de V. Ex~
nestes termos: ''SIM'', suStenta~se a posiÇão da
Nelson Wedekin
O SR. PRESIDENTE (José ll!nácio Ferreira)
Mesa; _e "NÃO'~ com o Senador Itamar Franco.
Ney Maranhão
- O art. 446 só permite a V. Ex• recorrer ao
Vamos proceder à nova votação.
Pompeu de Sousa
Plenário, formulando o seu requerimento, com
NãTorma regimental, a votação será nominal.
Ronaldo Aragão
apoio de líder. V. Ex' está sem Partido.
Como votá o Líder do=pMDB?
Ronan Tito

corresponderá ao valor de meio salário mínimo." ·
·

VOTAM "NÃO" OS SRS, SENAOORES;
Itamar Franco
Jamll Haddad

João Menezes
Mario Maia

Roberto Ca-mpos
ABSTEM-5E DE VOTAR O SR SENADOR:

Carlos de'Carli
O SR. PRESIDENIE (José [gnácio F~rreira)
-Vai ser feita a apuração. (Pausa)
(Procede~se à apuração.)
Votaram "SIM" 38 SrS. Senadores; e "NÃO"
5.
Houve 1 abstenção.

Total: 44 votos.
A decisão da Mesa foi aprovada.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-Concedo a palavra ao eminente Senador Iram
Saraiva, para proferir parecer sobre as emendas.

O SR. IRAM SARANA (PMDB - GO. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, recebo um substitu-

tivo e doze emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n~63.-No substitutivo, Srs.
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senadores, de autoria do

ilustre Senador Carlos Chiarelli~ S. Ex!i fáz menÇão,
resumidamente, ao salário mínimo de 11 OTN,
mais 1,5% durante 6 meses,_ a título de aumento
real, a partir de 19 de dezembro de 198&
1\s emendas, uma de autoriÇt do Senador Carlos
Chiarem, também faz menção a se alterar o projeto
originário, apenas fixando em 11 OTN o salário
minirno. A de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi apresenta incrementos reãiS de 3% a
partir de 19 de fevereiro, ao longo de 11 meses;
a do Senador Afonso San_Gho, incr~mentos r~ais
de 3,5%; outra, do Senador Carlos Chiarelli, altera
os percentuais; outra, ainda do Senador_ Carlos
Chiarelli, suprime totalmente o art. 79 do projeto
originário; e mais 7 emendas de autoria do ilustre
Senador Roberto Campos, a primeira dá ao inciso
IX do art. 59 do projeto a seguinte redação:

"PrevidênCia 8,5% e sua complementação
privada."
O Sr. Senador acre.s<:enta "e sua complementação privada".
A segunda emenda:
"Dê-se ao art._29 do projeto a seguinte redação:
"Nos meses de fevereiro e março, os salários serão reajustadQs mensalmente e incorporados _ao seu valor à taxa de inflação_ do
mês superior."
A terceira:

Também de autoria do Senador Roberto Campos, alterando o art; 39, a partir de ]9 de abril
de 1989, os reajustamentos serão fixados em lei,
de forma a atender os critérios estabelecidos pelo
Conselho NaciOnal do Salári:::. Mínimo, no tocante
-à reCuperação e preservação do seu poder aquisitivo.
A penúltima, também de autoria do Senador
Roberto Campos, altera o art. 89 ·e seus §§ 1?
e 2 9, suprimindo-se os demais do projeto, alterando SJ,Jbstancialmente a redação.
·- Finalmente, também do ilustre Senador Roberto Campos, altera os arts. 9?, 1O e 11, alterando
substancialmente o projeto.
.
Este é o histórico, Srs. Senadores. E o parecer
é pela rejeição do substitutivo e das doze emendas. Pela rejeição, pois não podemos conceber
mais a_hipótese dé o Senado, ·como Câmara revisora, não ser prestígiado, rião ser atendido. Neste
ponto, concordamos com o Senador Carlos Chiarelli, quando reclamou a não-apreciação do seu
pfbjeto hb todo, e que, revisado, voltasse a esta
Casa.
Esta Relatoria entende, da mesma forma, que
é o mesmo direit.Q_ da Câmara dos Deputados,
~~s!_par~ que não seja penalizado o operário
brasileiro, entendendo não haver te_mpo, rejeita
todas as emendas e o substitutivo.
I:: este__o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI"ffE (José lgnáclo Ferreira)
O parecer é contrário todas as emendas,
inclusive à emenda substituti.va do eminente Senador Carlos Chiarem.

~

a

---o SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
_- PasSa-se à_Votação él.a mátériá -~So~re ~a n:!~· _fequerirnento que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
·
tlido O Seguinte----. REQUERIMENTO
N• 232, de 19B8

Requeiro destaque para votação em separado
do art. 2~ do Projeto de Lei da Câmara n9 63/88,
para ser incluído, onde couber, no substitutivo.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Mário Maia.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O requerimento que acaba de ser lido será
submetido ao Plenário, oportunamente.
SObi"e- a mesa, requerirOento de preferência que
será lido pelo Sr. 1~Secretário.

-

É lido o seguinte requerimento
REQClERIMENTO
N• 233, de 1988

"Dê-se ao art. 19 do projeto a seguinte redação:
"O valor do salário mínimo, a partir de
19 de janeiro de 1989, fica estipulado em
dnqüenta e dois _mil cruzados mensais, em
todo o território nacional,"

Nos termos dos arts .. 336, inciso XIII, e 346,
itéin 4, do Regimento Interno, requeiro preferência para votação do Substitutivo ao Projeto de
Lei da Câmara n9 63/88.
- Sãla -das Sessões, 13- de dezembro de 198&
-Senador Carlos Chiare.DJ..

A outra emenda do Senador Roberto Campos
altera o art. 79:

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Em votação o requerimento lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

"Para menores aprendizes de que trata o
art. 80 e seu Parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, o salário mínimo
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O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
verifiCação.
O Sr. Carlos Chiare lU- Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
- O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- C:oncedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Oliare!U.
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL -

RS.

P~la ordem.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, votou-se ~tainente_qual matéria, já que
houve dois requerimentos?

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
---- Votou·se o _requerimento de preferência.
O SR. CARLOS CHIARELU- Houve a leitura inidal de um requerimento e -unla segunda
leitura de outro requerimento. V. Ex" diss_e que
colocava em votação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
O requerimento votado foi o_ de preferência.
Por sinal, veja V. EX', a Presidência disse que estava
sobre a mesa um requerimento de preferência
que seria lido pelo eminente Sr. 1~ Secretário.
S. Ex!' proc:edeu à leitura e a Pre:sidênç:ia cOlocou
em votação, evidentemente, o requerimento de
preferência.

-

O SR. CARLOS CHIARELU- Data venla,
V. Ex", na medida em que foram lidos os dois
requerimentos, ambos suscetíveis de votação eu
gostaria de dialogar com V. Ex'

O SR. _P~IDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência detefminou fosse liâo -o primeiro
requerimento e despachou da seguinte maneira:
"O requerimento que aCaba de ser ligo
~~~ subinetido ao Plenário, oportunamen-

te.

A seguir, a Presidêricia deU a palavra ão Sr.
·19 Secretário para ler o requerimento de preferência e passou a votar o mesmo, sem prejuizo
da votação oportuna do requerimento imediatamente antecedente.
O SR. CARLOS CHIÁREil.I- Entendo que

a colocação, na seqüência, das duas matérias,
ambas susceptíveis de votã:Çã.o em plenál-io e sem
um esdarecimento devido do que se votava, evidentemente induz a um engano de votação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Não. Veja qu_e_ V~ & requereu destaque de
parte do projeto. Este foi o requerimento de V.

Ex':
''Preferência para o substitutivo, a fim de
ser apeciado antes do projeto."

O SR. CARLOS CHJARELLI - Inclusive,
porque antecipadamente, estive junto à Mesa e
ponderei da conveniência, da necessidade e do
direito que tive do encaminhamento des_s_a_ votação, do que fui subtraído pela votação acelerada,
que, entendo, se deva à passagem do tempo,
c_óino também em decorrência da leitura de dois
requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-3./. EX' compreenderá logo. Foi lido o primeiro
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requerimento, de autoria do Senador Mário Maia,
ao qual a Presidência deu o seguinte despacho:
··o requerimento será_subrnetido .,_p_Pl_t:m.á~
rio, oportunamente."
O requerimento do eminente._ Se_nador Mário
Maia pede destaque de parte do projeto, para ser
incluído no substitutivo. É óbvio que não poderia
esse requerimento estar sendo votad9 agora, porque teria que haver, precedentemente, a votação
do requerimento de V. Ex", que pediu preferência

para o substitutivo, para que fosse apreciado antes
do projeto.
O SR. CARLOS CHIARELU - Sr. Presidente, cqm o deVido respeito, se este é o critério,
então, a leitura da ordem dos requerimentos deveria ser invertida.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)

-Não.
O SR. CARLOS CHIAREUJ -

O requeri-

mento do Senador Mário Mai.:J só teria viabilidade

de votação caso fosse acolhido o outro.
O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira)
- Mas é exatamente por isso que a Presidência
disse .que ele seria apreciado oportunamente.
O SR. CARLOS CHIARELLI -

Então, V.

Ex", com o devido respeito, deveria ter lido primeiro o de maior amplitude, depois o outro e, a seguir,
colocado em votação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Talvez V. Ex" tivesse até razão, mas o despacho
da Presidência eliminou qualQuer dúYida, A Presidência determinou que a apreciação do requerimento precedentemente lido seria feita posteriormente.
O SR. CARLOS CHIAREW - Não, aí o
caso não era oportunamente, era condicionado
à votação de requerimento posterior.
O SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)
-V. EX' corri.preentl.eu. O que foi lido foi o requerimento anterior, que seria apreciado oportunamente. Ele não foi votado ainda pelo Plenário
do Senado.
O requerimento de V. Ex', que foi lido a seguir,
foi apreciado, e, agora, o eminente Senador !~mar
Franco pediu verificação de quorum.

OSR. CARLOS CHIAREW- Data venla,
Sr. Presidente, há um pedido expresso de encaminhamento sobre esta matéria, feito com grande
antecedência. Na medida em que o fato ocorreu
nestas circunstâncias, evidentemente ficou prejudicado um pedido que estava...
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Do pedido de _encaminhamento de votação
feito por V. EX' a Presidência não tem conhecimento.

O SR. CARLOS CHIARELU testemunho da Secretaria da Mesa

Invoco o

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Tenho que acreditar em V. Ex' Eu não coloco
em dúvida. Apenas não tenho condições de dar
a palavra a V. Ex' se não tenho conhecimento
de que estava inscrito para falar.
O SR. CARLOS CHIAREW- Cabe à Assessoria da Mesa informá-lo da solicitação formulada, com tempo absolutamente pertinente...

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)
- A verdade é que - V. & haverá de com·
preender e as fitas' estarão aí, certamente Ex" poderá -cOt~a-las- a Presidênç;ia submeteu ao Plenário a leitura de _um requerimento. Depois deu
wn despacho, dizendo que o Plenário o apreciaria
oportunamente. A seguir, determinou a leitura do
requerimento de preferência de V. Ex' Nessapportunidade, V. ~falaria. Não falou, e a Presidência,
a esta altura, não tem condições de ...

O SR. CARLOS CHIARELU - V. Ex< me
permita para uma questão de esclarecimento e
de explicação. Se _há uma solicitação antecipada,
em tempo hábil, junto à Secretaria da Mesa, para
assegurar o direito de palavra, em encaminhamento espedfico de _um requerimento, e a Presidência informa que não tomou conhecimento,
porque não teve transmitida essa informação, ri·
gorosarnente a garantia da manifestação fica visivelmente cerceada. Em nomé de uma votação
da qual se tem dúvidas quanto ao mérito, se defme
uma matéria da maior importância sobre a qual
estamos há cinco horas reunidos, em razão de
uina -discrepância momentânea e fugaz. É eSta
a minha preocupação quanto ao assunto: discú:.
te-se longamente e_ vota-se de improviso, sem
conhecimento prévio da matéria.
Esta é a questáo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio· Ferreira)
- A Presidência vai tomar a externação de V.
Ex" corno questão de ordem, inclusive. A Presidência entende que V. EX' tem o direito, em vista
do fato de que solicitou, precedentemente, de se
pronunciar, encaminhando a votação. A Presidência tem condições de anular os seus próprios
atas e vai fazê-lo.
Salvo manifestação em contrário do Plenário,
a Presidência vai conceder a palavra a V. Ex" para
encaminhar a votação por 1O minutos, em seguida submeterá ao Plenário a votação do requerimento de V. Ex•, de preferência para o seu substitutivo.
V. Ex'i' tem a palavra, eminente Senador Carlos
Chiarelli, com o pedido de desculpas da Presidência.
O SR. CARLOS CHIAREW (PFL - RS.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ·orador.) - Sr. Presidente, V. EX' não tem do que
se_desculpar, sobretudo quando tem esse ato de
grandeza e coi'reçãó, que lhe é peculiar. Tudo
não passou de um mal-entendi_d'?·

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao encaminhar
a preferência_ através de requerimento formulado
em tempo hábil e de forma adequada para o
substitutivo, gostaria de apenas explicitar, à luz
de todos os debÇt~es (}qui travados, algumas considerações, posto que entendo indispensáveis para
a elucidação da matéria.
Não insisto neste substitutivo por obstinação
e muito menos por teimosia; é predso que tsto
fique. claro. Não há rlenhuma razão de natureza
personalista. Existe a convicção clara da necessidade indispensável de esta Casa posicionar-se
quanto ao mérito, examinando efetivamente as
alternativas que exf~em sobre matéria tão impoftante, tão abrangente, tão significativa como a
definição que pela primeira vez se faz na história
do salário mínimo, por comp'etência legislativa
e por deliberação do Congresso Nacional

Sr. Presidente, não gostaria que_ aqui se decidisse em razão de argumentos que pudessem
ser retiracj.os da tese da prevalência de uma Casa
sobre a outra, ou muito menos de um estimulo
ao choque corPorativo dentro da própria instituição. Aludimos, desde o início, a conveniência de
se racionalizar o trabalho legislativo, e se levar
na devida conta o fafo de funcionarmos _aqui nu~
ma estrutura legislativa bicameral, e estarmos
atentos ao fato de que a iniciativa de inatérla legislativa dessa natureza ser absolutamente igualitária
-de uma ou de outra Casa, em caráter simultâneo. E que a precedência ou a preferência, pelas
razões regimentais, constituciomiis,- tradicionais,
costumeiras, é determinada para que se evitem
o confronto e o conflito, à luz da cronologia da
decisão. Esta é a mecânica. E esta é a única
formei para evitarmos, não hoje, sobre o saláilo
mínimo~ mas daqui pór diante, muitas vezes, não
sei quantas, os conflitos que haveremos de ter,
da mesma natureza, onde wna Casa delibera e
a outra, desconsiderando a decisão, resolve de
maneira divergente. Cria-se o impasse, estabelece-se o confronto e haverá de ter alguém nessa
ocasião o bom senso de procurar equacionar,
à luz de algum dispositivo, de alguma norma,
para que possamos chegar a uma dedsão final.
Sr. Presidente, aqui foi dito que o projeto apro·
vado pelo Senado, anteriormente, tinha imperfeições. é: possível que as tenha, náo vi ainda
urna objeç:ão concreta, porque a única objeção
que a ele se argüiu, quer a nível de um exame
superficial na Câmara, quer na repetição de um
orador aqui, no Senado, dizia respeito ao fato de
que estaria fixando o salário mínimo em OTN,
e que a OTN não seria a moeda corrente. Ledo
engano, Sr. Presidente, dos mais trágicos enganos. Ele não fiXa o salário em OTI'I, fixa em cruzados, referentemente à OTN - o salário mínimo
é fixado em cruzados, está escrito no texto do
projeto; a referência de cálculo é a OTN. Então,
não vamos agora. confundir habeas-corpus com
Corpus Christ. Há uma diferença fundamental,
é uma disposição clara. A frase está escrita em
português cristalino: "fixa-se em cruzados, tomando por referêhcia a OTN". Extirpa-se, portarito.
essa dúvida que alguns poderiam ter.
Há outra consideração. Diz-se que o projeto
da Câmara deve ser aprovado, porque de lá veio,
como produto de uma decisão unânime de todos
os Partidos naquela Casa.-;.. irTiprensa relatou o
parto difJCil que foi a definição. E eu ouvi aqui,
esta noite, Deputados que estão assistindo a esta
reunião dizer que lá foram vel)cic;1os._ Unanimidª_d~
eStranha esta, onde algurls foram Vencidos e outros foram vencedores, onde n~o- houve consenso, onde não houve um entendimento comum.
E as testemunhas estão presentes.- Oaro que o
Regimento impede que possamos fazê-las falar.
Mas aqui disseram, com a correção e a dignidade
que lhes é característica
O qUe foi_ unânime, isto sim, foi ~ aprovação
do projeto do Set:~ado, aquÇno Senado. Esta vez
sim, duplamente unânime. Houve unanimidade
no requerimento de urgência assinado por todas
as Bancadas, através das suas lideranças, e houve unanimidade 24 horas depois da votação do
mérito. Portanto, unanimidade processual quanto
à instrumentalizaçáo do feito e à sua prioridade,
e unanimidade material quanto ao aspecto subs-
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tantivo. PJ., sim, unanimidade tranqüila, pacífica,
lúcida e coerente, indiscutível Portanto, se há que
se tratar _de unanimidade como ingrediente e argumento capaz de validar uma propositura, a unanimidade é desta Casa, e unanimidade precoce,
unanimidade anterior, unanimidade em tempo
hábil, o que me parece importante e fundamental
ser destacado.
Falou-se que o projeto da Câmara foi produto
de consultas. Eu as tenho todas formuladas e
estão à disposição dos Srs. Senadores. O projeto
que apresentei ao Senado foi produto de consultas feitas _durante 15 dias à Confederação Nacional da [ndústria, à CGT, à CUT, ao Dieese,
à Fundação Getúlio VargaS, a juristas como Evaristo de Moraes Filho, Arnaldo Sussekind e Amauri
Mascaro do Nasdmento. Ouvi, de todos eles, ma~

nifestações que não quero dizer estejam comprometidos com o projeto, c_omo não estão as entidades que opinaram na Câmara comprometidas
com o projeto que saiu da Câmara. Hõilve o direito
de audiência e nós também o exercitamos, o que
é importante salientar e destacar_ para qUe -não
se criem diferenças entre aquilo que não é diver~
gente nem é distinto.
Sr. Presidente, há mais. Falou-se, aqui, em pressa, em rapidez de decisão, em eficácia ou -em
ineficiência da ação legislativa. Foi dito que não
poderíamos deliberar aqui de maneira divergente.
Não é essencialmente divergente, pois entendo
que estamos exercendo a função que nos corresponde, da Câmara revisora. Neste caso, aceitando
até mesmo a perda da nossa prioridade e preferência regimental, porque, ao votarmos o substitutivo ao projeto da Câmára, ·esfãiTlOS-abrindo
mão da preferência que ternos, por força do Regimento, por força da Constituição e por força da
tradição. Estamos dando urna demonstração de
humildade legislativa. Estamos dando uma demonstração de que não nos aferramos à idéia
da prevalência do Senado, mesmo que ela esteja
embasada na tradição e no Regimento.
Falou-se que, se deliberarmos aqui, corre-se
o terrlvel risco de não dar tempo à Câmara de
decidir. Ora, meu Deus! Já o disséam tantos se-nadores ilustres, com muito mais propriedade do
que eu, antes: recebemos este projeto ontem, às
18 horas, foí"lido na sessão das 18 horas e 30
minutos; hoje, 27 horas depois, a casa está prestes a deliberar, com emendas, com o substitutivo,
com ampla discussão, com parecer... Portanto,
fomos habilitados o suficiente para poder votar
em 27 horas. E se deliberarmos, por que a Câmara, uma Casa tão ilustre, tão competente, tão sensível aos problemas sociais, não haverá de fazê-lo
com a mesma presteza? Temos 48 horas, ou melhor, temos 50 horas ainda pela frente de sessão
legislativa. Por que, deliberando hoje, vamos tirar
o direito de a Câmara pronunciar-se nas próximas
48 horas? Por que vamos castrá-la desse direito
de se manifestar entre a sua proposta original,
e a nossa, que é uma votação muito mais simples
na função-de Câmara revisora? É dizer "sim" ou
"não" à proposta que aprovaraln-Oiigínariamente,
ou ao substitutivo que o Senado Federal venha
a fazer, no espírito e no intuito de aperfeiçoar
a norma. Qual a razão? Onde a justificativa prática,
racional e pragmática, de que podemos votar esse
projeto em vinte e quatro horas e a Camara- dos
Deputados não pode fazê-lo em quarenta e oito
horas? Ou será que os ilutres_ senadores enten-
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dem que os deputados são incapazes? Ou será
J:: este o -meu apelo aO:senador Pompeu de
que vamos, aqui, passar um certificado d~ incom- Sousa. Qu-anâo chegarmos em_ fevereiro, a correpetência à Câmara dos Deputados? Ou será que - ção não for dada e tivermos mifhões de redamavamos entender precocemente que S. Ex"" estão t6tias trabalhistas e.xigíndo esse direito à correção,
-em férias Prévias? Eu jamais· pensaria isso. Não o que nós, parlamentares, vamos dizer que aprotenho nenhuma razão para aUmentar o meu racio- vamos, não·c::-olocando explicitamente uma mecâcínio com tal presunção tão indevidã.
nica de correção?
Por isso, acredito que, se votarmos hoje, os
Terceiro, Sr. Presidente, há claramente uma
Deputados absolutamente conscientes, coerentes, sensatos, votarão em tempo hábil a favor do postergação da data de vigência. O projetO do
Senado coloca em Vigêrl.cia O novo salário mfnimo
substitutivo do Senado Federal ou a favor do pro- em
dezembro.
- -jeto original sobre o qual deliberaram. Trata-se
N., digo aos- Srs. Sehadores: esta Casa,_ apro~
de um ato simples da mecânica da vida parlamentar sobre matéria fundamental, ou será que vando o projeto da Câmara, responsabiliza-se por
algum deputado vai fugir do seu compromisso não dar salário mínimo por lei ao trabalhador,
de estar presente, amanhã e quinta-feira, numa coino manda a Constituição, a partír- de dezemvotação desta relevância? Ou será que votaram bro. Estamos Ílegando o salário mínimo, estamos
na última semana por casualidade e não por cau- inviab~ilando para postergar, sem razão suficiensalidade? creio que votaram por causalidade, por- temente lógica e real, o salário mínimo a partir
que tinham consciência da importância da causa, de dezembro. Estamos jogando-o para janeiro
e não porque foram apanhado~ de improviso, p~s e prejudicando, como já se disse, não apellas
sando pelo plenário, para deliberar sobre matéria o salário de dezembro, como o 139 salário, o 139
benefício'e ·o beneficio da Previdência Soéíáf. Aí,
desta natureza.
Uma decisão dessas, S(',b o argumento do te- sim, não serão- só- 18 milhões detrabalhaaores
mor de_ que a Cãmãra do~ Deputados se reúna, ou 22 milhões, segundo outras estatísticas; mais
levanta uma terrível presunção, para a sociedade do que estes, serão mais de 6 ou 7 bilhões de
brasileira,_ da sua insensa~z ou da sua irresponsa- previdendários que têm benefícios calculados em
bilidade, com a qual não concordo e cujo argu- função do salário mínimo.
Fmalrnente, Sr. Presfdente, falou-se em negar
mento não repito e repilo, por entendê-lo de extre-ma periculosidade, porque cai e recai sobre a o salário mínimo~ Nega-se_ o_ salário mínirnç., ao
própria vida legislativa e sobre o próprio Con- aproVar este projeto que estabelece_ a garàntia
do desconto de 100% do valor do próprio salário.
gresso Nacional.
Sr. Presidente, ouvi originariciinente um apelo É isto que diz o projeto: "Assegura-se ao empredo ilustre Senador Pompeu de Sousa, dramático gador o dil"efto de descontar integralmente o saláe-PeSSOãl, dizendo: "É precfso votar com o traba- rio", Passa-se a conceituar aquilo que é fator de
lhador. Por isso, votemos com o projeto da Câ- integração do cáJculo corno elemento de descónto.
mara''.
Por isso, Sr..Presidente e Srs. Senadores, ao
Pois bem, Sr. Presidente, se v'c_tarmos com o
projeto da C"amara primeiro, est~remos consoli- saber claramente que este projeto, como qualquer
dando, estaremos consagrando um dispositivo in- projeto ~ porque o qüe ã Constituição diz: é que
constitucional, que nós não sabemos inconstitu- agora o salário mínfmo é por lei - a mecânica
clonal. Aliás, disse-o bem o Uder do PSDB, meu de aprovação aqui e de encaminhamento à Presiilustre Senador Fernando Henrlq]ie Cardoso, den- dência da República é a normal e, sendo asSíffi,
tre os seus argumentos na defes'a do substitutivo, suscetível do veto presidencial.
Ocorrendo o veto presidencial à luz. das inconse tive os argumentos favoráveis, mas, ao final,
nãO tive o voto, o que rrie SurPreendeu, dentro titucionalidades das quais estamos todos cons--da sua linha tradicionalmente ~rtesiana, lógica cientes, vamos aprovar com base em constitucioe lúcida, aJém de límpida, no argumentar e no nalidade; vai à Presidência da República; há o
coiicluir. rortanto, vamos corr,eter, consciente- direito" de veto; o Presidente da RepUblica veta
mente, uma inconstitucionalidade, consagrando e, aí sim, Srs. Senadores, vamos ter dois, três
ou quatro meses de salário mínimo baixado por
a discrimir·tação pela idade.
Seguint)o, Sr. Presidente, vamos fazer um pro- deCreto, porque estaremos no período de recesso
jeto e _enc;aminhá-lo à sanção presidencial, onde pai'larrientar, não teremos condições de fazer um
não existe a mecânica de correção mensal, pare- novo projeto e o veto presidencial deixaÍ'á uma
cendo que nós, no Senado da República, vivemos lacuna que só sérã -pOssível- sú.DStifuif" por novo
na- '1lha da fantasia" e não sabernps que no Brasil projeto da próxima Sessão Legislativa.
E esta ponderação, Sr. Presidente, que eu gosexiste Uma inflação de 25, 27, 30%. Não há uma
·mecânica de correção salarial; temos apenas no taria de fazer, para encaminhar o pedido de destaprojeto.da C"amaJa uma sistemática de cálculo que e preferência da votação ao substitutivo e
_pedir, evidentemente, a aprovação do substifutlvo.
de5%.
Quero saber, de qualquer um dos Srs. Senadores, como se calcula a correção mensal do salário
a partir de janeiro, com a aprovação deSte projeto
que- está em pauta:." Priirie"!ro, ele !"Ião_ consagra
e, se admitirem por presunção, numa interpretação extremamente tortuosa, de que estaria embutida a idéia, quero saber qual é o índice referencial. É a URP? É a OTN? É o IPC? É o IPCA?
É um iloVo índice Que vai ser criado de agora
em diante? Qual é a garantia do trabalhador brasileiro?

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

- Em votação o requerimento do eminente Senador Carlos Chiarelli, que foi lido pelo eminente
Sr. I_ o Secretário, de preferência para o seu substitutivo s_obre a votação do projeto principal.
os- Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Rejeitaâo.
O SR. CARLOS CHIARELU denfe,- peÇo Verificação de quorum.

Sr. Presi-
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferrei ra)

-Será feita a verificação sOliCitada
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- Solicito aos Srs. Senadores ocupem os- seus
lugares para procedermos à verificação.

O Sr. José lgnádo Ferréiià-Qelxa a cadeira
da Presidência que_ é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, gostaria
que V. Ex<' nos instruísse. sobre como será feita
a verificação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Senador Carlos Chiarem requereu preferência
para votação do substitutivo ao Projeto d,e L.ei
da Câmara n9 63, de 1988, de autoria_d_e_S_._Ex"
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

À Presidencia tomará os votos das Uderanças.
Como vota o nobre Líder do PMDB, Senador
RonanTrto?
O Sr. Ronan Tito (PMDB- MG)- NÃO
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Como vota o nobre Líder do PFL, Senador Edison
Lobão?

O Sr. Edison Lobão (PFL -

MA) -SIM.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 7"
Como vota o nobre Uder do PSDB, Senãdoi-Henrique Cardoso?
O Sr. F~ando Henrique Cardoso (PSDB
-SP)-NAO.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o nobre Uder do PDS, Senador Jarbas
Passarinho?
O Sr. Jarbas Passarinho (PDS SIM.

PA) -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o nObre Uder do PTB, Senador Affonso Camargo?

O Sr. Affonso Camargo (PTB - PR) -SIM.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o nobre Líder do PDT, Seilador Maurício Corrêa?

O Sr. Mauricio Corr"êa (PDT- DF)- SIM.
O SR. PRESIDEI"''TE (Humberto Lucena) -

Como vota o nobre Uder do PDC, Senador Mauro
Borges? (Pausa.)
Como vota o nobre- Udiú do P$8, Sênadór Jamil Haddad?
O Sr. JamU Haddad (PSB- RJ)- SIM.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o nobre Uder do PMB, Senador Ney
Maranhão?

O Sr. R o~ Tjto - Sr. Presidente, a üderariça d? PMDB esclarece à sua bancada -que
~ __
_
vote "NAO".
(Procede-se_a votação.)
VOTAM ""SIM"' OS SRS. SEf'iADORES,
Afonso Sancho
Carlos_ Alberto
Carlos Chiarelli
Carlos De'Carli
Edison Lobão
Guilherme Palmeira
Itamar Franco
Jamil Haddad
Jarbas Passarinho
João Castelo
--José Agripino
Lavoisier Maia
Louremberg Rocha
Marcondes Gadelha
Mário Maia
Maurício Corrêa
Ney Maranhão
Olavo Pires
Roberto Campos

VOTAM "NÃO" OS SRS SEfiADORE1X
-AJexanare Costa
Alfredo Campos
Aluizio Bezerra
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
DirCeu Carneiro
Francisco Rollemberg
Fernando Henrique Cardoso
Gersori---camata Qonzaga Jaime _
Iram Saraiva
João Calmon
João Menezes
José lgnácio Ferreira
-José Rícha
Ju~by Magalhães
Leite Chaves
Leopoldo Peres
Luiz Piauhylino
Márdo Lacerda
Mário Covas
Mauro Benevides
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Paulo Biso!
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
Ronan TitO
Rubens V.tlar
Ruy Bacelar
Severo Gomes
WilsonMarti_!ls_

O Sr. José lgnáclo Ferreira- Sr. Presidente,
eu pediria apenas a V. Ex' orientasse a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram SfM 19 Srs. Senadores; e NÃO, 33.
Não houve abstenção.
Total: 52 votos.
O requerírnento~de prefe0nda foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto LuceÕa) "Sim", aprova o requerimentO; "'ri!o", rejelta::.o.

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.

O Sr. Ney Maranhão (PMB- PE)- SIM.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Dezembro de 1988
Os SrS~ Senadores que o aprovam queiram per-

~anecer sentados. (Pausa.)

Aprovado o projeto, sem prejuízo das emendas.
Aprovado o projeto, ficam prejudicados o subs~
titutivo e -õs _des~ques req';e!ldos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à votação, em globo, das emendas que
receberam parecer contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
Aprovado o projeto sem emendas.
A matéria vai à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 63, de 1988
(N~ 993/88, na Casa de origem)
Dispõe sobre o salário minimo e dá
outras providêndas.

O CongressO Nacional decreta:
Art. J<? .O valor do salário mini mo de que trata
o inciso lV do arl. 7? _da Constituição Federal fica

estipulado em Cz$ 64.020,00 (sessenta e Quatro
mil e vinte cruzados) mensais, em todo o território
nacional, a partir do dia 19 de janeiro de 1989.
Art. 29 Ao valor do salário mínimo estipulado
no artigo anterior serão acrescidos, ao longo de
11 (onze) mes_es, a partir de 1<? de fevereiro de
1989, incrementos reais de 5% (cinco por cento)
sobre o valor vigente no mês imediatamente anterior.
Art 3 9 A partir de 1~ de janeiro de 1990, o
salário mínimo será fiXado com base em proposta
a ser apresentada ao Congresso Nacional, até o
dia 15 de novembro de 1989, pela "Comissão Permanente do Salário Mínimo, de que trata o art
89 desta lei, a qual será apreciada em regime de
urgência com precedência na Ordem do Dia.
Art. 49 Fica -Vedada a vinculação do salário
mínimo para qualquer fim, ressalvados os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdênda Social.
Art 5° Para os efeitos do disposto no art. 82
da Consoltdação das Leis do Trabalho (CLT), os
percentuais de desconto serão os seguintes:
I - moradia_- 23% (vinte e três_ por cento);
II- alimentação - 31% (trinta e um por cento);
m-educação- 6% (seis por cento);
--IV-saúde- 6% (seis por cento);
V -lazer~ 9% {cinco por cento);
Vl-vestiário-9.5% (nove e _meio porcento);
VU-higiene -4% (quatro por cento h
VIII- tfarisporfe:..::. 7% (sete por cento);
IX-Previdência Social- 8,5%-(0fto e rrleiOpor cento).
Art. 69 O salário riúnimo horáriÕ é igual ao
quociente do valor do salário mínimo de que trata
o art. J<? desta lei pOr 220 (duzentos e_ vinte) e
o salário mínimo diário por 30 (trinfa).
Parágrafo único. Para os trabalhadores que
tenharp por disposição legal o máximo de jornada
diária de trabalho em menos de 8 (oito) horas,
o salário mínimo horário será igual àquele defi~
nido no caput deste artigo multiplicado por 8
(oito) e dividido por aquele máximo legai.
Art. 79 Para os menores aprendizes de que
trata o art. 80, e seu -parágrafo único, da Co~~
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lidação das Leis do Trabalho (CLT), o salário mínimo corresponderá ao valor de meio salário mínimo durante a primeira metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo oficio; durante a segunda metade do aprendizad~,
o salário mínimo será-correspondente a 2/3 (d01s
terços) do valor do salário minimo.
Art. 89 Fica institUída a Comissão Permanente do Salário Mínimo, que funcionará junto à Mesa
do Congresso Nacional, constituída de Deputados
e Senadores, observada a proporcionalidade partidária, com consultoria de 8 (oito) representantes
classistas, sendo 4 (quatro) de trabalhadores e
4 (quatro) de empregadores e 4 (quatro) repre-

sentantes do Poder Executivo.
§ )9 Os representantes d6s trabalhadores e
dos empregadores serão escolhidos por colégio
eleitoral composto de delegados-eleitores das
confederações nadonais e das centrais sindicais,
cabendo a cada entidade um voto.
§ 29 _Os consultores serão nomeados pelo
Presidente do Congresso Naclorial e as despesas
da Comissão Permanente do Salário Mfnimo serão custeadas pelo Poder Legislativo.
§ 39 É assegurada aos trabalhadores e aos
empregadores a participação de suas assessorias
técnicas, ficando no que concerne aos trabalhadores, desde já, credenciados O Departamento
lntersindical de Estudos Ec_onômfcos (Dieese) e
o Departamento lntersindical de Assessoramento
Parlamentar (Diap), sem prejuíio -de outras entidades sindicais.
§ 49 As reuniões da Comissão permanente
do Salário Mínimo serão públicas e suas deliberações divulgadas pelo órgão oficial do Congresso
Nacional.
Art ~ É competência da Comissão Permaw
nente do Salário Mfnimo a elaboração de projeto
fixando o valor monetário do salário mfnimo, regras para seu aumento real e preservação de seu
poder aquisitivo, de acordo com o disposto no
inciso IV do art. 79 da Constituição Federal.
Art 1O. Em sua primeira reuniáo, no prazo
máximo- de_ 90 (noventa) dias da publicação desta
lei, a Comissão Permanente do Salário Mínimo
elegerá seu Presidente e elaborará o seu Regimento Interno, o qual será aprovado pelo Congresso Nacional.
--·
Art. 11. O Poder Executivo, respeitado o disposto nos arts. 19, Z' e 6" desta lei; publicará m_~n
salmente o valor do salário mínímo referente ao
mês, ao dia e à hora.
Art 12. Esta lei entra em viQor na data de
sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência comunica aos Srs: Senadores que,
estando cancelada a sessão conjunta do Conw
gresso Nacional, que deveria realizar-se às 19 horas de hoje, convoca outra para amanhã, às 9
horas.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se ao Item 5:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 64, de 1988 (n 9 1.064/88,
na casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera a Legislação do Imposto de Renda, e dá outras proviM
dências. (Dependendo de parecer.)

DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)
Ore·

SoliCito aO nO
Sr. -Sená.dcir" Raiinlffido iJra
o parecer sobre a matéria.
OSR- RAIMUNDO URA (PMDB- PB. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-res, o Projeto de Lei em exame, originário do
Poder Executivo e já aprovado pela Câmara dos
Deputados, com emendas. reformula inteiramente a legislação do lmposto_de Renda das pessoas
físicas, tanto em relação aos rendimentos do trabalho como em relação aos rendimentos do capital.
O projeto institui o pagamento do imposto a
cada mês, acabando, assim, com a necessidade
. g_e ajustá-lo ao fim de cada ano, mediante a já
Célebre Declaração de Rendimentos, objeto de
tantas críticas por _causa çlas <;lificuldades para
seu preenchimento.
Algumas informações ainda deverão ser prestadas anualmente pelos contribuintes, mas apenas
para efeitos estatísticos e como instrumento de
controle, sem, porém, a tediosa tarefa de cálculo
do imposto.
Desaparece,_ assim, a Declaração de Rendimentos, a não ser para os _contribuintes que recebem
de Triãls de urna fonte pagadora e que tiverem
optado por pagar o imposto com base em declaraç_ão anual.
·_
.
-Desaparece com ela também os conceitos de
abatimento, deduções, renda bruta e renda líquida.
Para compensar as vantagens que o contribuinte perde com a supressão das deduções, abatimentos e incentivos, a proposta rebaixou as alfquotas do imposto e concedeu uma isenção bem
maior que a existente nas atuais Tabelas do Imposto de Renda.
-As alíquotas serão apenas duas: uma de I 0%
para quem atualmente vinha sendo tributado em
15,20 ou 25%, pessoas com ganhos mensais até
200 OTN; e outra de 25% para quem se sujeitava
às aiJquotas de talvez 30, 35, 45 e até mais elevadas (quando as havia), ou seja, pessoas com rendimentos mensais acima de 200 OTN.
Em termos de abatimentos, deduçõe$ e incentivos. o projeto adotou a filosofia do "Desconto-Padrão". ConCede que todos os contribuintes sujeitos à mesma alíquota possam excluir do imposto a quantia equivalente a 60 ou 144 OTN, em
cada mês, conforme ganhem abaixo ou acima
de200 OTN.
·

Aellinfnação dos abatimentos, deduÇOes e in-centivos tradicionais (Calculados de ac;ordq ~om
Os--diSpêl:ldios reais dos cõiltiibiirtesfe. sua sub~
fUíção POr um desconto-padrão, que o projeto
chama de "dedução", favorece evidentemente os
que hoje não os tinham, ou tinham em. valor menor. por outro lcido, não prejudica os cOntribuintes
.que arcam com gastos efetivos com dependentes,
aluguéis, instrução, sistema fmanceiro, seguros,
pecólios, cultura, mântropia, viagens, transportes,
etc.: _é que, não obstante despendendo bem m-ais
do que o va1or da "dedução" a que alude a proposta, eles já não terão de suportar as elevadas
alíquotas da legislação atual mas, sim, a 1O ou
25%.
-I:: d~ ressaltar que, com a "'franquia", reduz-se
em muito o número das pessoas sujeitas ao pagamento do Imposto de Renda, pois que sumariamente estão fora do âmbito desse imposto todos
os que ganham menos de 60 OTN mensais, o
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que significa Ci$ 11&948,00 ·no rriês de-agosto
pretérlto, em que a OTN valia Cz$ 1.982.48.
Em sfntese, são os seguintes os objetivos básicos do projeto ora em discussão:
19 A simplificação do Imposto de Rend_a das
pessoas fisicas. Sobre esse tema temos convicção
formada que passamos a expor.
Estamos de acordo com a Receita Federal em
que a eliminação da Declaração de Rendimentos
anual constitui, realmente, uma medida que simplifica significativamente, para a Administração
Fiscal e para os contribuintes, o bnposto de Renda
das pessoas fisicas.
O PrOjeto, porém, prevê, para certos casos, declarações com informações. para controle fiscal.
De outro lado, mantém a manutenção da Declaração de Bens. A desburocratização, assim, não
será total Todavia hâ de reconhecer-se que a
Receita Federal não pode presdndlr dos instrumentos necessários ao cumpriinento de suas tarefas de controle fiscal.
Com i'el<~ção à eliminação dos abatimentos e
deduções, entendemos que a medida é também
uma simplificação válida, muito embora afete wn
pouco critério da progressividade que o atual texto
constitucional exige no imposto de renda. ~ ine-gável que a extinção dos abatimentos e deduções
acabe com uma fonte de constantes atritos entre
Fisco e Contribuintes, além do que, sem ela, dificilmente poderia ser dispensada a apresentaÇão
de Declaração anual ou poderia deixar-se de inundar as fontes pagadoras com papéis e com novas
tarefas burocráticas, originando sérios reflexos
nos custos de produção.
2~ A Redução da Cai'ga Tributária das pessoas
que auferem rendimentos do trabalho. Sobre esse
objetivo, cabe alguns esclarecimentos.
Para demonstrar que o [)OVO sistema reduz a
caiga tributária, a Receita Federal fez estudos preliminares, baseados nas estatísticas do imposto
relativas ao ano--base de 1987 (quanto ao IR-Fonte) e exercício de 1988 (Declarações de Rendimentos corre.Spondentris), chegando à conclusão
d~ _g!J.e no âmbito dos rendimentos de trabalho
a economia de im-postO por pãrte dos contribuintes seria da ordem de 80 milhões de OTN.
Nas projeções que fiZemos, _com base na legislação vigente neste ano de I9!Jà; chegamos à
conclusão de que, se em lugar dela estivesse em
vigor o Projeto ora em discussão, haveria realmente ganhos para os contribuintes que hoje se
sujeitam à Declaraçáo. Soriieilte rios casos em
que os ·abatimentos fossem superiores a 35, 40
ou 50%, ·conforme a faixa dos rendimentos, é
que poderia oCorrer _algwna desvantagem para
o Projeto. Vale ponderar, porém, que a ocorrência
dos abatimentos e deduções nos percentuais adma e nas faixas salariais envolvidas é bastante
improvável se entre eles não _se computam até
5 dependentes, o excedente a 5% das despesas
médicas, parte das contribuições a entidades filantrópicas e dos incent!_vos da Lei Sarne~.
Assim, não temos dúvida de que realmente
ocorrerá redução da carga tributária dos trabalhadores em geraL
3"' Tratamento fiscal- isonômico entre a:endi-.
mentes do trabalho e do capital. Sobre esse obje~
tivo, cabe a advertência de que a maior parte
das alterações sobre a tributação de capital encontrawse noutras ~reposições que tramitam no.
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Congresso Nadonal autonomamente, corno a extinção de vários incentivos da pessoa jurídica e
a otenização dos impostos.

Contudo, mesmo no Projeto em discussão, nota-se a presença de medidas no sentido de dar
tratamento isonômico _ao capital e ao trabalho,
como a tributação exclusiva na fonte para ambos
os tipos de rendimentos e o rebaixamento das
a!iquotas aplicáveis ao trabalho.
Existem no Projeto muitos pontos positivos,
aiém dos que já mencionamos (simplificaçâo, re-

dução de carga trlbutária). Entre esses pontos
positivos, destacam-se:

a) eliminação das fraudes que s_e faziam
por melo dos abatimentos e deduções artifi-

ciais, porqUe ágora eles são em valor fiXo;
b) antecipação da tributação para o momento do recebimento dos rendimentos, tornando o pagamento do impoSto menos doloroso;
c) redução dos custos da Administração
Tributária, que não terá tantas Declarações
complexas e tantos contribuintes a serem
controlados, o que propiciará maior agilidade
à máquina fiscal no combate à sonegação;
d) desburocratização das relações entre
Fisco e Contribuintes, com a eliminação da
papelada inútil;
e) facilidade para a previsão de receita
por parte do Ministro da Fazenda;
f) ampUação considerável do número de
contribuintes isentos do imposto de renda;
g) eliminação das distorções na tributação dos assalariados, motivadas pela falta
de ajustamento das Tabelas, quando em períodos de inflação mensal eJevada.
Não podemos nos furtar, também, à menção
das desvantagens que vislumbramos no Projeto:
Assim, entendemos que ele:
a) deixa o controle da receita como está,
não criando instrumento algum capaz de evitar as omissões por parte de quantos não
sejam assalariados. A supressão de abatimentos e de deduções significa retirar um
dos poucos controles existentes;
b) retira, ao acabar com os abatimentos,
parte do caráter pessoal do imposto, como
o exige a Constituição atual;
__
c) diminui a receita dos Estados e Municípios, oriunda dos Fundos de Participação,
em decorrênda da redução global do Imposto de renda das pessoas fisicas, inclusive o
devido pelos servidores estaduais e municipais. Todavia, como já esclarecido, há projetas em separado na Casa, capazes de ense~
jar a necessária compensação, pois da sua
aprovação- decorrerá aumento dos Fundos
de Participação.

Pelas razões expostas, pronunciamo-nos favoravelmente ao Projeto e pedimos sua aprovação
integral.
_
É o parecer, Sr. -Presidente.

. EMENDAS OFERECIDAS
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 64, de 1988
(N~"

1.064/88, na Casa da origem)
.Altera a Legislação do Imposto de
Re~da e dá outras providências.
~DAN•

I

Acrescentem-se ao art. 2° do Projeto os seguin~
tes parágrafos} 9 e 29:
-§ 19 O contribuinte que, comprovada~
mente, auferir rendimentos em apenas ai~
guns meses, poderá ajustar o imposto pago,
em função odo que seria devido se os rendi~
mentes tivessem sido auferidos em todos os
meses do ano-calendário.
§ 2 9 A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as normas necessárias à aplicação
_do_§ 19 deste_artigo.
J~tiflcação

do d(sposto no art. 29 do Projeto,
eJimina~se o reajuste do imposto no fim do ano,
na Declaração d_e Rendimentos. A medida é posl~
tiva com relação aos contribuintes que percebem
rendimentos mês a mês durante o ano todo. Mas
é negativa com relação aos __ contribuintes cujos
rendimentos se conééfitfãffi em poucos meses
do_ ano, como é o casõ-,-por exemplo, dos que
vão morar no exterior, dos que falecem no início
ou meados do ano, dos que percebem aluguéis
apenas durante parte do ano, dos que ficam desempregados alguns meses etc.
No regime atual, tais pessoas podem reajustar
o cálculo do imposto na Declaração anual e recebem a diferença; no Projeto, o_ que se paga no
mês é definitivo e, assim, enseja-se a injustiça
de tributar com alíquota alta uma pessoa que
recebe rendimentos num mês, mas tem que passar muitos outros meses_ no ano, sem qualquer
renda
Realmente, a redução do período-base do imposto de um ano (como é agora) para um mês
(como pretende o Projeto) está baseada na falsa
premissa de que os rendimentos são constantes
e as ·condições de vida de um determinado momento se estendem por longo tempo.
Visa, portanto, a presente Emenda dar tratamento _mafs adequado à si_tuação acima descrita,
permltiildo-se o ajustamento do Imposto pago,
como· oc-orre na atual IegisJação, sempre que o
contribuinte demonstrar a inconstância ou a even~
tualidade de seus rendimentos no decurso do ano
_,Ç:m

_r~o

civil.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de _1988.
-Senador Jamil Haddad.
EMENDAN•2
Suprima-se o inclsÕ X:V do art. 6c, renumerando-se os demais incisos.

Justificação

O favor fiscal a que se refere o inciso objeto
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) . desta emenda supressiva está previsto na ConstiO parecer é favorável.
tuição -recentemente promulgada (arl 153, § 49,
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1~' Secretário.
·- _-_ -- ~- --=--=-- 0), constituindo, portanto, imunidade tributária
que deve ser tratada em lei específiCa, conforme
São lidas as- Seguintes
deteimina o referido dispositivo_ constitucional, e
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não em projeto de lei _que reformula inteiramente
a legislação do imposto de renda das pessoas
físicas, inddente sobre rendimentos do trabalho
e do capitaL
Assim, a supressão proposta se justifica porque
entendemos deve ser editada lei específica sobre
a isenção de que trata o inciso XV do art. 69 do
Projeto, a fm de se abordar a matéria de forma
mais pormenorizada. Aliás, cabe lembrar já existir
nesta Casa projeto de lei do Senador Marco Maciel
que disCiplina adequadamente os vários aspectos
da referida imunidade constitucional.
_Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Odacir Soares.
EMENDA N• 3
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte § "29, convertendo-se o_p~ágrafo único ~m § 19:
"Art. 10. ········-····-··--------··-§ I• ·····················-·--··-------§ 2 9 'O C6niri5uti1te pOderá;--opcionalmente, apurar e pagar o imposto anualmente, obseNado o disposto nos §§ ]9 a 6~> do
art. 24."
Justificação

A tributação do imposto d'e renda sobre o rendimento bruto auferido pelos garimpeiros, na forma
prevista no_art. 1Odo projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, será um entrave à expansão
que o mercado do ouro vem experimentando de
algum tempo para cá. A tributação proposta representa uma incidência do imposto de renda
à alíquota de 2,5% que, juntamente com a incidência do IOF à alíquota de 1%, anula as conquistas até agora obtidas nos setores da produção
e comercialização do referido metal.
Todos os esforços rea1iiados no sentido de tra-zer o ouro para a legalidade visaram reduzir a
sua tributação de 2,25% para 1%. Isso permitiu
triplicar a produção legal de ouro nos garimpos,
movimentar US$ 6 bilhões de ouro físico naS bolsas -e aumentar a arrecadação dos impostos erú
centenas de vezes.
Pela nova tributação proposta, observa-se que
10% do ouro produzido nos garimpos sofrerão
a incidêilcia _do imposto na fonte, que corresponderá a 2,5% sobre o valor bruto_ do ouro.
Acrescendo-se_a tributação do IOF a essa incidência, constata-se que a carga tributári~ ultrapassa
a existente em 1987, quand9 praticamente_ todo
o ouro produzJdo ia para a ilegalidade.

Em "f.i~Ce do exposto, orerecemos a presente
emenda que visa anular pelo menos parcialmente
os _efeitos da tributação prevista no projeto, permitindo-Se que o contribuinte possa optar pelo recolhimento anual do imposto, a exemplo do que
ocorre com o contribuinte de que trata o art. 24
do projeto.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Odaclr Soares.
EMENDAN'4
Acrescente-se ao projeto um artigo, que será
o 12, renumerando-se os posteriores:
"Art. 12. Os profissionais liberais que
mantiverem escrituração das receitas das
despesas poderão ~eduzir dos rendimentos.

e
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recebidos, para efeito de incidência do imposto, o total:

1- da remuneração paga a terceiros, desde que com-vínculo empregatício, inclusive
encargos trabalhistas e previdenciários;

II- e das despesas de custeio necessárias
à manutenção dos serviços."

Justlllcação
A emenda visa a dar aos profissionais liberais
que se utilizam do livro caixa tramento compatível

com a natureza e as condiÇões em que prestam
seus serviços. Observa-se que o art 39 do projeto,
ao vedar qualquer dedução, adotou a tributação
sobre a receita total daqueles profissionais, o que
evidentemente _constitUi medida injusta em relação
aos que, comprovadam_ente, realizam despesas indispensáveis à piestação dos serviços, como as de
custeio e as decorrentes do pagamento de empregados. Assim, é justo facultar-lhes, como o faz a
legislação atual, a dedução dos seus rendimentos,
da importância das despesas necessárias à percepção dos seus rendimentos.

Sa1a das Sessões, 13 de dezembro de 198ft
-Senador Jamil Haddad.

EME'NDAN•5
Dê-se a seguinte redaçào ao art. 13:

"Arl 13. Na determinação da base de
cálculo sujeita à incidência men-sal do imposto de renda poderão ser deduzidas as contribuições à previdência pública, bem como
as importâncias efetivamente pagas a título
de alimentos ou pensões, em cumprimento
de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais."

Justificação
A presente emenda visa incluir no art. 13 a
faculdade de se deduzir as contnbuições previdenciárias ao lapas, evitando-se, assim, a eliminação dessa dedução, como'se eàtabelece no projeto.
Trata-se de modalidade de dedução que deve
ser mantida em razão do carátef obrigatório do
desconto das refe"ridas conbibuições e do fato
de representarem quantias pequenas que, como
tais, não afetam a arrecadação do imposto de
renda, o mesmo não se podendo dizer em relação
à disponibilidade ec_onômica dos contribuintes,
especialmente os assalariados.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988~
- Senador Odadr Soares.

EMENDA ffo 6-.
Acrescente~se

único:

Quarta-feira 14
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ao art. 13 o seguinte parágrafo
-- -

"Parágrafo único. Quando as importâncias relativas a alimentos e pensões forem
pagas acumuladamente. ultrapassando ovalor da base de cálculo do imposta, em cada
mês, o excedente, corrigido monetariamente,
poderá ser deduzido nos meses subseqüen~
tes."
- Justificação
A emenda objetiva atender a uma situação que

muitas vezes ocorre em relação aos alimentos
e pensões: o seu pagamento acumulado em d~
corrência da demora das decJsões judiciais que
estabelecem o vaJor dessas despesas obrigatórias

do contribuinte. Portanto, à semelhança da norma
constante do § 29 do art. 14 do projeto, é de
toda conveniência estabelecer-se a forma de abatimento de valores dos alimentos e pensões,
quando venham a ultrapassar o total do rendimento _tributáVel do mês. A forma sugerida na
emenda visa apenas suprir uma lacuna do projeto,
pois não cria direito novo nem implica conseqüênCiaS desfavoráveis ao contribuinte e ao FISco.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Janúl Haddad.
EMENDA N9 7

mente admitidos, um total de abaºmentos superior a 100 OTN, sem se computar o abatimento
por dependentes.
É, portanto, justa e de grande alcance social
a emenda ora proposta, sobretudo se levarmos
em consideração o fato de que a casa própria
é ainda um sonho para a maioria dos brasileiros.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 198&
Senador Odacir Soares.

EMENDAN'8'
Dê~se ao inc!so Jl do artigo 14 a seguinte reda~

Acrescente-se ao art. 14 mais um inciso, com · ção:

.
"II- a quantia equivalente a sete OTN por

a seguinte redação:

dependente, no mês, até o limite de cinco
dependentes."

"-a quantia equivalente a 50% (cinqüenta
por cento) do aluguel residencial comprova~
damente pago pelo contribuinte."

JIIStlftcação
De acordo com cálculos baseados no valor admitido na Declaração de Rendimentos de 1988,
como abatimento de aluguel, chega-se à conclusão de cfue a legislação vigente admite essa moda~
lidade de abatimento à razão de 14,5 OTN por

mês.
Todavia, verifica·se que o projeto relativo ao
Imposto de Renda, ora em apreciação nesta Casa,
não contempla o abatimento com aluguel o que
constitui falha a ser agora sanada, a fun de se
tornar mais justa e equânime a tributação do Imposto de Renda das pessoas físicas. Tal falha decorreu do fato de o projeto haver a dotado o critério
de conceder uma redução global de 60 ou 144
OTN em substituição aos vários abatimentos e
deduções atuais, que são revogados pelo § 69
do art 3D do alucüdo projeto.
Vale observar, entretanto, que a dtada redução
global - 60 ou 144 OTN - é insuficiente para
cobrir os abatimentos e deduções que os contrtbuintes, principalmente os de família numerosa,
vêm usufruindo nos termos da legislação vigente.
Assim, um contribuinte que, possuindo 4 (quatro)
filhos, pague aluguel, instrução, imposto predial,
condomínios, previdência privada, juros de SFH,
sindicato, INPS e doações, teria, nos limites atual-

4061

Justificação
Conforme consta do § 1 9 do artigo 25 âo projeto, "se o rendúnento mensal ror até duzentas OTN
será deduzida uma parcela correspondente a sessenta OTN e sobre o saldo remanescente incidirá
a alíquota de dez per _cento."
Nos casos em que o contribuinte tenha rendimento maior e vier, portanto, a sujeitar-se à alíquota mais elevada (25% em lugar de 10% ), o projeto
mantém a alíquota de 10% sobre a parcela inicial
de 200 OTN e manda aplicar a de 25% sobre
o êXcedente, porém o faz mediante o seguinte
processo:

a) -ajusta a dedução de 60 OTN acima
referida, elevando-a paça 144 (art. 25, § 29,
início);
b) -_manda aplicar a alíquota de 25% so--bre o tõtal dos rendimentos, após ded_uzi_fjas
as citadas 144 OTN (art. 25, § 29, "ir! fine"}.
Vê~se, assim, que a parcela a dedutir, ou isenta,
no projeto, equivale sempre a 60 OTM, 11ão importa que o contribuinte ganha, ou não, mais de
200 OTN mensalmente. Nesse sentido, aliás, é
o estudo distribuído pela Receita Federal, para:
embasar o projeto, de que destacamos o segufnfe
quadro:
--

PARCELAS ISENTAS

Rendimento

Dependentes

Bruto Mensal

Valor
39,0
36,0
34,5

70
80
100
150
200
300
300

32,0
29,5.
24,5
14,5

1'1•
7,1
6,5
6,3
5,8·
5,4
4,5
2,6

,;'·>'•"'",.,_~,

"o'

FranquJa com

Desconto

Saúde
3,5
4,0
5,0
7,5
10,0
15,0
25,0

Padrão

Resulta evideQte, do quadro acima, que a "par~
cela isenta" de 60 OTN abrange dois abatimentos
expressos (dependentes e médicos) e o chamado
"desconto padrão", este no me.smo valor atual
(Ct-~-40.900,00, ou seja,20,8 OTN de Cz$

1.962,48, valor de agosto de 1988).

a

Oi"a, na Sísteiriática atual, utilização do desconto padrão assegura, paralelamente, não só os
abatimentos de dependentes e médicos, mas

·--

-

-

c

Total
(OTN) __

60
60
60
60
60

17.5
20,0
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5

60
60

também os de aluguéis, Lei Samey e maiores
_de 65 anos. No projeto, como se vê no quadro
transcrito, o desconto padrão_ absorveu a parcela
correspondente aos· aluguéis, Lei Sarney (parte)
e_maiores de 65 anos, pois esses itens não se
acham em qualquer coluna.
Séria de esperar que, com a abrangência ~ssim
ampliada, o vaJor do desconto padrão sofresse
elevação. Todavia, ele reduziu-se, pois dos atuais
'

•

.. I
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Cz$ 95.400,00, ou seja, da:;tatuais
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3à1,1 OTN

(Cz$ 95.40o;oo: Cz$ 310,00 .:...._ valo i- médio da

01N em 1987) passou ·pcmf ãpenas 246 OTN
(20,5 OTN x 12 meses).
Tal redução de valor no desconto padrão, agra-

vada, ainda, pelo fato de que este passo_u a englobar as despesas com a1uguel, Lei Samey· (parte)
e maiores de 65 anos, irripllca -·necessariamente
dizer que ele já não é rriais suficiente para cobrir
os vários tipos de abatimentos e deduções a cuja
substituição visa no sistema atual. A conseqüência

é que os itens que compunham o desconto padrão, até agora, foram reduzidos ou foram eliminados de sua est,rutura, para dar lugar às novas
parcelas neJe introduzidas (gastos com aluguéis,

Lei Samey- parte, e maiores de 65 anos).
Ehtre os componentes ao desconto pãdrão figuravam, além das deduções cedulares, o grupo
de abatimentos que no rosto da declaração vêm
Jogo em seguida às deduções, entre os quais esWo as "despesas com instrução". Estãs foram,
portanto. cortadas no todo ou em parte, para efeito do desconto padrão constante do projeto.

O resultado é que os contribuintes, ao analisarem o novo desconto padrão de 20,5 OTN merisais, verão claramente que eJe deixou de ser vantajoso, ao ter de abrigar, também, os gastos de
aJuguéis, Lei Samey (parteLe maiores de 65 anos.
Só será adotado porque agora ele é obrigatório,
independentemente de ser conveniente, ou não,
para o contribuinte.
Sentimento semelhante é experimentado peloS
contribuintes que até aqui não se utilfzavam do
Desconto-Padrão. Agora, eles não poderão mais
abater o que realmente gastam, tendo que cingirse à quota fixa do Desconto-Padrão, o qual, evidentemente, está muito abaixo do valor despendido com seus abatimentos e deduções (pois,
se assim não fora, teriam, no passado, preferido
o desconto). Tais cOntribuintes são numerosos
e se encontram em todas as faixas de renda, como
mostra o Anuário Econômico Fisca1 da Receita
Federal, para I 985. Então, para todos eles, o novo
Desconto-Padrão é uma camisa-de-força, que
comportará apenas parte dos abatimentos a que
o contrlbuinte teria direito. Vários gastos, entre
os quats os de instrução ou êducação, terão de
ficar de fora, no todo ou em parte.
Cabe aqui uma advertência muito importante:
a Receita Federal poderia alegar que a insuficiência do Desconto-Padrão, em face das despesas
que agora deveria incluir, ficará compensada através de novo valor para o abatimento concedido
para dependentes e também através da ampliação que se deu ao próprio Desconto-Padrão, no
caso dos contribuintes com ganhos mensais adma de 200 OTN. Essa alegação, porém, não procede. É que o abatimento para dependentes não
mudou de valor; o fato de se permitir abatimento
a alguns contribuintes que, em verdade, não os
tenha é benesse do Goverrto que não Justifica
reduzir o número de dependentes dos que realmente tenham. Além disso, a elevação do Desconto-Padrão para os contribuintes cóm -renda
mensal acima de 200 OTN não pode ser considerada como destinada a compensar os abatimentos reais desses contribuintes, pois que seu objetivo é o ~de facilitar o cálculo do imposto, com
a aplicação da alíquota única de 25%, -OOino já
esclarecido.
-
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Tainbém não caberia a alegação de que as Para que suas potencialidadel?,Jnfmitas, venham
eventuais _insuficiênCias· do Desconto-Padrão es- a se transformãr em realidades que dêem suporte
aos vaJores de nossa civHização e de nosso País.
tarão_ cobertas com a modificação operada nas
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1988.
afíquotas do imposto, que ficaram reduzidas a
duas apenas (1 O e 25% ). A nosso ver, o problema - SenadOr Car]os ChlareUi.
das alíquotas está ligada à progressividade ou reEMI;;NDA N• 9
gressividade do imposto e à redução da ~arga
Acrescenta-se ao artigO 14 o seguinte inciso
tributária global Não serve para o exame da condição pessoal do contribuinte, pois, na sistemática
"lU- a quantia correspondente às despevigente do imposto de renda, a verificação da
sas com uma empre-gáda doméstica. desde
alíquota aplicável ocorre somente após a determique comprovada a relação de emprego e
a efetivação do desembolso perante a Receita
nação da renda líquida do contribuinte, isto é,
após a utilização das deduções e abatimentos.
Federal e obtida autorização feita para compensação nos meses subseqüentes, até o liNo sistema proposto, a alíquota não guarda também qualquer relação com os abatimentos, vez
mite máximo de setenta OTN ao ano.
que ela fica inteiramente definida com o nível
Justificação
do rendimento bruto do contribuinte, sem levar
em conta qualquer outro fator.
Pelo parágrafo único çto _artigo 7 da ConstiÉ, Portanto, justo reivindicar-se a elevação do _ tuição Federal, a categoria dos trabalhadores dovaJor do Desconto-Padrão, a fim de que não seja
mésticos teve assegurados vários direitos, equipareduzido um dos items que até agora entrava na
rando-se aos demais trabalhadores.
sua composição e que é de capital importância
Resulte, pois, que a família passou a ter encarsoda!; as despesas com instrução.
gos similar ao das empresas.
Tal ajustamento, segundo a filosofia do projeto,
Ora, se às pessoas jurídicas é reconheddo o
poderia ser feito -ktdistintamente, para todos os
direito de deduzir como despesas os salários de
contribuintes cuja situação pessoal indique a
seus empregados, o mesmo há de ser garantido
ocorrência do dispêndio, que aumenta na proporàs patroas e patrões em reJação às domésticas.
ção que a família cresce. Poder-se-ia, perfeitaNesse ponto, portanto, entendemos que o Promente, sem acréscimo de burocracia e sem perijeto necessita ser aperfeiçoado.
go de burla para o fisco, ou sem prejudicar a
Sugerimos, para tal fim, seja adotada orientasegurança do sistema que se pretende implantar,
ção semelhante à que seguiu para a consideração
conceder certo número de OTN a mais na rubrica
das despesas com a lei Samey e _com as contriae Desconto-Pa.drã.o, correspondente a cada de- buições para as associações beneficentes.
pendente comprovado junto à fonte pagadora (o
Como demonstra o texto dos parágrafos 7?,
que não exige qualquer ação complementar, por8? e 99 do artigo 24, permitiu-se a redução do
quanto a fonte já tem cadastro a respeito).
imposto em decorrência dos gastos de caráter
Presentemente, as despesas com instrução são
cultural e filantrópico, porém com limite predeteradmitidas como abatimento anual à razão de
minado.
81,29 OTN (Cz$ 25200,00: Cz$ 310,00, valor da
Analisado detidamente o limite aí criado, conOTN médía do ano base),_ por dependente que
cluímos que ele equivale, em média. a uma deduestude, inclufdo o próprio contribuinte. Corresção mensal máxima de 5,4 OTN considerado o
ponde esse valor a 6,77 OTN por mês. ___
_
1~ salário, o que representa 70,2 OTN no ano.
É razoável, portanto, que em relação às despeNo caso das domésticas, por razões de controle
sas com instrução (praticamente ausentes na nofiscal, a reduação- do imposto de seu patrão não
va estrutura do Desconto-Padrão, em face da in- pode prescindir de prévia verificação da relação
clusão, neste, do valor dos aluguéts, Lei Samey de emprego e da efetividade dos desembolsos,
e maiore.s de 65 anos), seja permitido ao contripor parte da Receita FederaL
buinte abatê-las dentro dos limites atuais, desde
Anossa Emenda, pois, não só adapta a lei fiscal
que realmente prove a quantidade de dependenao contexto da nova Constituição como, também,
tes que possua._
procura se manter fiel à ftlosofia do Projeto que
A Câmara dos Deputados já emendou a pro·
adotou_o r~ime único de desconto na fonte mas
posta do Executivo, atendendo em parte a sugesabriu a possibilidade de deduções junto a _esta
tão ao conceder 4 OTN por dependente. Mas
desde que não prejudicada à segurança da arrecaeste número, como demonstramos acima, está
dação.
muito aquéffi do va1or que a própria lei vigente
Saia das sessões, 13 de dezembro de 1988.
já vem- admitindo como abatimento a título de -Senador Carlos ChlareDI.
gastos com instrução, sabidamente insuficiente
diante dos custos re~. Urge, pois, aperfeiçoar
EMI;;NDA N'l O
a decisão da Câmara.
Acrescente_-se ao art. 14 mais um inciso, com
Dentro da filosofia do Projeto, tal alteração implica ajustar a redução prevista no inciso II do a seguinte redação:
"... a quantia equivalente a 6 OTN por deartigo 14, elevando de 4 para 6,77 ou, arrendondando, ·para 7 OTN a dedução por dependente~
pendente até o limite de 36 OTN, como desCom essa medida, dá-se à educação a mesma
pesas com instrução."
importância que o projeto concede à Saúde, que
figura como item autônÇlmo na composição da
Justificação
"isenç§o" referida no quadro anteriormente transExaminando-se o projetO sobre o 1mposto de
crito.
Realmente, não basta cuidar da saúde do ho· Renda aprovado pela Câmara dos Deputados, vemem: êpreciso, também, dar atenção à sua for- rifiCa-se que dele não consta o abatimento com
mação intelectual e profiSSional, desde a infância, . gastos de instrução, daí resultando uma omissão
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que afeta sensivelmente o caráter pessoal do tri-

buto e a sua progressividade. Isso se deve ao
fato de que o projeto adotou o critério de conceder
uma redução global de 60 ou 144 OTN em substi-

tuição aos vários abatimentos e deduções atua!s,
que foram revogados pelo § 69 do art. 39 âo refe-

rido projeto.
Cabe observar, entretanto, que a mencionada
redução global- 60 o0:-144 OTN- não é suficiente para compensar os abatimentos e dedu-

ções que os contribuintes, especialmente os de
família numerosa, vêm usufruindo nos termos da

legislação vigente.

.

E indiscutível que as despesas com

educação

representam normalmente parcela considerável
dos rendimentos dos contribuintes, sobretudo
dos assalariados, razão por que o abatimento delas _constitui medida de inegável importância so~
cial.
Considerando-se que atualmente os gastos
com instrução são admitidos como abatimento
anual à razão de 80 OTN, nota-se que_ o valor
proposto na emenda corresponde aproximadamente ao valor que a legislação vigente admite
para o abatimento naqueles gastos, ou seja, 6,66
OTN por mês.
Assim como o projeto contempla os gastos
com saúde, ao permitir seu abatimento do rendimento bruto, deve também, por ser medida justa
e inteiramente compatlvel com a natureza do 1mposto de Renda, admitir o abatimento das despesas com instrução, dando a estas e aos gastos
com saúde tratamento similar na legislação do
referido tributo.
Sala das Ses_sões, 13 de dezembro de 1988.
- Senador Odacir Soares.
EMENDA N• 11

Exclua-se o parágrafo único do art. 20.
Justificação

Se o referido § 1" e seus incisos se acham
_revogados pelo projeto não há por que fa:z.:er~se
remissão aos mesmos, como se estivessem em
plena vigência.
Desse_ modo, fere-se a técnica legislativa com
a redação do dispositivo ora emendado, pois que
~~~_f<U;_referência a textos legais já fora do mundo
jurídico.
A redação deveria ser direta, sem remissões,
porque do contrário irá dar margem a interpretação de que os contribuintes continuam com
direito aos abatimentos da Lei Samey, previstos
no.§ J9 _e incisos citados.
Para evitar essa falsa impressão e, conseqüentemente, para obviar conflitos que certamente advirão com todos os que vierem a fazer aplicações
previstas na Lei Samey, por julgarem em vlgor
os dtados dispositivos, modifiCamos a r_edação
do projeto, na forma da presente emenda, na expectativa, ainda, de que assim será melhor aten~
dida a técnica legislativa.
..
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Jamil Haddad.
EMENDAN' !3
Ãcrescente-se aÓ artigo- 24 o seguinte parágrafo: -

"§ 10. Os contribuintes que não optarem por recolher o imposto na forma deste
artigo, e os que perceberem rendimentos e
gafl.hos de capital de uma única fonte também farão jus à dedução dos valores de que
tratam os parágrafos 7"' e 89, desde que com._- - provem a efetivação dos respectivos dcsem·
bolsos perante_a Secretaria da Receita Federal e desta recebam autorização para que
a fonte pagadora os compense nas retenções
subseqüentes de imposto, até o limite máximo-de 70 (seténta) OTN, ao ano."
JustJficac;ão

O sigilo bancário é um princípio que deve semO § 79 do artigo 24 fere a atual Constituição
pre ser preservado.
- Federal, porque esta proíbe tratamento tributário
Da forma como o parágrafo está redigido pode~
desigual (art. 150, II), enquanto o dispositivo conria propiciar perseguições políticas e abusos da
__ cede- redução- a:·que-m-paga o-Jrriposttf urtr ano
administração.
depois (com correção) _e _nega idêntico favor a
A SRF poderá sempre ·chegar ao exato valor
quem o paga no ato (mês da percepção dos rendidos bens sem precisar destes artifícios.
mentos).
Em nenhum país do mundo -ocidental o siQ-ilo
Toma-se necessário, portanto, ajustar o referido
bancário é quebrado para beneficiar a adminisparágrafo à norma da Lei Maior. Para tanto, ou
tração pública, a não ser pof determimição do
o beneficio terá de s_er eliminado ou então, em
Poder Judiciário, o que já está previsto na nova
termos de rigorosa igualdade tributária, deverá
Constituição.
estender:se -a tOdos os que efetuarem doações,
Sala das Sessões, 13 de dézembro de 1988.
contribuições e aplicações nas condições previs~
-Senador Carlos De'Carll.
tas no projeto.
A melhor solução, a meu ver, é a que preserva
EMENDA N• 12
o incentivo, portanto, a que estende o beneficio
Dê-se à alínea a do§ 79 do artigo_24 a seguinte
a todos os que contribuam para o desenvolvi~
redação:
ment:> da cultura ou doem recursos para as asso·
ciações beneficentes que assistem as camadas
..a) até 100% (cem por Cento) do valor
sociais mais carentes.
das doações, 80% (oitenta por cento) do va~Esta a razão da emenda ora proposta, pela qual
lor dos patrocínios e 50%" (cinqüenta Por cenprocuramos estender aos demais contribuintes
tofdo valor dos investimentos de caráter culo direito de deduzir do impoSto uma quantia bem
tural ou artístico".
próxima daquela concedida pelo parágrafo 79 citado.
Justificação
A nossO ver, o Contribuinte que percebe de duas
Segundo a redação do projeto (artigo 3", § 6<>),
fontes leva, como vantagem, em síntese, o fato
os abatimentos previstos nos incisos l a III do
de usufruir duas vezes da "franquia" prevista no
§ }9 do artig_o 1"' da Lei n__:_7.505, de 2 de julho
ãrtiQ025, podendo cada fonte deduzir 60 ou 144
de 1986, estão extintos, Vãle dizer, esses dispoOTN. Portanto, quándo é apresentada sua dedasitivos estão revogados.

Quarta-feira 14
ração final, o imposto que ele terá
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de pagar é

mais ou menos o correspondente a 25% (alíquota
normal) sobre as parcelas mensais de 144 OTN

indevidamente deduzidas pelas fontes excedentes. Pois bem: nossa emenda dá aos demais contribuintes o direito de também aplicarem o beneficio corno se seu imposto a pagar fosse também
de 25% de 144 OTN, ou seja, 36 OTN pOr mês,
_o que equivale a 468_ OTN ao ano, considerando
o 13° salário. Esses valores, diante do teta de
-que trata o parágrafo 99, comportam uma dedução máxima de 70,2 OTN e daí havermos fJ.xado
o incentivo até o limite de 70 OTN.
Sala das Sess.ões, 13-de dezembro de 1988.
-Senador Jarnfl Haddad.
EMENDAN'l4

Acrescente-se ao artigo 25 o seguinte pará~
grafo, renumerado o atual parágrafo único como
§ 1•:
"29 Se_ os rendimentos mensais forem
pagós ou creditados acumuladamente, o cálculo do imposto deverá ser efetuado mês
a mês, aplicadas as alíquotas e _deduções
correspondentes."

Justificação
É corrente o atraso de pagamento de quantias
que deveriam ser entregues a seus titulares mês
a mês. Lembre-se, por exemplo, o caso dos aluguéis, em que muitas vezes o iitquilíno pagã vários
meses de uma só vez. Segundo o projeto, a franquia seria a de -um único_ mês, assim como a
alíquotã__ Sena determinada em função do montante e, não de cada parcela, podendo, assim,
subir de 10 para 25%.
Como medida de justiça, a franquia de 60 ou
144 OTN deVeria ser:fepetída tantas vezes quan~
tos forem os meses englobados num mesmo pagamento, Isto é, se se receber, de uma vez, açumuladamente, os aluguéis de cinco meses, o certo seria abater-se cinco vezes a franquia e não
umoll vez só.
_A m_esma_ obsE!rvaç~o <;:abe qlJantQ à <rlíquota,
isto é, os aluguéis de seis meses, no total de 480
OTN, não deverão sujeitar-se a _alíquota de 25%
mas, sim, à de 1O%, porque o aluguel de cada
mês é inferior a 200 OTN. O senhorio não deve
sofrer maior carga tributária só pOrqüe o seU inguilino é mau pagador.
Esta a razão para a inclusão do parágrafo, objeto da presente emenda, a qual visa adequar a
filosofia do projeto à reaJidade de_ gránde parte
de contribuintes, dando, inclusive, cumprimentO
ao preceito constitucional que veda desigua1dade
de tratamento tributáifo a situações similares (artigo !50, U).
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Janlil Haddad.
EMENDAN' 15

Dê-se .a seguinte redação aos incisos I e li do
artigo 25, para alterar o valor da dedução neles
prevista, que passará de 60 e 144 OTN para 69
e 147,6 OTN, respectivamente:
"I - Se o rendimento mensal for de até
duzentas OTN, será deduzida uma parcela
correspondente a sess_enta e nove OTN e
sobre o saldo remanescente incidirá a alíquo·
ta de dez por cento.
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II -Se o rendimento mensal for superior
a duzentas OTN, será deduzida uma parcela
correspondente a cento e quarenta_ e sete
OTN e seis décimos, e sobre o saldo remanescente incidirá a aliquota de vinte e cinco

por cento."

JustUicação

Conforme consta do inCiso I do artigo 25 do
projeto, "se o rendimento mensal for até duzentas
OTN será deduzida uma parcela correspondente

a sessenta OTN e sobre o saJdo remanescente
incidirá aliquota de dez por cento".

Nos casos em que o contribuinte tenha rendimento maior e vier, J)?rtanto, a-sujeitar-se à alíquota mais elevada (25% em tugar de 1O%), o projeto
mantém a aJíquota_ de 10%_ sobre a parcela inicial

de 200 OTN e manda aplicar a de 25% sObre
o excedente, porém o faz mediante o seguinte
processo:
a) ajusta a dedução de 60 OTN acima
referida, elevandc>'a para 144 (art. 25,- inciso
n, início);
b) manda aplicar a allquota de 25% sobre
o totaJ dos rendimentos, após deduzidas as
citadas 144 OTN (art. 25, inciso rr,ln Ono).

Vê-se, assim, que a parcela a dedUZir, ou Isenta,
no projeto, equivale sempre a 60 OTN, não importa que o_ contribuinte ganhe, ou não, mais de
200 OTN mensalmente~
Essa parcela de 60 OTN substitui todas -as deduções incentivos e abatimentos atuais, ressalvadas as despesas com saúde excedentes a 5%
dos rendimentos e os dependentes não excedentes a cinco.

Tem, portanto, certa similitude com o Desconto
Padrão da legislação atual, o qual engloba, também, deduções, incentivos e abatimentos, exceto
os abatimentos de dependentes, médicos, aluguéis, Lei Samey e maiores de 65 anos.
A grande diferença é que o Desconto Padrão
da Lei vigente de 25 OT~ _é facultativo, ao passo
que a dedução de 60 OTN, no prõjeto, é obrigat6rlo.
O ponto essencial a considerar é o de saber
se os contribuintes não optantes pelo Desconto
Padrão conseguiriam, ou não, um volume de incentivos1 deduções e abatimenos que superasse
as 60 OTN fDCas que o projeto concede.
Tais contribuintes são numerosos e se encontram em todas as faixas de renda, como mostra
o Anuário Económico Fiscal da __Receita Federal,
para 1985. Então, para todos eles, a dedução
de 60 OTN é uma camisa-de-força, que comportará, em muitos casos, apenas parte dos abati~
mentes, deduções e incentivos que o contribuinte
teria direito. Vários gastos, antes dedutíveis, como
os de instrução, sistema habitacional, previdência
sodal, terão de ficar fora, no todo ou em parte.
Cabe aqui uma advertência muito_ importante:
A Receita Federal poderia alegar que a insufi~
ciência da dedução foca de 60 OTN, no caso .dOscontribuintes não optantes, ficará compensada
através da ampliação de 60 para 144 OTN, flo
caso dos contribuintes com ganhos mensais acima de 200 OTN. Essa alegação, porém não procede. (É que a elevaçáo da dedução para os contribuintes com renda mensal acima de 200 OTN
não pode ser considerada como destinada a compensar os abatimentos reals desses contribuintes,

pois que seu objetivo é o de facilitar o cáJculo
do imposto, com a aplicação da alíquota única
de 26%, como já esclarecido.)
Também não caberia a alegação de que as
eventuais insuficiências da dedução de 60 OTN
estarão cobertas com a modificação operada nas
alíquotas do imposto, que ficaram reduzidas a
d.u.a.s apenas (10 e 25% ). A nosso ver, o problema
das alíquotas está ligado à progressividade ou
regressividade do imposto e à redução da carga
tributária global. Não se!Ve para o exame da condição pessoal do contnbuinte, pois na sistemática
vigente do Imposto de Renda, a verificação da
alíquota aplicável ocorre somente após a deterrni~naçã_o da renda líquida do contribuinte, isto é,
após a utilização das deduções e abatimentos.
No sistema proposto, a alíquota não guarda também qualquer relação com os abatimentos, vez
que ela fica inteiramente definida com o nível
do rendimélito bruto do contribuinte, sem levar
em conta qualquer outr_o fator.
É, portantO, justo 1-eivindlCa"r~se a elevação do
valor da dedução de 60 OTN, em norrle dos contribuintes não optantes, com direito a abatimentos, deduções e incentivos i!Cima desse valor.
Coritudo, há de levar-se em conta que a dedução foca é um abatimento de natureza comp6sita,
pois que seus vários elementos mudam em quantidade e qualidade, de contribuinte a contribuinte.
As despesas com instrução, por exemplo, não
figuram sob percentual uniforme: ao contrário,
para certo c.antnbuinte poderão elas constituir o
prindpaJ componente, enquanto para outro pode-rão estar completamente ausentes e não obstante
O valor da dedução global se manterá o mesmo.
Mas do ponto-- de vista técnico, sua participação
é considerada constante, pois que somente sob
tal presunção é que poderá ·ser possível a Conces~
são de uma dedução uniforme, igual para todos
os. contribuintes.
Isto posto e tendo em vista, ainda, que o ajustamento, em relação aos contribuintes com abatimentoS e deduções potenciais acima de 60 OTN,
representa concomitantemente um acréscimo
- pãr.fOs ·que se acham abaixo desse limite, achamos apropriado propor a inclusão, na dedução
fJXa do projeto, da parcela de nove OTN - a
qual não fez plena justiça aos que se vêeni privados de seus ab~timentos, deduções e incentivos
riorri'lais, mas o que se lhes tira, volta diretamente
à massa de contribuintes.
Sala das Sessões. 13 de dezembro de 198"&
-Senador Carlos ChfareiiL
EMENDAN•16
lndua~se no final

do artigo 26 a cJáusula "dedu~
zída, em cada ano, de uma só vez, ou não, parcela
não superior a considerada para o salário do mês
de dezembro", passando o referido artigo a t~r
a seguinte redação:
"Art. 26. O Valor da gratificação de Natal
(139-salário) a que se__ referem as Leis n?
4.090, de.1:i de julho de 1962, e n' 4281.
de-8 de novembro de 1963, e o art:. 10 do
Decreto-Lei n 9 2Al3, de 10 de fevereiro de
1988, será tributado à mesma alíquota (art
25) a que estiver sujeito o rendimento mensal
do contribuinte, antes de sua inclusão, em
cada ano, de uma só vez, ou não, parcela
não superior à considerada para o salário
do mês de dezembro".

Dezembro de 1988
Justificação
O Projeto, em seu artigo 26, institui modalidaae
especial de tributação para o 139-saJário, afastando~se do critério de considerar o total mensal
de rendimentos como base de cálculo, para determinar que o 13~ seja gravado à parte.
Entretanto, ao regular essa tributação em sepa~
rado, disciplinou tão-somente o problema da alíquota aplícável, deixando em branco o problema
da dedução.
Como está redigido, conduz à interpretação de
que não haverâ dedução nenhuma a ser feita no
13~>~salário, devendo aplicar~se a alíquota cabível
sobre o valor total recebido.
Tal proceder só traz benefido para o contri.buinte nos casos em que ele é tributado pela
alíquota de 10%, pois que s6 quando nessa situação é que o 139-salário, se englobado ao rendi~
menta mensal, poderia causar a mudança de alíquota de 1O para 25% - o que ocorreria se o
salário normal, com o 13~. somassem juntos mais
de 200 Cl"I"N.
Então, não há como deixar de conduir que
o artigo 2s:- como está, dá tratamentO desigual
para os que percebem 139-salário, iSto é: beneficia
os que ganham mensalmente abaixo de 200 OTN
(evitando qu~ paguem imposto à alíquota de
25% ), mas nega qualquer benefício aos que ganham mensalmente aclma de 200 otN, OS~Quciis
jâ caem na alíquota de 25% e, assim, o 13~-seria
tributado a essa afíquota mesmo que inexistlsse
o djspositivo ora emendado.
Para que o beneficio seja geral, com atendimento· integral da norma da Lei Maior (art. 150,
ll), dever-se-ia acrescentar que a tributação em
separado do 13-salário haverá de ser feita de modo completo, isto ê, não só com alíquota própria
mas também com dedução própria. Colocada assim a matéria, não só haveria, na realidade, um
beneficio em favor do 139~salário em geral, como
ainda teriam sido tratados igualmente os que o
recebem, pois todos teriam desoneração parcial
do iirJposto.
Este é o Objetivo da presente Emerida pt~ra
a qual, em nome dos trabalhadores que fazem
jus à gratificaç_ã6 natalina, pedimos_ o apoio de
nossos eminentes pares.
_
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
- Senador- JWniJ Haddad.
EMENDAN•17

Inclua-se, no art. 35 do Projeto de Lei n9 I .064,
de 1988, o seguinte parágrafo 2~. renumerando-se
como parágrafo 19, o atual parágrafo único:
"§ 2 9 O impostO de 8% de que trata "este
artigo não -incidirá sobre o lucro líquido, das
pequenas e microemptesas,"

JUS:tificação
O Artigo 35 do Projeto de Lei cria um imposto
de 8% que ínçidir~á sobre o lucro líquido, ainda
que não distribuído, mas que possa ser atribuído
ao s6do, quotista, ~cionísta ou titular de empresa
individual.
A incidência criada não diferencia a micro, pequena e mé.dia empresa da grande empresa.
O mfcroempresário pagará o mesmo Imposto
da grande empresa, podendo pagar mais imposto
que a pessoa (JSica de alta renda, corno mostra
em seguida.
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Uma pessoa fiSic:a que auferir uma renda anual
de trabalho de 2.400 OTN pagará imposto de
168 OTN que equivale a uma alíquota de 7%,

2.400 OTN

Renda

Desconto Padrão

720 OTN

Renda Tnbutável
lmposto(10%)

1.680 OTN
1680TN

Alíquota Real
7%
Uma micro ou pequena empresa que obtenha

Uma micro ou pequena empresa que obtenha
um lucro de 2.400 OTN pagai"á um imposto de
988 OTN que equivale a uma alíquota de 41%.
Lucro
Imposto (35%)
I..t.lcro Uquido
Irriposto (8%)
Contribuição Social (8%)
Carga Fiscal total

2.400 OTN
720 OTN
1.680 OTN
!34 OTN
134 OTN
988 OTN

um lucro de 2.400 OTN pagará um imposto de
988 OTN que equivale a uma aJíquota de 41%.

Lucro
Imposto (35%)
Lucro Líquido
Imposto (8%)
Contribuição Social (8%)

Carga Fiscal total
Alíquota Real

2.400 OJl'l
7200TN
1.680 OTN
1340TN
.134 OTN
988 OTN
41%

Os números acima indicados mostram ·que
uma pess_oa física que recebe uma renda anual
de 2.400 OTN paga um imposto equivalente a
168 OTN o que corresponde a uma alíquota real
de7%.
Entretanto, caso uma pessoa física seja proprie-

tária de uma pequena empresa, e obtenha um
(ucro de 2.400 OTN, paga um imposto de 988
OTN o que corresponde a uma alíquota real de

41%.
Para corrigir esta injustiça aEmenda estabelece
que o imposto de 8% incidente sobre o lucro
líquido não alcança as pequenas e microempre-

sas.

Alíquota Real

41%
Os- números acima Indicados mostram que
urna pessoa tisica que recebe_ uma renda anual
de 2.400 OTN paga um imposto equivalente a
l 68 OTN o JUe corresponde a uma alíquota real
de 7%.
Entretanto, caso uma pessoa física seja proprie~
tária de uma pequena empresa, e obtenha um
lucro de 2.400 OIN, paga um imposto de _988
OTN o que corresponde a uma aliquota rea1 de
41%.
Para corrigir esta injustiça é que apresentamos
-ªpresente emenda.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador ROberto Campos.
EMENDA N• !9
"Suprima-se o art. 40 e seus parágrafos
do_P_rojeto de Lei da Câmara nç 64, de 1988,
qÚe altera a legislação do Imposto de Renda
e dá outras providências."
JustiOcação

EMENDAN• 18
Inclua-se, no§ 59 do art. 35 do Projeto as seguintes expressões:, ... "no tocante às pequenas e microempresas, como deflrlidas em lei, assim como"... , ficando assim redigido o texto:
""Art. 35. .......•.
..~,~
§ 5 9 É dispensada a retenção na fonte
do imposto a que se refere este artigo, no
tocante às pequenas e microempresas, Cámo definidas em lei, assim como sobre a
parcela do lucro líquido que corresponder
à participação de pessoa jurídica imune ou
isenta do Imposto de Renda, fundos em condomínio e clubes de investimento."
Justificação
O Artigo 35 do projeto de lei cria um imposto

de 8% que incidirá sobre o lucro líquido, ainda
que não distribuído, mas que possa ser atribuído
ao sócio, quotista, acíonista ou titular de empresa
individual.
A incidência criada não diferencia a micro, pequena e média empresa da grande empresa.
O microempresário pagará o mesmo imposto
da grande empresa, podendo pagar mais imposto
que a pessoa física de alta renda, como mostra
em seguida.
Uma pessoa física que auferir uma renda anual
de trabalhC) _de 2.4_Q_O OTN pagará imposto de
l 68 OTN que equivale a uma alíquota de 7%.
Renda
Desconto Padrão
Renda Tributável
Imposto (I O% )
Alíquota Real

2.400 OTI'l
720 OTI'l
1.680 OTN
!680TN
7%

I -Os mercados a termo, futuro e de opções
com ações atuam como verdadeiros redutores
de riscos, constituindo-se em modalidades operacionais complementares e praticamente [nseparáveis das operações no mercado à vista, cujo
ganho de cap!taljá foi excluído da tributação (art.
22, ll).
2 - Os mercados a termo, a futuro e de opções, com ações, são utilizados, particulannente,
- pelos investidores institucionais, dentre os quais
se destacam as ~ntidades de Previdência Complementar, em operações de H~gJng, que propiciam a tran_sfei'ência de riscos para investidores
mais aptos a assumi-los.
3 -A taxação das operações de Hed9fng oneM
raria indiretamente os participantes e beneficiários
de investidores institucionais.
4 -A taxação das operações de Hedglng poderá gerar uma transferência de investimentos
realizados em Bolsa para o mercado financeiro,
com negativas conseqüências para o processo
-de capitalização das empresas nacionais.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
- Senaáor Roberto Campos.

EMENDAN•20

Ao art 51. Suprima-se a expressão final.
"e qua1quer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legal~
mente exiQida."
Justificação

Apresente emenda é formalizada por reMndicaçáo da Conarco (Confederação Nacional das
Associações de Representantes Comerciais), fun~
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dada por ocasião do }9 Congresso Nacional dos
Representantes Comerciais, realizado em Curltiba----PR em 29 e 30-1 0~8"8 sObrétudo pelo empenho pessoal de seu Presidente Sérgio Tadeu
Monteiro de Almeida, igualmente, Presidente da
Arco (Associação dos Representantes Comerciais
do Paraná.)

e

Tãl Emenda traduz, assim, os anseios leifrtimos
da classe, composta, hoje, de mais de 200 mil
_ representantes comerciais e que já tinham nessa
isenção direito adquirido, expresso inclusive, no
Estatuto- da Microernpresa. (Os 70% da produção
industrial do País são comercializados por representantes _comerciais e tais indústrias represen~
tam 80% dã mão-de-obra nacional, no setor.)
O não-acolhimento da presente emenda acarretará séria crise na atividade com conseqüente
desempregO em acentuado nível.
"EsSãs fumas, além de proporcionar grande
número de empregos e apfimoramento comercial e técnico de seus funcionários, movimentam
e produzem no mercado interno riquezas superiores às decantadas e famosas tradJngs.
"Como a atuação diJs representantes acontece
a nível nacional, é impossível dissociar o seu desempenho do progresso e desenvolvimento do
País. E é até mesmo fácil imaginar os problemas
e prejuízos que recairiam sobre a indústria e o
comércio em geral se não contassem com as
8tiVi:dades de microempresas de representação."
"Estas, cfevidamente habilitadas para o exercicio profissional, propiciam o acesso de bens
e serviços em todas as regiões brasileiras, o que
é fundamental num País extenso como o nosso."
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988:
-Senador Lehe Chaves.

EMENDAN•21
Substitua-se o art. 54 pelo_seguinte:
"Arl 54. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no exercido financeiro de
1989, programa de trabalho destinado _a in~
centivar a arrecadação de tributos e a cobrança da d1vida ativa da União, podendo, para
este fim, vincular à sua execução os recursos
de que tratam 9 art. 1~ do Decreto-Lei nç
1.025, de 21- I 0-69, coin as modificações
dos de n•' 1.5ô9, de 8-8-77 e 1.645, de
11-12-78, e o art. 12 _do Decreto-Lei no ~.163,
de 19-9-84, observado o disposto no Decreto-Lei n• 1.755, de 31-12-79.

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo serão aplicados pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional nos termoS
das instruções que, para este fim, forem baivadas pelo Ministro da Fazenda."
Justificação

O art 54 do projeto foi aprovado na- Câmara
em decorrência-de emenda subscrita pelos líderes
do PDS, PTB e PJ. Em sua redação original, no
entanto, toma-se inó.cuo, pela falta de indicação
dos recursos destinados a financiar o programa
de incentivo à arrecadaçáo tributária e ao aumento da cobrança da dMda ativa da União. A emenda
yisa a sanar esta falha, destinando ao custeio do
programa recursos que já São vinculados à melhoria da receita fiscal da União.
Senador Carlos De'CarD.
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contrato, nem o mutuante estará obrigado a entregar as quantias ao mutuêrio, nem o mutuário
gozará dos prazos em que poderia reter as quantias já recebidas, pois que tais obrigações e direitos resultavam do contrato, agora rescindido, por"Art. 57. Poderão ~er compensados
com o Imposto de Renda de que trata esta tanto não mais fonte de direitos e obrigações para
lei as quantias pagas a título de empréstimo -o futuro.
O mesmo raciocínio cabe no caso de empréscompulsório sobre aquisição de automóveis
timo institufdo por lei, tendo em vista que no caso
de passejo e _utilitários ou sobre consumo
a interpretação deve atender, preponderantemende gasolina ou álcool, na forma do De.cre_to-Lei n• 2228, de 23 de julho de !986.
- -te, à natiifeza do negócio (empréstimo) e a causa
§ 1ç A compensação será feita na Decla· de sua rescisão (proibição constitucional).
Realmente, a nova Carta proibiu os emprég..
ração de Rendimentos do Contribuinte. ou
times compulsórios do tipo criado pelo Decrena fonte.
to-Lei n~ 2.288, citado, sem ressalvar os ainda
§ 29 A compensação por intermédio da
fonte depende de prévia habilitação do _con- em andamento ou pendentes. Logo, admite letribuinte perante a Secretaria da Receita Fe- vantamento de recursos em relação a estes, nem
também permite que o devedor se locuplete com
deral, na forma que esta indicar.
_
retençãO- âe quantias recebidas, como se nada
§ 39 As quantias a compensar serão
atualizadas mês a mês, segu'ndo o rendimen- tivesse ocorrido na vida do ato instituidor. A Constituição vedo~u a apropriãção de rectli"SOS medianto das Cadernetas de Poupança.
te empréstimos e dai a conseqüência natural no
§ 49 O tempo inicial da atualização a que
se refere o parágrafo anterior é o mês de sentido de que a União não pode dispor de recurrecolhimento ou, no caso de empréstimo so- sos CO'ril tal origem, presente, passada ou futura
Ademais, essa é a natureza própria do emprésbre o consumo de gasolina e álcool, cada
timo, o qual, uma vez rescindido, importa acerto
mês do ano em que Se -deu o recolhimento,
relativamente aos duodécimos do respectivo de contas por parte do devedor, salvo acordo expresso em contrário.
valor.
--NO caso específico do Decreto-Lei n9 2.288,
§ 5" Para a compensação prevista neste
relativo aQ_ empréstimo compulsório exigido dos
artigo será exigida a apresentação da documentação relativa à aquisição de veículo e consumidores de gasolina ou álcool para veículos
ao recolhimento do empréstimo ou, no caso -automotores, bem como dosadquirentes de autode consumo de gasolina e álcool, o compro- móveis de passeio e utilitários, há ainda o detalhe
n'ii.lito significativo de que o Tribunal Federal de
vante de propriedade do veículo no ano cor~
respondente.
- - -- _
Recursõs,."no Processo AMS-116.5"82-DF, decre-§ 6~ Compete à Secfeiáfia dã -Receita ~-tau a inconstitucionalidade da cobrança desse
Federa] proceder ao cálculo do valor origi- empréstimo. Tal fato implicaria, mesmo na ausência da nova Constituição,-restituição imediata das
nário do empréstimo compuls6rio de cada
consumidor de gasoJina e álcool, a partir de quantias recebidas, pois que estas teriam sido
1986, mediante rat"eio do total recolhido exigidas com fundamento em ato nulo, incapaz,
anualmente, em função do consumo méd.Jo
portanto, de ensejar inovação de direito adquirido
ou ato jurídico perfeito, por parte da União.
por veículo, no mesmo período."
Ocorre.- porém, que o Ftsto sempre resiste_ a
abrir mão de recursos. É de esperar, portanto,
Justificação
que as autoridades fiscais permaneçam inertes,
O artigo 148 da Constituição Federal, ~elativo - sem tOmar iniciativa nenhuma no sentido de restiaos empréstimos compulsórtos, entrou em vigor
tuir ao_s contribuintes as qUantias deles recebidas
a 5 de outubro passado, na forma da regra consa- títUlo de empréstimo compulsório não mais pertante do artigo 34, § J9, das Disposições Tran- mitido atualmente.
sitórias.
Toma~se, pois, necessária a emissãO de norma
Por conseqüência, desde 5 de Outubro já não
específica, para deixar claro que não mais persispode a União contar com empréstimo compultem as _condições_ estipuladas no Decreto-Lei n9
sório se não em dois casos: ou para atender des- 2.2-88 e que a restituição deve ser feita desde
pesas extraordinárias, decorrentes de calamidade logo, em dinheiro ou através de compensaç!o.
pública e de guerra, ou para aplicar em investiE este o motivo da presente emenda que, apromento público de caráter urgente e de relevante
veitando a tramitação do Projeto de Lei da Câmara
n9 1.024/88, relativo ao Imposto de Renda para
interesse nacional.
A legislação que disdplina os demais tipos de 1989, objetlva inserir-lhe dispositivo que permita
empréstimos compulsórios deixou de vigir, por seja compensado, no Imposto de Renda apurado
se contrapor ao novo texto constitucional. E o na Dedar<,~ção de Rendimentos ou na fonte pagacaso, por exemplo, do Decreto-Lei n9 2.288, de dora, o valor das quantias presentemente em po23 de julho de 1986, que instituiu empréstimo der da União e provenientes do empréstimo comcompulsório para absorção temporária do exces- pulsório instituído pelo Decreto-Lei n 9 2.288, citãdo.
so de poder aquisitivo da população.
Para ter direito à compensação, o contribuinte
Revogada a lei que impõs o empréstimo, cancedeve comprovar o recolhimento, no caso de emlado está o negódo, tal como ocorre na rescisão
préstimo decorrente da aquisição de automóveis
do contrato de mútuo ou abertura de crédito. A
de passeio e_utilitários, ou deve demonstrar a proúnica diferença é que num caso o empréstimo
priedade de veículos automotores, no casq_ de
seria ex lege e noutro teria natureza consensual.
effiP!'eSfifrio decorrente de consumo de gasolina
Ora, ressalvado pacto expresso, cóm ·a rescisão
do mútuo ou abertura de crédito, decorrente de
e âlcool.

EMENDAN'22
após o artigo 56,
do-se os demais:
Acrescente~se,

renumeran~

Dezembro de 1988
O valor a compensar do empréstimo compulsório sobre o consumo-de gasolina e álcool será:
igual ao valor do empréstimo correspondente ao
consurtJO médio por veículo, no ano do recolhimento, divulgado pela Secretaria da Receita Federal, atualizado segundo o rendimento das Cadernetas de Poupança no período considerado, à
base de duodécimos.
Em relação ao empréstimo compulsório sobre
aquisição de automóveis de passeio e utilitádos,
o valor a compensar será o efetivamente recolhido, atualizado segundo o rendimento das Cadernetas de Poupança, a partir da data do recolhimento.
Com esses esclarecimentos, contamos com o
apoio de nossos Pares para a aprovação da emen·
da que visa a fazer justiça aos contribuintes e
dar aplicação aos principias de tributação inseri·
dos na nova Carta.
_
Sala das sesSões, 13 de dezembro de 1988.
- SenadorCarlos Chiarelli.
1

EMENDA N' 2.> ..
Acrescente.se ao Projeto de Lei n? 64, de 1988,
o seguinte artigo:

"Art.
t. isento do Imposto de Renda
o ganho de capital decorrente de alienação
de participações socfetárias regularmente registradas na declaração de rendimentos, de
que a pessoa física, na data da publicação
desta lei, seja titular por prazo não infet)or
acincoanos."
-Justificação
A legislação atual do Imposto de Renda já tributa o ganho de capital decorrente da alienação
de ações ou quotas.
Entretanto, partindo do pressuposto de que esse ganho é tão mais reduzido quanto mais amplo
seja o prazo durante o qual as ações ou quotas
permanecerem no património do titu]ar, o legislador isentou o ganho de capital decorrente de
açôes ou quotas mantidas pelo proprietário por
prazo igual ou superior a cinco anos. Com isso,
se estimula o investimento em ações ou quotas
que não tenha caráter especulativo, com benefícios diretos para o mercado de emprego·e para
a produção do Pais.
Agora, pretende-s_e revogar esse benefício. Sem
analisar o mérito da oportunidade da medida, impõe-se resguardar a exoneração para aqueles que
tenham permanectdo com a participação pelo
prazo previsto na lei ora vigente, assegurada que
está, rlesse caso, a isenção do ganho. Procedi·
-menta diferente poderá inclusive ter reflexos negativos, provocando corrida no mercado de
ações, com o objetivo de aliená-las antes da aprovação e promulgação da nova lei.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
-Senador Roberto Campos.

EMENDAN'24
Acrescente-se ao referido projeto de lei a seguinte disposição transitória:
-"Arl
~ isento do imposto de renda o
ganho de capital decorrente da alienação de
participações societárias regularmente registradas na declaração de rendimentos, de que
a pessoa fiSica, na data da publicação desta
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A Justificativa é a seguinte:
lei, seja titular por prazo nâo inferior a cinco
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
anos."
- ----vara disc_utir.) -Sr. Presidente, o projeto de refor"1- Os mercados a termo, futuro e de
ma do Imposto de Renda, apresentado pelo Exeopções com ações-atuam como verdadeiros
Justificação
cutivo e modificado pela Câmara dos Deputados,
redutores de riscos, constituindo-se em moA legislação atual do Imposto de Renda já tributem algumas vantagens óbvias.
dalidades operacionais complementares e
ta o ganho de capital decorrente da alienação
A primeira é da simplíficação fiScal pela redução
praticamente inseparáveis das operações no
de ações ou quotas.
_
____ _
-do número de contribuintes a ser fiscalizados e,
mercado à vista, cujo ganho de capital já
Entretanto, partindo do pressuposto de que esconSeqüentemente, alargamento da base e aperfoi excluído da tributação (art. 22,-U).
se ganho é tão mais reduzido quando mais amplo
feiçoamento da fiscalização.
2 - Os mercados a teimo, a futuro e de
seja o prazo durante o qual as ações ou quotas
A segunda vantagem é o abandono do princípio
-opções, corri ãções - não são um paraíso
permanecerem no patrimônJo do titular, o legisde progressividade, em favor do princípio de prode especuladores como habitualmente se sulador isentou o ganho de capital decorrente de
porcionalidade, com duas aliquotas.
põem - são utilizádos, 'particularmente, peações ou quotas mantidas pelo proprietário por
Entretanto, Sr. Presi"dente, há sérias desvantalos investidores institucionais, dentre os quais
prazo igua1 ou superior a dnco anos. Com isso,
gens-no projeto, que passarei a expor.
se destacam as entidades de Previdência
se estimula o investimento em ações ou qu~tas
Apresentei quatro emendas destinadas ao aperComPJementar, em operações de Hedglng,
que não tenha caráter especulativo, com benefeiçoamento do texto atual. Foi útil que o Governo
que propiciam a transferência de riscos para
fícios diretos para o mercado de emprego e para
abandonasse o princípio da progressividade. Este
investidores mais -aptoS à assumi-los..
a produção do País.
tem um atrativo ilusório.
3 -A taxação das operações de Hedgln~
Agora, pretende-se revogar esse benefíc~o. ~m
Na realidade, os países que calcaram o seu
goneraria indiretamente os participantes e
ana1isar o mérito da oportunidade da med1da, ImImposto de Renda sobre a progressMdade, e não
beneficiários de investidores institucionais.
põe-se resguardar a exoneração para aqueles que
sobre a proporcionalidade, acabaram tendo que
4-Também a taxação das operaçóes de
tenham permanecido_ com a participação pelo
recuar, pois três fenômenos ocorreram: perda de
Hedging poderá gerar uma transferêhcia de
prazo previsto na lei ora vigente, assegurada que
cérebros e talento criador, criação da indústria
investimentos realizados em Bolsa para o mer~
está, nesse caso, a is_erição do ganho. Procedide vazamentos fiscais e, finalmente, emigração
cado financeiro, com negativas conseqüências
mento diferente poderá inclusive ter reflexos ne·
para paraísos fiscais, f9ra do território e do alcance
para o processo de capitalização das empresas
gativos, provocando corrida no mercat;jo de
do legislador.
nactonais:"-ações, com o objetivo de aliená-Ias antes da aproEssas experiênCias foram vividas, por exemplo,
0 dispositivo em causa, o art 40, representa
vação e promulgação da nova lei.
na Jngraterra, que agora adotou o princípio da
um exemplo de voracidade fiScal que pode seriaSala das Sessões. 13 de dezembro de 1988.
proporcionalidade com apenas duas alíquotas; no
-Senador Odacir Soares.
Estados Unidos, que alargaram a bas_e tributária mente desestimular as operações de hedging,
reduzindo as alíquotas; e o último reduto do pro- legítimas, no mercado de ações.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Outrá emenda -que indiquei, Sr. Presidente, reque é à Suécia, acaba de modificar,
gressivísllio,
Solicito ao nobre Senador Raimundo Ura parecer
presenta um acréscimo ao Projeto de Lei. n 9 64.
substancialmente,
sua
legislação
fiScal,
no
sentido
sobre as emendas.
de redução de alíquotas e simplificação da coleta. O acrésdmo seria o seguinte...
O SR. RAIMONDO LIRA (PMDB - PB. Para
Passarei, agora, a indicar o que me parece ser
O SR. -PRESIDENTE(Humberto Lucena) emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr.
os defeitos do atual projeto, tal como nos veio Nobre Senador Roberto Campos, a Presidência
Presidente, Srs. Senadores, vinte e quatro emenda Câmara dos Deputados. Apresentei uma interrompe V. Ex~. com a sua devida vênia, para
das modificativas ou aditivas foram apresentadas
emenda ao art. s~. para acrescentar as expressões submeter ao Plenário, de ofici9, mai_s uma prorroe, após serem analisadas uma a uma, opinei pela
"no tocante às peqUenas e microempresas como -gãÇão da preseóte sessão por mais 1 hora, até
rejeição de todas, embora algumas melhorem e
definidas em lei". O texto ficaria assim redigido:
às 23 horas e 20 minutos.
aperfeiçoem a. legislação do Imposto de Renda
Em votação.
"§
s~ É dispensada a retenção na fonte
.
- pessoa física.
- Os Srs. SenadoreS- ciue-a aprovam queiram perdo
imposto
a
que
se
refere
este
artigo,
no
Considerando que o projeto é bom e VW bene- tocante às pequenas e microempresas, co- - manecer- sentados. (_()ausa.)ficiar mais de 8 milhões de brasileiros, opinei pela
- Aprovada.
mo
definidas
em
lei,
assim
como
sobre
a
rejeição de todas.essas emendas. e com-o- há um
Continua com a pal~vra V. EX'
parcela do lucro líquido que corresponder
dispositivo, o parágrafo único do art 20, que d~ixa
à participação de pessoa juridica imune ou
OSR. ROBERTO CAMPOS - 0 acréscimo
uma dúvida com reJação ao sigilo bancário, s1gilo
isenta do Imposto de Renda, fundos em con- ao Projeto de Lei ri' 64 se constituiria no seguinte
esse que foi garantido e assegurado pela nova
domínio
e
clubes
de
investimento."
artigo:
Constituição Federal, rec~b~_a garantia do m~lstro
da Fazenda de que S. EX' solicitará ao Pres1dente
Perguntar-se-á: por que essa modificação?
EMENDAN•
da RepúbUca o veto ao referido parágrafo únicq.
É que o art. 35 do projetC? de le_i cria um _imposto
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 64, de 1988
E como é uma tradiÇão em todos os países do
de 8% qUe-- iilêidirá sobre o lucro líquido, ainda
Ocidente a existência do sigilo bancário quebrado
que não distribuído, mas que possa ser atribuído (n9 1.064/88 na Câmara), que altera a legislação
apenas por decisão judicial e garantido e asseguao sócio, quotista, acionista ou titular de empresa do Imposto de Renda e dá outras providências.
Acrescente-se ao Projeto de Lei n~ 64, de 1988,
rado pela nova Constituição brasileira, vamos peindividual.
dir aprovação íntegra! deste projeto co_!TJ_ a g<![_a_l!~
A incidência criada não diferencia a micro, a o seguinte artigo:
tia de que este Item e este parágrafo serão vetados.
pequena e a-média-empresa da grande empresa.
"Art. _ É isento do Imposto de Renda
Opino, portanto, favoravelmente pela aprovaO microempresário pagará o mesmo imposto
o ganho de capltãl decorrente de alienação
ção integral do projeto e rejeito todas as emendas
da grande empresa, podendo pagar mais imposto
de participações societárias regularmente reapresentadas.
que a pessoa física de alta renda.
gistradas na declaração de rendimentos, de
É o parecer, Sr. Presjdente.
Uma pessoa [JSJca que auferir uma: renda anual
que _a pessoa física, na data da publicação
de trabalho de 2.400 OTN pagará imposto de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) desta lei, seja titular por prazo nãõ inferior
168 OTN que equivale a uma aliquota de 7%.
O parecer do relator foi contrário a todas as emena_cinco anos."
Uma micro ou pequena empresa que obtenha
das apresentadas.
um mesmo-1Ucro de 2.400 OTN pagará um imEm discussão o projeto e as emendas.
Justificação
posto de 988 OTN que equivale a uma alíquota
O Sr. Roberto Campos - Peço a palavra,
de 41% . Para corrigir esta injustiça é que ~presenA legislação atua1 do ímpo~ d~ Ren~ajá trib~
tarei a emenda ao art. 35;
Sr. Presidente.
o ganho de cãpital decorrente da al1enaçao de açoes
ou quotas.
Também apresentamos uma emenda__ supresO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Entretanto, partindo do pressuposto de ~e esse
siva do art. 40, e seus parágrafos, do Prqjeto .de
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
ganho é tão mais reduzindo quanto maiS amplo
Carnpós.
-·
Lei da- Cãn1ara n9 64, de 1988.

.-//,-/
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seja o prazo durante o qual as ações ou quotas

permanecerem no património do titular, o legislador
isentou o ganho de capital decorrente _de ações
ou quotas mantidas pelo proprietário por prazo igual
ou superior a cinco anos. Com isso, se estimula
o investimento em ações ou quotas que não tenha
caráter especulativo, com beneficias diretos para
o mercado de e~o e p~ a produção do País.

Agora, no projeto de lei em exame, pretende-se
revogar esse beneficio. Sem aJ)alisar o mérito_ da
oportunidade da medida, impõe-se resguardar a
exoneração para aqueles que tenham pennanecido
com a participação pelo prazo previsto na lei ora

vigente, assegurada que está, nesse caso, a isenção
do ganho. Procedimento cUferente poderá, indusive,
ter reflexos negativos, provocando corrida no mercado de ações, com o objetivo d.e: alieilá-las an~

da aprovação e promulgação da nova lei.
São estas, Sr. Presidente, as ressalvas que faço

ao Projeto de Lei da Câmara n9 64, de 1988,

Vamos "aprovar! Vamos soltar foguetes de fim de
ano, e está aprovada toda a matéria vinda da Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, apresenteí uma emenda que
acrescentava ao art. 25 o seguinte parágrafo, renumerando o parágrafo único como § )9

EMENDA ADITIVA N•

Ao Projeto de Lei da Câmara
1988 (n• !.064-D, na origem.)

n~

64, de

o

Acrescente-se ao élrligo 25
seguinte paragrafo, renumerad_o o__atual parágrafo único como
-§ 1•:

_2-- Se os rendimentos mensais forem pagos ou creditados acumuladamente, o cálculo do imposto_ deverá ser efetuado mês a
mês, aplicadas as alíquotas e deduções correspondentes."

ora em exame.

Justificação

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Had-

dad, para discutir.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.J. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. S~adores, votQu-se na COnstituinte, a p~r
manêncla da Câmar"' e do Senado, votou-se contra a únicameralidade. E, mi prática, estâ~Se Cõiifigurando a unicamera1idade~ porque a Câmara decide, vem para cá, em cima da hora, e os Srs.
Senadores têm que "assinar
baixo o__que vem,
porque, caso contrário, não dará tempo, e aj sere-

em

mos responsabilizados perante a opinião pública.
Sr. Presidente, o assunto é de extrema relevância. é o problema do Imposto de Rend.::i. Chega
na antevéspera, e J"Qais uma vez veremos todas
as emendas serem rejeitadas, porque "o rolo
compressor" do Governo vai fazer com- que as
emendas sejam rejeitadas, e seja aprovado o projeto que veio da Câmara dos Deputados. Mais
uma vez, Sr. Presidente, o Senado se curva e aceita
a unicameralidade.
Sr. Presidente, apresentei várias emendas ao
projeto do Imposto de Renda. para melhorá-lo.
Mas o argumento que se usa é este, se não o
aprovarmos até amanhã, não poderá ser aplicado
no próximo ano. Então. por pior que seja, tem
que ser aprovado. Esta é uma lógica que não
entendo, Sr. Presidente. Vamos eprovar qualquer
coisa, porque temos que olhar para o relógio,
cüa 15 se encerra o ano legislativo, e aí não teremos condições de poder apltcar a legislação vinda
do Poder Executivo, e sacramentada pela Câmara
dos Deputados, sem o cüreitode o Senado Federal
poder opinar a respeito da matéria.
Sr. Presidente, sabedor de que haverá uma rejeição em bloco de todas as emendas, não há
dúvida nenhuma, quero justificar as emendas que
apresentei que, também não tenho dúvida, melhoriam errfm-u.iro;·o-prõje!6d61nlposro-i:le R·enaa.Vejo o nobre Senador Raimundo Ura com os
óculos na mão, quase que apoiando as emendas,
porque me disse, na realidade, que achava que
elas eram de conteúdo justo e S. Ext poderia melhorá-Ias. Mas S. Exl' é o relator e sei que dará
parecer contrário a todas as emendas. E, hosanal

É corrente o atras_o de pagamento de quantias
que deveriam ser entregues a seus titulares mês
a mês. Lembrem-se, por exemplo, do caso dos
aluguéis, em que muitas vezes o inquilino paga
vários meses de uma só vez. Segundo o projeto,
a franquia s_eria a de um único mês, assim como
-a alfquota seria determinada em função do montante e não de cada parcela, podendo, assim, subir
de 10 para 25% .
·
Sr. Presidente, uma outra emenda que me parece, na realidade, de grande valia, refere-se ao art.
13, acrescentando o seguinte parágrafo.
"Parágrafo único, Quando as importân~
cias relativas a alimentos e pensões forem
pagas acumuladamente, ultrapassando o valor da base de cálçulo do imposto, em cada
mês, o excec!-~nte, corrigido monetariamene,
-põâerá ser deduzido nos meses subfõeqüentes."'

-

Porque houve, na realidade um acréscimo, pagou-se além do que deveria pagar. No entanto,
não há o direito de poder ser descontado posteriormente. _
Há também, na falha, Sr: Presidente, relacionado com o problema dos profissionais liberais:
- ''Os profissionaiS liberais que mantiveram
e-Sciíturação das receitas e das despesas poderão deduzir dos rendimentos recebidos,
para efeito de incidência do (mposto, o total:
I_- da remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatfclo, inclusive
encargos trabalhistas e preVidenciários; e
II- das despesas de custeio necessárias
à manutenção dos serviços.

Justificação
A emenda visa a dar aos profissionais liberais
que se utilizam do livro caixa tratamento compatível
com a natüreza ê as Cõnâições em que prestam
seus serviços. Observa-se que o art. 3~ do projeto,
ao vedar qualquer dedução, adotou a tributação
sobre a receita total daqueles profissionais, o que
evidentemente constitui medida injusta em relação aos que, coniprovadamente; reaJizam despesas indispensáveis à prestação dos serviços, como
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as de custeio e as decorrentes do pagamento
de empregados. Assim, é justo facultar-lhes, como o faz a legislação atuaJ, a dedução dos s_eus
rendimentos, da importância das despesas necessárias à percepção dos seus ref?dimentos.
Uma outra emenda, Sr. Presidente, refere-se
ao valor da gratificação de Natal (139 salário) a
que se referem as Leis nç 4.090, de 13 de julho
de 1962, e n9 4.281, de 8 de novembro de 1963,
e-o art. 10 do Decreto-lei n9 2.413, de 10 de
fevereiro de 1988, será tributado à mesma a1íquotÇ! (a,rt. 25}_ a que estiver sujeito o rendimento
mensal do contribuinte, antes de sua inclusão,
en1 -Cada ano, de uma só vez, ou não, parcela
não superior à considerada para o salário do mês
de dezembro".
_
Uma outrã, Sr. Presidente, relacionada:
Acrescentem-se o art. 2° do Projeto os seguinte
parágrafo J9 e 29:
§ }9 O contribuit)te que, comprovadaJ!lente, auferir rendin:tentos em aJ?enas alguns meses, poderá ajustar o imposto -pago,
em função do que seria devido se _os rendimentos tivessem sido auferidos em todos os
meses do ano-calendário.
§ -29 A SeCretaria da Receita Fedefar estabelecerá ãs normas necessárias à aplicação
do § 19 deste artigo.

Sr. Presidente, apresentei doze emendas, não
Con1 ó sentido de obstruÇaO, e sim, de melhorar
o projeto. Porém, curvo-me diante do "rolo com~
pressor" que sei rejeitará as emendas e aprovará
o projeto oriundo à Câmara dos Deputados.
Registro, mais uma vez, o meu protesto pela
maneira como estamos votando, ou seja, de afogadilhos, com a faca no peito, as matérias advindas da Câmara dos Deputados, neste final de
ano legislativo.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho_:__ Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O nobre Senador Od Sabóia de Carvalho estava
inscritO_ antes _do Senador Raimundo Ura. V. EJC'
prefere falar depois do Senador Raimundo üra
e sendo V. Ex" o Relator, falará após S. Ex• (Pausa)

Conc::edo a palavra ao nobre Senador Cid Sábóia de Carvalho.
O SR .. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE Para discutir.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esta matéria do Imposto de Renda
é das mais importantes.
Ouvimos a anáJise muito douta do Senador
Roberto Campos e outras_ palavras proferidas,
com muita responsabilidade, pelo Senador Jamil
Hadda. TodaVia, não podemos esquecer que estamos numa Casa que consuma a Federação brasilelra.
A grande preocupação sobre o Imposto de Renda diz respeito à retenção na fonte, ou seja, o
Imposto de Renda retido na fonte. TínhamOs mil
preocupações sobre a redução do numerário que
caberia- aos -Estados--Federados que representamos, em face da diminuição das a~quotas, o que
leva, necessariamente, a uma menor retenção do
imposto na fonte.
=
____ _
Ora, sabemos que, de acordo com a atual
~oristiWição, se nao estou enganado, art. 157,
item I, o produto f!rrecado pela retenção do lm-
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posto de Renda na fonte cabe ao Estado, quando
o Estado arrecada; cabe ao Município, quando

o Município arrecada e, logicamente, cabe à
União, quando a Uniáo arrecada,
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se obrigaria a matéria a voltar à Câmara Federal.
Por isso, é convenientemente apenas que o SenaM
do fique advertido dessas falhas técnicas do projeto. Vai para o Poder Executivo; após a sanção
o Poder Executivo adotará uma medida proviM
só ria, fixando _essa então, nós teremos plenas conM
dições para determinann em lei essa alíquota que
fica faltando neste projeto de lei que examinamos,
nestem9mento, ªqui, no Senado federal.
Faço estas observações, Sr. Presidente, porque
muito se falou esta noite sobre Imposto de Renda;
mas não vi realçado o inter~e do Estado ou
a matéria examinada nate a lente do interesse
estadual. Por isso, a minha fala neste momento.
Sou pela aprovação do projeto tal qual veio da
Câmara dos Deputados, porque este é o melhor
caminho e esta é a posição da Liderança do
PMDB.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos ChiaM
relli.

Pelo projeto que vein da Câmara Federal, Sr.
Presidente, é evidente que diminuiu, para urna
grande massa de contribuintes, a obrigatoriedade
ou - não vamos dizer a obrigatoriedade - a
ocasionalidade do desconto, logo na folha de pa~
gamento, ficando o Imp-osto de Renda retido, já
que nos interessa, aqui, mais o Estado, cada um
dos Estados federados, portanto.
Ora, Sr. Presidente, bastaVa isso para que houvesse uma grande preocupação de todos os Senadores, uma vez que nós, aqui, necessariamente,
representamos os EStados; bem diferente da situação na Câmara Federal, onde os Deputados
não têm esta obrigação nem este compromisso
constitucional Fomos, por Isso mesmo, examinar
a matéria e ficamos a par de outras medidas,
que não dizem respeito propriamente a este projeto; há um novo tratamento para os incentivos
fiscais, e isso também fortalece os Estados. O SR- CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
Neste mesmo projeto, alcança~se a empresa Para discutir. Serri -r~SãO do orador.)- Sr. PresiM
privada, o contribuinte, pessoa juridica, com a
dente, com a brevidade que se impõe, eu apenas
maior incidência do Imposto_ de Renda. Significa queria destacar a conveniência, a necessidade de,
dizer, Sr. Presidente, que, do Imposto de Renda apesar do argumento forte de que vivemos um
cobrado de pessoa jurídica, sairá o numerário alto processo de unicameralismo e que esta Casa é
para os cofres da União, mas isso voltará, em
apenas um instrumento de homologação, enfatiM
parte, ao Estado, em forma do fundo, que será zando a importância que haveria de buscarmos
~dido com cada um dos EstadOs Federados.
a~rfeiç~r um projeto que tem qualidade, que
Há, também, oUtro argumentO relativo ao 1cM~ é valioso e que, originário do Executivo, recebeu
matéria obviamente não tratada nesta ocasião. algumas er:nendas ~ Câmara e chega até nós.
No entanto, Sr. Presidente, a titulo de enfatizar
Os funcionários, com menos descontos, terão
mais dinheiro para os seus gastos I!" o gasto que as propostas que apresentamos na caracter1stica
possa ser feito_ pelo funcionário, usando aquilo e na condição de emendas, registro a conveniênM
que poderia ser retido na fonte a título de Imposto cia de -~e fevar_ na devida conta o fato de que
de Renda, gerará maior circulação de rnercadoM O projeto, em nome de um piso de isenção, exclui
rias e, portanto, mais JCM, que é o Imposto mais a_viabilidade de que se venha a levar na devida
conta os gastos com educação. Pela carência de
forte no âmbito estadual.
Chamamos ao Gabinete da Liderança do vagas nas escolas públicas, apesar da disposls:ão
PMDB o Deputado Osmundo Rebouças, do constitucional idealística de que o Estado asseguPMDB, do Ceará que, aliás, funcionou muito bem raria essas vagas, num sistema de gratuidade,
como Relator da matéria que agora está em exaM ~~~ ~gas não exlstem__._o contribuinte, o cidadão
me, aqui, no Senado. S. EX" nos pôs a par de brasüeir_o, com seus dependente, socorreMse da
uma séria de análises que foram feitas na Câmara rede privada, e, pela sistemática do projeto, ainda
dos Deputados e nos transmitiu que a impressão que a Receita pondere que se encontre incluído
geral autorizada pelos cálculos é a de que, por o que não é pertinente, o que não é real, a coberM
cada cruzado que o Estado perca, porque o ImM tura dos gastos decorrentes com a educação, enM
posto de Renda retido na fonte é menor, ele ga· tendemos que se faz uma discriminação, que se
nha, pela outra mecânica, inclusive por algumas comete uma iniqüldade, na medida em que se
medídas provisórias, mais_ 3 cruzados.
imPede o contribuinte de fazer a dedução corresEntão, os EstadOs ganham com este projeto pondente aos gastos com a educação.
- P.or is.to_, formulamos emenda neste sentido,
que se encontra em exame no Senado.
E chamaria a atenção para isso, exatamente, para a qual chamo a lúcida atenção do Sr. Relator,
porque exatamente, porque esta Casa é dos EstaM ao qual peço encarecidamente que examine este
dos e o que deve presidir o nosso exame, primorM aspecto, até por simetria com relação ao projeto
dialmente, é o interesse de _cada um dos Estados original, onde se estabelece uma franquia com
, Federados, em primeiro lugar. Todos os interesM relação, à saúde ~se exclui de tratamento similar
ses nacionais dizem respeito ao Senado, mas baM a educaçã"O como se não fosse esta também uma
prioridade e, mais do que isto, um direito elemensicamente, os interesses dos Estados que nós
representamos aquim por força de deliberações tar do cidadão e uma obrigação do chefe de família e do contribuinte com dependentes.
do Poder 'Constituinte.
Há mais, Sr. Presidente e Sr. Relator. Em face
Sr. Presidente, há uma falha, no entantÇ>, nesse
projeto de lei é que não está fvcada a alíquota
de uma_ situação sul generls em nosso País, o
cidadão brasileiro que, no decurso_ dos últimos
a ser cobrada a titulo de Imposto de Renda, das
empresas de capital fechado. Ora, não valeria a , 3 anos, adquiriu um automóvel ou gastou, na
pena aqui, e agora, fazermos a emenda, flXê!lndo aquisição do combustível, álcool, ou gasolina para
essa alíquota em 36? Não-Vale a pena fazer essa o seu automóvel, foi constrangido, através de uma
emenda nem ao Relator fazer esse_ reparo e mUito
medida declarada já pelo Tribunal Federal de ReM
mepos a mim, se não a titulo üustrativo, por que cursos, -quando existente, como inconstitucional,
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foi Obrigado a um empréstimo, foi confiscado de
uma parcela do seu patrimônio. E agora, Sr. Presidente, e__ agora, Sr. Relator, está na hora devida
do acerto de contas. Nada mais justo, nada mais
lúcido, nada mais correto do que garantir ao conM
tribuinte que é credor do TesOuro Nacional, que
dele, do seu patrimônio teve retiradO, via confisco
contribuinte
do empréstimo, assegurando a
o direito de compensar no pagamento do Imposto
de Renda devido o créclito que tenha perante o
Tesouro e qUe não lhe está sendo devolvido adequadamente e que lhe foi retirado, inclusive, ilegal
e. inconstitudonalmente: o direito de fazer valer
o seu crédito e, com· esse crédito, compensar
o débito que venha a ter como contribuinte do
Imposto de Renda
É elementar principio, assegurado inclusive peM
la Constituição, de compensaçãO. Não há qualquer vedação constitudonal, não há qualquer impedimentO legal, e há o bom senso, há a proteção
ao contnbtiinte, há o próprio sentido e a prioridade
da Constituição_ brasileira, que, com seu sentiM
ineri.tO daro, votad~ por nós, estabelece a garantia
da pessoa, do contribuinte, do cidadão ante essa·
máquina avassaladora _do Estado e esse poder
incontido de tributar, inclusive_ de confiscar previaM
mente, de não devolver o patrimônio retirado, e,
ainda, erigirMse em credor, obrigando a pagamenM
tos aqueles que lhe devem agora e aos quais
deve há muito e não devolve.

esse

· Por Último, Sr. Presiderite e Sr. Relator, a nova
Constituição estabelece obrigações novas, forM
mais e justas de natureza trabalhista, de uma nova
unidade de emprego formal, que é a estrutura
(ani.illar cOm relação ao doméstico ou à domés·
tica. A empresa, pessoajuridica ou o empregador
individuai, mesmo que não seja pessoa jurídica,
tem o direito, peJo [mposto de Renda, de abater
a despesa com os encargos sociais, com eis salá~
rios, com a remuneração de quantos lhe prestam
serviços.
É necessário, é indispensável, para aperfeiçoar
o atual projeto, e para dar simetria, para estabelecer um princípio que decorre mais até da analogia e quase da igualdade, é necessário, permitir
a unidade de emprego que é a família, em face
dos novos direitos do trabalhador doméstico que
sã_o as despesas feitas pela família, com -~ salá~
riOs, -com- aS férias, com_ 139 SaláriO, todas as g~- _
raQtiãs já viQen.tes em f.ivQr d_o doméstico possam
ser abatidas pelo contribuinte também na declaM
ração do Imposto de -Renda, fato que se omitiu.
fato que nem se incluiu, que discrepa fronlalmente da nova determinação, do novo regramento
e das novas exigências constitucionais.
SãO estas Sr: Presidente, Sr. Relator, as ponde~
rações que eu gostaria de faz.er no ·encaminhãM
menta de emendas propostas, objetivas, claras
e fundadas na realidade, no bom senso e nos
dispositivos legais e constituclo~ais vigentes.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ConcedO palãVra ao nobre ~_enador Ralm!Jndo
Ura, como Relator, para as considerações fi~a_!s.

a

OSR- RAIMCINDO URA (PDMB- PB. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sen"adOM
res, este projeto é um avanço muito grande na
sistemática da cobrança de Imposto de Renda
das pessoas físicas. O Brasil, ap6s a aprovação
deste projeto, ficará alinhado com os países oci-
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dentais mais moderno, a exemplo dos EstadosUnidos, da Inglaterra, corúorme citou o nol:!re Se-

nador Roberto c:a,npos.
Vamos ingressar no sistema do pagamento do
Imposto proporcional e s_air do siste_~~ _arcaico
de cobrança do Imposto de_ Ren~~ progressivo.
Também salientaria um asp~cto qUe considerp
extremamente importante. Vamos proporcionar
ao assalariado brasileiro uma reQ.ução "real do (m-

posto de Renda do Trabalho. ~ ~e ab<3tirminto
será compensado por um aumento do Imposto
de Renda do rendimento de capital. Num país
em que se exer_ci~ rlo dia~.<!~dJa é?-_ es~Ciilação

financeira, o assa1ariado é mu_i:to prejudicado pela

sua impossibilidade de gerir -~cU~, de aplicar

no mercado financeiro ou_ Q.e_fazer-fteg6ci<? d~
compra e venda. __ __ -~----- ___
_-_.___._
-

Por outro lado,_Qeneficiaremos todo o s~tor produtivo nacional, na medida em que a redução
do Imposto de Renda _QO trabalho do. assalariado
será revertida para o universo 9,o mercado consumidor. Se o assalariado vai dispor de mais dinheiro em suas mãos, resultado do seU trab81ho, vai,
portanto, ter um maior poder aquisitiVo. E este
aumento do universo dos _consumidores brasileiros irá, sem dúvida nenhUma, contribUir para
o aquecimento daS: nossas:~~ljvipades econ~~i
cas.
Por último ressalto, também, que de todas as
emendas analisadas, algumas considero que
aperfeiçoariam, sem dúvida, o nosso pfojeto de
Imposto de Renda, mas, _infeliunente, ao retomar
para a Câmara coin alguma_ modificação; irfamos
privar aproximadamente 5 milhões de braSileiros, predsamente 5 rqilh~~ e 3_9Q mil de trabalhadores de pagar o seu Imposto de ReOda, com
este projeto eles serão isentos em l989.
Resta-nos,_ portanto, no próximo ano, analisar,
conjuntamente com ç.s Companheiros da Cas.a,
e apresentar um projeto novo, aperfeiçoando e
melhorando este projeto de lei.
Encontrei aqui urna emenda que causa uma
dúvida no que se refere~ co~titucto~lld~de, ou
seja. o texto do parágrafo único do art. 20 de~a
uma dúvida com t'ela_ção ao_s_igilo bancário, mas,
recebemos a garantira do Exm9 Sr. Ministro Maílson da Nobrega, dç Exm~ Sr. Dr. Reina1do Mustafá
- Secretá_rio__ da Receita Federa], 9e que esse
parágrafo será _v_etado e, ~ntão, o projeto poderá
ficar sem nenhum ponto que venha _a interferir
ou que venha a ser cons_ide:ra!i_o inconstitucional
dentro da Constituição que promulgamos no d1a
5 de out!Jbro.
Sr. Presidente, Srs. Se:nac;lore$, conscientemente, após analisar uma a uma, Considero rejeitadas
todas estas emendas, repito, apesar ae algumas
delas melhorare!T! o _t~xto deste_projeto, e novamente peço aos Sr:;;, Senador~s _yQt:~Ill fa~ra
velmente ao projeto de_lei.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena)Continua- em ·discussão o projeto e as emendas.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
__ _ ___
Em- Votação.
- - -- - - -O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) nobre Senador Cb<!:gas Rodrigues, para-encaminhar a votação.
O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB-PI.
Para encaminhar a vOtaÇão) - Sr. Presidente,
entendo igualmente, que esta proposição não pode ser emendada, porque, se o fosse, não haveria
tempo para que as emendas viessem a ser devidamente apreciadas pela Câmara dos Deputados.
Não quero fazer qualquer outra consideração.
O -:s~sunto já foi sufidr::ntemente examinado.
Cçn~d_O a p_!llavra- ao

Quero, entretanto, chãmar a aterição para uma
contradição que existe neste Projeto de Lei da
Câmara n~ 64, que altera a legislação do Imposto
de Renda, e dá outras providências,
_-__ Sr. Pre_s_ideme,_l)Q __art, 3ç, § 3", lemos que o
imposto i~cidirá inclusive em doa~ão, adjudicação, desaPrOpriaÇão e dação em pagamento.
~.üra, se no art. 3~. § 3 9 , .o Imposto de Renda
incide sobre doação, no art. &, inciso XVI, lemos
o seguinte:
"Art:. 69 Ficam isentos do Imposto de
Renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
--

X\ii·=·~-~~;·d~s bens adquiridos P~~-d~~:
- ções ou herança."

A contradição ê flagrante. Eu não"õfereci emen·
das justamente porque entendia é entendo que
-a Casa deVe éricàrilihhar a proposição ao Presidente da República para os fins devidos. Sua Ex~
-celência poderá vetar um dos dlspositivos, e acredito que o fará.
-- De modCi que, Sr. Presidente, vou dar o m~u
vóto-a faVóYda proposição, porque ela apresenta
iiluitaS-vant:agenS ilâo 56 do ponto de vista técnico
-=--simplifica as declarações_- c9mo também
no~mérito ..:.;.... irá-beiieficiar um grande número
de contribuintes e facilitar a fiscaJização.
Por isso, ·a meu voto será favorável, Sr. Pr_esi·dente.
O ~~- PRESIDENTE {Huf!lbertO Lucena) Votação_ do proj~o. sem prejuizo das emendas.
Qs_Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das emendas com parecer
contrário.
Os Srs. _Senadores que as ·aproVam queiram
permanecer sentados. (Pausa.).
._Rejeitadas.
__ Aprovada sem emêndas, a matéria vai.à sanção
presidencial.
É -o seguinte o projeto aprovado:
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forma da legislação vigente, com as moc:lificações
_introduzidas por esta lei.
Art. 2 9 O imposto d~ renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que
os rendismentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art 3~ O irriposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts.pO e 14 desta lei.
§ 19 Constituem rendismentos brutos todo o
produto do Capital, do Trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os crêsCimos patrimoniais não c_orr_espondentes aos rendimentos declarados.
§ 2ç Integrará o rendismento bruto, como ga~
nho de capital, _o resultado da soma dos ganhos
aufrido_s no mês, decorrentes de alienação de
bens ou diferença positiva entre O vbalor âe transmissão do bem Ou direito e o respectivo custo
de aquisição corrigido monetariamente, obseJVado o disposto nos arts. 15 a_22 desta leL
§ 3~ Na apuração do ganho de capital serão
consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou ·cessão ou promessa de cessão de dirteito à sua aquisição, tais corno as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa prórpia, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão_ de direitos e contratos
afins.

§ 49 A tribUtação independe dadei16ffiiilaÇãO dos rendim.e;ntós, títuilos OU direitos,-da localização, condição jurídiva ou nacionalidade de fonte,
~ origem dos bens produtores da renda, e da
forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5 9 Ficam todOs os dispSositivos legais concessivas de iSenção ou exclusão, da base de cálc_ulo _do imposto de renda das pessoas tisicas,
de rendimentos de qualquer natureza, bem como
õs que _ãutorizam ~dução do imposto por investimento de interesse econômico oP soctal.
§ 69 Ficam revogãdos todos os dispositivos
legais que autorizam deduções cedulares ou_a_batimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de renda.
Art. 4~ Fica suprimida a classificação por cédulas dos rendimentos e ganhos de capita1 percebidos pelas pessoas físicas.
__ .
Art. 5 9 Salvo disposiçãO -em contrário, o imposto de renda na fonte sobre rendimentos e ganhos 4e capital percebidos por pessoas ffskas
considerado redução do apurado na forma _gos
arts. 23 e 24 desta lei.
_ _
~~ ~ ~ -PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 6~ Ficam isentos do imposoto de renda
~ 1'1' 64 de 1988
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas
físicas:
(N9 1.064188, na Casa de origem)
1- a alimentação, o transporte e os uniformes
(Õe iniciativa do Sr. Presidente da República)
ou vestimentas especiais de trabalho, formneciAI~ a legislação do imposto de rendos gràtuitamente- pelo empregador a seus emda e dá oub'as: providências.
pregados, ou a dife_rença_ entre O preçO cobrado
'------0 C:ohgressõ Nacional decreta:
e o valor de mercado;
Art 19 Os rendimentos e ganhos de capita1
D-as diárias destinadq.s, exduslvamente, ao.
percebidos a partir de )9 de janeiro de 1989, por pagameritõ de despesas de alim_entção·e pousãw
pessoas ffsícas restdentes ou domiciliados no Bra- - da, por serviço eventual re_al_~d_g em munidpio
- - -SJ1, serão tributados pelo Imposto de renda na diferente do da sede de trabalho;
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útil da quinzena seguinte a do pagamento ou crétenha sido contraída depois da aposentadoria ou
dito dos rendlmentos.
reforma;
Art. 89 Ficã suJi~ito ___ ão pagarrieritO--do impoX:V-=- os rendimentos provinientes de aposentamente para uso do cônjuge ou de parentes de
tadoria e penSão, transferência para a reserva re- _soto de renda, calculado de acordo com o disposprimeiro grau;
munerada ou reforma, pagos pela previdência se- ; to no art. 25 desta lei, a pessoa física, ou de fontes
· IV- as indenizações por acidentes de trabalho;
situadas no exterior, rendimentos e ganhos de
cial da União, dos Estados, do Distrito Federal
V- a indenização e o aviso prévio pagos por
e dos Municípios, até _o valor equivalente a cin· 'capital que não tenha, sido tributados na fonte,
despedida ou rescisão de_ contrato de ti:abalho,
qüenta OTN, a partir do mês em que o contri- ·no País.
até o limite garantido põf lei, bem como o mon§ 19 O disposto neste artigo se aplica, tambuinte completar sessenta e cinco anos de idade, '
tante recebido pelos empregados e diretores, ou
bém, aos elementos _e çustas dos serventuários
Serif prejuízo de dedução da parcela isenta pre·
respectivos beneficiários, referenté-ãos ·depósitOs,
da Justiça, como tabellães, notáOoS, oficiais públivisto no__ art. 25 deSta lef;
juros e correção monetária creditados em contas
C,O$ e outros, quando não forem remunerados
XVI- o valor dos bens adquiridos por doação
vinculadas, nos tennos da legislação do Fundo
exclusivamente pelos cofres públicos.
· ou herança;
de_Garantia por Tempo de Serviço;
§ 29 Oimpostodeque_trataesteartigodeverá
XVII- os valores decorrentes de aumento de
VI- o montante dos depósitos, juros, correção
· ser pago até o último dia útil da primeira quinzena
capital:
monetária e quotas-partes creditados em contas
de mês subseqüente aO da percepção dos rendia) mediante a incorporação de reservas ou luindividuais pelo Programa de Integração Social
mentos.
cros que tenham sido tributados na forma do
e pelo Pregrama de Forinação do Patrimônio de
Ait. 9? Quarido o contribliiilt_e auferir rendiart. 36 desta lei;
Servidor Público;
mentos da prestação de serviços de transporte,
b) efetuado com observância do disposto no
VII- os beneffcios recebidos de entidades de
art. 63 dõ Decreto-Lei" n? 1.598, de 26 de dezem- em veiculo próprio locado, ou adquirido com reprevidência privada;
servas de_ domínio_ ou alienação ficuciária, o imbro de 1977, relativamente aos lucros apurados
a) quando em decorrência de morte ou invaliposto de renda incidirá sobre:
em períbâos-base encerrados anteriormente à Videz permanente do participante;
gência desta lei;
b) relativamente ao valor corresponde_nte às
I- quarenta por cento do rendimento bruto,
xvm- a coireção monetária de investimentos,
contribuições cujo ônus tenha sido do participandecorrente do trasnporte de carga;
calculada aos mesmos indices aprovados para
te, desde que os rendimentoS e ganhos de capital
II- sessenta por cento --do rendimento bruto,
as Obrigaçõe-s do Tescuro Nacional - OTN, e
produzidos pelo património da entidade tenham
decorrente do trasnporte de passageiros.
desde que seu pagamento ou crédito ocorra em
sido tributados na fonte;
Parágrafo único. O percentual referido no
intervalos não inferi9res a trinta dias;
Wl- as contribuições pãgas pelos empregaitefn I deste artigo aplica-se também sobre o renXIX- a diferença entre o valor de aplÍcãçãOe
dores relativas a programas de previdência privadismento bruto da presatação de serviços com
o-9e resgate d~ quotas de ftJndos de aplicações
da em favor de seus empregados e dirigentes;
tratar, máqUina de terraplenãQem, colheitadeira
de curto prazo;
IX- os valores resgatados dos Planos de Poue assemelhados.
XX- ajuda de cysto destinada a atender às
pança e Investimento- PAIT, de que trata o DeArt. 10. O imposOto. incidirá sobre dez por
despesas com transporte, frete e locomoção do
creto-Lei n~ 2292, de 21 de novembro de 1986,
ceilto do rendimento bruto_au~erido pelos garimbeneficiado e seus familiares, em caso de remorelativamente à parcela correspondente às contripeiros matriculados nos termos do art. 73 do Deção de um munidpio para outro, sujeita à combuições efetuadas pelo participante;
creto-lei no 227, de 28 de feYereiro de 1967, remuprovação posterior pelo contribuinte.
X- as contribuições em presarias a Plano de
nerado _pelo art 270 do Decreto-lei n"- 318, de
-Art, 79 ficam sUjeitos ã incidência dÕ impo~to
Poupança e Investimento- PAIT, a que se refere
14 de março de 1967, na venda a empresaslegalo art 59, § 29 do Decreto-Lei n9 2.292, de 2 i
de renda na fonte, calculado de acordo com o
menle habil[tadas de metais preciosos, pedras
disposto
no
art.
25
desta
lei:
de novembro de 1986;
preciosas e semipreciosas por eles extraídos.
I - os rendimentos do trabalho assalariado, paXI- o pecúlio recebido pelos aposentados que
Parágrafo único. A prova de origem dos rendigos ou creditados por pessoas físicas ou jurídicas;
voltam a trabalhar em atividade sujeita ao regime
mentos de que trata este artigo far-se-á com
previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos
II- os demais rendimentos percebidos por
base_ na via na nota de aquisição -destinada ao
pessoas ffsicas, que não estejam sujeitos à tributatrabalhadores que ingressarem nesse regime
gfarimpeiro pela empresa compradora.
ção exclusiva na fonte, pagos ou creditados por
após. complementarem sessenta anos de idade,
Art. 11. Os titulares dos serviços notariais e
·pagão pelo Instituto Nacional de_ Previdência So- - pessOaS-jutídicas.
de registro a que se refere o art._ 236 da Consti9
§ 1 O imposto a que se refere este artigo
da] ao segurado ou seus dependentes, após sua
tuição das receitas e das despesas, poderão deduserá retido por ocasião de cada pagamento ou
morte, nos termos do art. 19 da Lei n9 6.243, de
zir dos ernulumentos recebidos, para efeito da
24 de setembro de 1975; --- créàífõ- e, se houver mais de um pagamento ou
incidência do imposto:
crédito, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-á
XII- as pensões e os proventos COncedidos
I - a remuneração paga a terceiros, desde que
de acordo com os Decretos-leis, n~ 8.794 e 8.795,
a alíqu?ta correspondente à soma dos rendimençqm vínculo empregatício, inclusive encargos tratos pcigos ou cred_itadOs à pessoa fisic;a no mês,
de 23 de janeiro de 1946, e Lei 2.5 79, de 23
balhistas e previdenciários;
de agosto de 1955, e art 30 de Lei n? 4.242, ·a qualquer título.
II- os emolumentos pagos a terceiros;
§ 29 O imposto será retido pelo cartório do
de 17 de julho de 1963, em decárrênda de reforDI- as despesas de custeio necessários à majuízo onde ocorrer a execução da_ sentençª no nutenção dos serviços notariais e de registro.
ma ou falecimento de ex-combatente da Força
ato do pagamento do rendimento, ou no mo~
Expédicionária Brasileira;
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos
xnr- capital das apólices de seguro oupecúlio mente _em que, por qualquer forma, o recebi- acumuladamente, o imposot incidirá, no mês do
mento se tome disponível para o beneficiário, dispago por morte do segurado, bem como os_ prêrecebimento oucrédito, sobre o total dos rendipensa a soma dos rendimentos pagos ou credítamios de seguro restituídos em qualquer caso, inmentos, diminuídos do valor das despesas com
dos, no mês, para aplicação da alíquota corresclusive no de renúnica do contrato.
açãd judicial necessária ao seu recebimento,inpondente, nos caSOs de:
clusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
XIV- os proventos de aposentado,rla ou refora) . juros e indenizações por lucros cessantes,
contribuinte, sem indenização.
ma motivada por acidente em serviço e os percedecorrentes da sentença judicial;
bidos pelosJX?rtadores de moléstia profissional,
Art. 13. Na determinação da base de cálculo
turberculose ativa, alienação merital, neoplasia
b) honorários advocatícios;
sujeira à incidência mensal do imposto de renda
c) reinuneraçãO pela prestação de serviços no
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreverpoderão ser deduzidas as importâncias efetivacurso do processõ judi<;ial, tais como serviços
mente PagaS ·a título de alimentos ou pensões,
sível e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson. espondiloartrose anquilosante, ne- . de engenheiro,médico,contabilista,Jei1oeiro, periem cumprimento de acordo ou decisão judicial,
fropatia grave, estados avançados da doença de .to, assiste_nmte técnico, avaliador, síndico, testa·
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
menteiro ~ liquidante.
Paget (osteite deformante), síndrome da imuneArt. 14. Na determinação da base de cálculo
deficiência adquirida, com OOse em conclusão _ __ §__ 3?__O_imposto de que trata este artigo será
sujeita à incidência mensal do imposot de renda
recolhido pela fonte pagadora até o último dia
da medicina especializada, mesmo que a doença
poderão ser deduzidas;

III -o valor locativo do prédio construído quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratui-
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(-no que excêder a cincO por cerito do re_n_dimento bruto do contribuinte, a parte dos pagamotos feitos pela pessoa tisica, no rriê:s, _a _médicos,
dentistas, psicólogos, fisoterapeutas, terapeutas
ocupacionais e hospitais;
II- a quantia equivalente_ aA_OTN por dependente, no mês, até o limite de 5 dependentes.
§ }9 O disposto no inciso 1 deste artigo aplica-se também aos pagamentos feitos a empreas
brasileiras, ou autorizadas a funcionar no País,
destinados à cobertura de d_espesas com hospitalização e cuidados médicos e dentários, e a entidades que- 'SSegur_em direitos _t;le _Qtendimento ou
ressarcín •• nto de. despesas de natureza médica,
odontológica e hospitalar.
§ :29 Quando o montante dos pagamentos a
que se refere este artigo ultrapassar o valor da
base de cálculo do imposto, em cada mês, o
excedente, corrigido monetariamente, poderá ser
deduzido no mês subseqüente, rio que ultrapaSSar
a cinco por cento do mclimento bruto do mês
de dedução.
§ 3"' Não se incluem entre as deduções de
que trata este artigo as despesas _coberta.S por
apólices de seguro ou quando ressarcidas por
entido;ldes de qualquer espécie.
§ 49 O disposto neste artigo reslringe~se aos
pagamentos feitos pelo contribuinte relativo ao
seu próprio tratamento ou, ·quando não aufiram
rendimentos tributáveis, o de seuS dependentes
econômicos.
§ 5o A dedução a que se reJ~re este artigo
ê condicionada a que pagamentos_ sejam ~specifi~
cados e comprovados, com indi~ação do nome,
endereço e número de jnsç_tiçãQ no Çac:;l~stro de
Pessoa's Ftsicas o_u no Cada,stró de Pessoa Jurídicas, de quem os r.ecebeu, podendo, .quandO o
beneficiário for pessoa fisica, na f~ta de documentação, ser feita indicação do c;h~que I)Omi~
nativo pelo qual foi efetuaçlo p pagamento.

Art. 16. O custo de aquisição dos bens e di- bem cujo valor não possa ser determinado nos
. _.
reitos será o preço ou valor pago, e, na ausência termos previstos neste a_rtigo.
Arl 17. O valor de aquisição de cada bem
deste conforme o_ caso:
.
ou direito, expresso em crUzados, apurado na for~
1- o valOr atribuído para efeito de pagamento
ma do artigo anterior, deverá ser cOnvertido em
do imposto de transimissão;
11- o valor que tenha seiVido de base para quantidade de OTN, de acordo com o valor desta,
o cálculo do imposto de importação acrescido na_ data do pagamento.
§ ]9 Na falta de documento que comprove
do valor dos tributos e da_s despesas de desema data do pagamento, a conversão poderá ser
baraço aduaneiro;
ffi- o valor da avaliação [)O inventário ou arro- feita- pelo valor da OTN no mês de dezembro
do ano em que este tiver constado pela primeira
lamento;
vez na dedaração de bens.
IV- o valor de transmissão utilizado, na aquisi§ 29 Os bens ou direitos da mesma espécie,
ÇãO; para cálculo do ganho de capital do alienate;
pagos em data diferentes, mas que constem agru~
V- seu valor corrente, na data da aquisição.
padamente na declaração de bens. poderão ser
§ 1_9 O valor da contribuição de melhoria inteconvertidos na forma do parágrafo anterior, desde
gra o custo do imóvel.
_
que tomados isOladamente em i-ela,~o
ano
§ 2~ O custo de aquisição de títulos e valores
da aquisição.
-mobiliários, de quotas de capital e_ dos bens fungí§ 39 No c~so do parágrafo anterior, não senVeis será a média ponderada dos custos. unitários,
do possível indentificar o ano dos pagamentos,
por espécie, desses_bens.
~conversão serª efet1,.1ada tomando~se porbase
§ 39 No caso de participações societárias reo ano da aquisição mais recente.
.
sultantes de aumento de capital por incorporação
§ 49 No caso de aquisição com pagamento
de lucros e reservas, que tenham sido tributados
na forma do art. 36 desta lei, o custo de ~quisição _ parcelado será adotado, para cada parcela, o valor
ê igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, da OTN vigente no f!lêS do pagamento.
Art 18. Para apuração do valor a ser tribuque corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
-- · tado, no caso de alienação de bens iffióveis, pode~
rá ser aplicado um percentual de reQ.ução sobre
§ 49 O custo é considerado igual a zerO no
o ganho de capital apurado, segundo o ano de
caso das participações societárias resu1tantes de
aquisição ou incorporação do bem, de acordo
aumento de capital por incorporação de lucros
com a seguinte tabela:
e reservas, no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como- de qualquer
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§ 6° Para cálculo do imposto de -que se refere
o a,rt. 7"' desta lei, o comprovante ou a indicaçãode que trata o parágrafo anterior deverá: ser entregue à fonte pagadora, que ficará re5j:iónsáv_el por
sua guarda e exibição ao fiSco.
§ 7 9 No caso do parágrafo anterior, a fonte
pagadora poderá fixar um prazo para a· entrega
do comprovante ou da indicação, com vistas a
ser efetuada a dedução no próprio mês; após
esse prazo, a dedução poderá ser feita no mês
seguinte, pelo va1or corrigido monetariamente.
Arl 15. Para cálculo do ganho de _capital, todos os direitos e bens pertencenteS -aO cohtri~
buinte e dependentes legals, qualquer que seja
a a sua natureza e independemente de seu emprego ou localização, a partir do exercíciO de 1989, del!'erão ser registrados na declaração de bens
em quantidades de OTN.
'
§ 19 Para esse fim, todos os direitos e ben_s
integrantes do patrimônio do cOntribuinte em 31
de dezembro de 1988, deverão constar na decla~
ração de bens do exercício de 1989, pelo valor
de aquisição em cruzados e em quantidades de

Não será considerada acrês_cimo patrimonial tributável a inclusão na declaração de bens
e direitos não registrados nas declaraÇões dos
exercícios anteriores, em razão de dispenSa- prevista em ato normativo.
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Parágrafo único. Não haverá redução relativa~
mente aos imóveis cuja aquisição venha ocorrer
a partir de 1o de janeiro de 1989.
Art 19. Valor da transmissão-é o preço efetivo da operação de venda ou da cessão de direito,
ress_éUvado. o disposto no art. 20- desta lei.
Parágrafo único. _Nas operações em que ova~
lar não se_expressar em diriheiro, o valor da transmissão será arbitrado segundo o valor de mercado.
Art. 20 A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbritará o valor ou preço, sempre
que não mereça fê, por notoriamente diferente
do de mercado, o valor ou preço informado pelo
contnbuinte, i'essalvada, em ·caso de constesta~
ção. avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Parágrafo ú~ko. O arbitramento tambéffi poderá ser efetuado, para os fins do disposto neste
artigo, com base em elemetos relativos a operações realizadas _junto a in~uições financeiras,
quando o contribuinte não comprovar a origem
dos recursos aplicados nestas operações.
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de
capital será tributado na proporção das parcelas
recebidas em cada mês, corisiCierando~se a respectiVa atuãlizaçâo monetária, se houver.
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Ãrt. 22. Nas determinação do ganho de capi~
tal serão excluídos:
1- o ganho de c_apital decorrente de alienação
do único imóvel que o titular poss_ua, desde que
não tenha realizado operação idêntica nos últimos
cinco anos;
n-o ganho de c~pital decorrente de altenação
de ações de companhia aberta no mercado à
vista de bolsa de valores;
m-as transferências "causa mortis" e as doa~
ç:ões em adiantamento da legitima;
IV- o ganho de capital auferido na alienação
de bens de pequeno valor, definido pelo Poder
ExecUtivo.

Parpgrafo único. Não se considera ganhO de
capital o valor decorrente de inden@ç~o por de-sapropriação para fins de reforma agrâ_f!a, ~onfc:r~
me o disposto nos § 5 9 art. 184 da Constituiçao
Federal, e de liquidação de sinistro, furto ou roubo,
relativo a objeto segurado. _
.
Art. 23. Sem prejulzo do disposto nos arts.
79 e a~. o contribuinte que tenha percebido, de
mais de uma fonte pagadora, rendimentos e ga~
nhos-de capital sujeitos a tributação, deve~ recolher mensalmente, a diferença de imposto calculado segundo o disposto no art. 25 desta leL

Dezembro de 1988
§ 19 Para efeito deste artigo, os redimentos
submetidos ao pagamento referido no ;,ri:..&' desta
lei, são considerados como percebidos de fonte.
pagadora única.
__ _
§ 2 9 Consideram-se como percebidos de
mais de uma fonte pagadora, os rendimentos de
que trata o § 29 do art. 7<~ desta lei, quando o
contribuinte receber mais de um pagamento ou
crédito no mês.
~
§ 3<? A diferença de imposto de que trata este
artigo poderá jurídica, desde que haja concor-

dância, por escrito, da pessoa ser retida e reco-_
lhida por urna das fontes pagadoras, pessoa física

beneficiária.
§ 49 No caso do parágfafo anterior, pessóa
juridica será solidariamente responsável com o
contribuinte pelo cumprimento da obrigação tri-

butária.
§ 5 9 O imposto de que trata este artigo deverá
ser pago atê o último dia_últil_d_a primeira quinzena
do mês subseqüente ao da percepeçâo dos rendimentos. _
Arl 24. o contnbunte submetido ao dispostO
no artigo anterior poderá optar por recolher,
anualmente, a diferença de imposto pago a menor
no ano-calendário.
§ 19 Para os efeitos deste artigo, o contribuinte deverá apresentar, até o dia 30 de abril do
ano subseqüente, declaração de ajuste, em modelo aprovado pela Secretariã da Receita Federal,
e apurar a diferença de imposto em cada um
dos meses do ano,
§ 29 A diferença de imposto apurada mensalmente será c:onverüda em número de OTN mediante sua divisão pelo valor da OTN Vigente no
mês a que corresponder à diferença.
§ 39 Resultando fração na apuração do número de OTN, considerar-se-ão as duas primeiras
casas decimais, desprezando-se as outras.
§ 49 A soma das diferenças, em OTN, apuradas em cada wn dos meses do ~no corresponderá ao imposto a pagar.
§ 59 O imposto a pagar poderá ser recolhido
em até seis quotas iguais, mensais e sucessivas,
obse!Vado o seguinte:
a) nenhuma quota será inferior a .cinco OTN
e o imposto de valor inferior _a dez QTN será
pago de uma só vez;
b) a primeira quota ou quota única será paga
no mês de abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos;
c) as quotas vencerão no último dia úlb1 de
cada mês;
.
d) fica facu1tado ao contnbuinte antecipar, toda] ou pardaJmente, o pagamento do imposto
ou das quotas.
§ 69 O número de OTN de que trata este
artigo será reconvertido em mo~da r;taclonal pelo
valor da OTN no mês do pagamento do imposto
ou quota.
§ 79 O contribuinte que optar por recolher
o imposto nos termos deste artigo poderá deduzir
do imposto a pagar:
a) o valor das aplicações efetuadas de conformidade com o ·disposto nos itens I a II1 do § 19
do art. 19 da Lei n? 7 505, de 2 de ju1ho de 1986;
b) o valor das contribuições e doações efetuadas às entidades de_ que trata o art. }9 da Lei
n" 3.830, de 25 de novembro de 1960, observadas
as condições estabelecidas no art 2 9 da mesma
lei.
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Art. 29. A Secretaria da Receita Fe.deral pode§ &_ O valor das aplicações, contribuições e
iilstltuir mOdelo -Simplificado pafa informações
doações de que trata o parágrafo antetlor -_será
convertido em número de OTN pelo Valor desta a serem prestadas; até o dia 30 de abril do ano
no mês em que os desembolsos forem efetuados. seguinte, por pessoa física que tiver auferido, du§ 9' As deduções de que tratam os parágra- rante o ano, rendimentos ou ganhos de capital,
fos anteriores não poderão exceder cumulativa- tributáveis na forma dos arts. 79, 89 ou ?3, e não
mente a quinze por cento do imposto a pagar estiver obrigada à declaração de ajuste prevista
(§ 49), observado o disposto no art. 10 da Lei no art. 24 desta leL
_Arl 30. Permanecem em visor as isenções
n9 7 .505, de 2 de julho de 1986~
Art.- 25. O imposto será calcu1ado obserVado de que tratam os- arts. 39 a 7 9 do DecretO-Lei
n9 1.380, de 23 de dezembro de 1974, e o art.
o seguinte:
- - I - se _o rendimento mensal for de até duzentas 59 da Lei n? 4.506,_ de 30 de nOverriQro. c!_e 1964.
Art. 31. Ficam sujeltôs à tribl}taÇãCfeXclusiVa
OTN, será deduzida wna parcela correspondente
a sessenta OTN e sobre o saldo remanescente na fonte, à alíquota de vinte e cinço por cento,
relativamente à parcela correspondente às cont;riincidirá a alfquota de dez por cento;
D-se o rendimento mensal for superior a du- buiçõ~ cujo ónus não tenha sido c;lo. ben~efici~o;
I - as importâncias pagas ou cfedftadã$ a Peszentas OTN, será deduzida uma parcela correspondente a cento e quarenta e quatro OTN e soas físicas, sob a forma de resgate, pecúlio ou
sobre_ o_ saldo remanescente incidirá alíquota de renda periódica, pelas entidades de previdência
privada;
vinte e cinco por cento.
II- os valores resgatados dos Planos. de PouParági-afo único. O valor da OTN a ser considerado para efeito dos itens I e D é o vigente pança e Investimento (PAIT) de que trata o Deq·~"
no niês em -que os rendimentos forem perce- to~Lei n? 2292, de 21 de novembro de_1986.
§ 19 o imposto será retido por ocaSião do
bidos.
Art 26. O valor da gratifiCação de Natal (139 pagamento ou crédito, pela entidade de previdência privada no-_c.;~s..o.do inciso ~ e pelo adminis~-salário) a que se referem as Leis n 9 4.090, de
13 de julho de 1962,en'4.281, deSde novembro trador da carteira, fundo ou clube PAIT, no caso
de 1963, e o art. 10 dó Decreto-Lei n' 2.413, do inciso II.
§ Z9 O imposto deverá ser recolhido até O
de 1O de fevereiro de 1988, $erá tributa elo à
último dia útil da semana seguinte à do pagamesma alíquota (art 25) a que estiver sujeito o
rendimento mensal do contribuinte antes de sua mento ou crédito.
Art. 32. Ficam sujeitos a incidênda do iminclusb_o.
poStO de l-enda na fonte, à alíquota de vinte e
Arl 27. O imposto de que trata o art. 89 do
.
Decreto-Lei n9 1.380, de23 de dezembro de 1974, cinco por cento:
1- os benefícios líquidos resultantes da amortipoderá ser deduzido do· que for apurado na forma
do art._23 desta lei, computando-se a quarta parte zação antecipada, mediante sorteio, dos títu1os
do rendimento bruto recebido, em d6lar norte-a~ de economia denominados capitalizaÇão;n-os benefícios""at[il>ufdos aos portadores de
mericano, e feita a conversão dos rendimento se
do imp-osto retido à taxa média fiXada para com- títulos de capitalização nos lucroS da empresa
emitente.
pra, no mês.
§ 19 A alíquota prevista neste artigõ será de
Art. 28. -As pessoas ffsicas ou juríct_iç<;~_S que
efetuaram pagamentos, de rendimentos ou ga- quinze por cento em relação !:lOS prêmios pagos
nhos de capital, com retenção do imposto de aos proprietários ·e c- doi'eS de cavalos de cq:renda na fonte, deverão fornecer à pessoa ffsica rida.
beneficiária, até o dia 28 de fevereiro, documento _ § 29 O impoSto de que _trata este artigo será
- - __ _
comprobat6rio, em duas vias, com indicaç~o de cOnsiderado: ---a) anteCipado do devido na declaração de
natureza e montante do rendimento ou ganho
de capital, das deduções e do imposto de renda _rendimentos, quandq o benefi~iá_rio for pessoa
retido no anO anterior, discriminados segundo o jUI:ídica tributada com base no lucro_real;
_b) devido exclusivamente na _fonte, rios demês do pagamento ou crédito.
mais caSos, inclusive quando o beneficiário for
§ 19_ Tratando-se de rendimentos ou ganhos
de capital pagos ou creditados por pessoas juridi~ pessoa jurídica isenta.
§ 39 O imp-osto de que trata este artigo será
-· cas, quando niio tenha havido retenção do imposto de renda na fonte, o comprovante de que trata recolhido pela fonte pagadora até o último dia
este artigo deverá ser fornecido no mesmo prazo, útil da semana seguinte à do pagamento ou créao beneficiário que tenha solici~do até o d,ia 15 dito dos rendimentos.
Art. 33. Ressalvado o disposto em-normas
de janeiro.
espedais, no Caso de ganho de capital auferido
§ 2-9 As pessoas fiSicas ou jurídicas que deixarem de fornecer aos beneficiários,_ dentro do pra- por residente ou domiciliado no exterior, o i_mposzo, ou fornecerem com inexatidão, o docwnento to será devido, à aliquota de _vinte e_ cinco por
a que se refere este artigo ficarão stYeitas ao paga- c:ento, no momento da alienação do bem ou direito.
- - ~~~o
mento de multa de cinco OTN por documento.
Parágrafo único. O imposto deverá ser pago
§ 39 À fonte pagadora que prestar- informação fª'-~a SQbr~ pagamento ou imposto retido na no prazo de quinze dias contados_ da realização
fonte será aplicada a multa de cento e cinqüenta da ope"iáção ou Por ocasião da remessa, ~mpre
por ceritõ sobre o valor que for indevidamente que esta ocorrer antes desse pr.cizo.
utilizado como redução do imposto de renda deArt. 34. .Na inexistência de -ouiros bens sujeivido.
tos a- iiwentário ou ·arrolamentO, Os valores relati§ 49 Na mesma penalidade incorrerá aquele
vos ao imposto de renda e outros tributos acirl1i.que se beneficiar da informação, sabendo ou de- nistrados pela S€:cietãria da Receita Federal, bem
vendo saber da falsidade.
como o resQate de quotas dos fundos fiscais criaR

rá

-

-
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dos pelos Decretos-Leis nçssss 157, de 10 de feve- ·~-- _§ §9 O disposto neste artigo se aplfca em relareiro de 1967, e 880, de_18 de setembro de 1969, _ Ção ao lucro líquido apurado nos períodos-base
não recebidos em vida pelos respectivos titulares, encerrados a partir da data da vigência desta lei.
poderão ser restituídos ao cônjuge, filhos e deArt 36. Os lucros que forem tributados na
mais dependentes do contnbuinte falecido, inexi- forma do artigo anterior, quandO distribuídos, não
gível a apresentação de alvará judicial.
estarão sujeitos à incidência do imposto de renda

Parágrafo ónico. Existindo outros bens s4ieitos a inventário ou arrolamento, a restituição ao

na fonte.
Parágrafo único.

meeiro, herdeiros ou sucessores, far-se-á na for-

·âe renda na fonte:

ma e condições do alvará expedido pela autoridade judicial para essa finalfda.d.e._
Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou o
titular da empresa individual ficará sujeito ao imposto de renda· na fonte, à aliquota de oito por
cento, Calculado com base no lucro líquido apurado pelas pessoas juridicas na data_ do. encerramento do período-base.
§ 19 Para efeito da incidência de que trata
este artigo, o lucro líquido do período-base apurado .com observância da legislação comercial,
será ajustado pela:
a) adiçãodovalordasprovisõesnãodedutiveis
na determinação do lucro real, exceto a provisão
para 0 imposto de renda;
b) adição do valor da reserva de reavaliaçãq.
baixadonocursodoperíodo-base,quenãotenha
sido computado no lucro líquido;
c) exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, na forma da alíquota a, que tenham sido baixadas no curso do período-base;
__
d) compensação de prejuízos contábeis apurados em ba1anço- de encerramento de períodobase anterior, desde que tenham sido compensados contabilmente,_ res_salvado 0 disposto no
§ 29 deste artigo.
§ 29 Não poderão ser compensados os prejuízos:
a) que absorvem lucros ou res.enras que não
tenham sido tributados na _forma deste artigo;
b) absorvidos na redução de capital que tenha
sido aumentado eom os benefícios dp art. 63
do Decreto-Lei n9 1598, de 26 de dezembro de
1977.

em relação aos lucros que não tenham sido
tributados na forma do artigo anterior;
- b) riO Caso de pagamento, crédito, entrega,
einçiregõ ou -remessa de lucros, qUando o beneficiário for residente ou domiciliado no exterior.
Art. 37. O imposto_ a que' se. refere o ari. 36
desta lei será convertido em número de OTN,
pebVa16i' desta no mês de enCerrWnento do períodó-ba,se e deverá ser paga até o último dia
útil do quarto mês subseqüente ao do encerramenio do período-base.
Art. 38. O disposto no art. 63 do D_ecreto-Lei
n 9 1.598, de 26 de dezembro de 1977, somente
se aPlicará aoS lucros e reservas relativos a resultados de períodos-base encerrados anteriormente
à data da vigência desta lei.
-Art.- 39. O disposto no art. 36_de_sta lei não
S_e aplicará às sociedade_s civis de que trata o art
1~ dÕ Decreto-Lei n? 2.397, de 21 de dezembro
de 1987.
Art. 40. Fica sujeita ao pagamento do imposto de renda, à al_íquota de vinte e cinco por cento,
a pessoa física que auferir ganhos líquidos nas
operações realizadas nas bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros ~ ãsser:nelhadii$. ressalvado o disposto no inciso D do_ art. Z2 __desta_l~i.
§ 19 Consid_era-se ganhO líquido o resultado
·positivo aufeõdo nas operações ou contratos liquidados em cada mês, admitida a ded_uçãq dos
custos e despesas efetivamente incorridos, necessário__ à realizaçãO das .operaÇões, e à- cOmpensação da_s perdas efetivas ocorridas no mesmo
p_eríodo.
§ 29 O i;Janho líquido será constituído: .
a) no caso dos mercados à vista, pela diferença
positiva entre _o valor de transmissão d_o atiV9 e
o custo de aquisição do mesmo ativo, corrigido
m_çmetariamente, pelos índices d_e variação da
OTN diária, divulgados pela Secretaria da Receita
Federal;
b) no caso de mercado de opções:

§ 39 -o disposto nas alíneas "a" e "c" do §
19 não se aplica em relação às provisões admitidas
pela Comissã,o de Valores Mobiliários, Banco C~ntrai do Brasil e Superintendência de Seguros Privados, quando constituídas por pessoas jurídicas
submetidas à orientação normativa dessas entidades.
§ 49 o imposto de que trata _este _artigo:

a) será considerado devido, exclusivamente,
na fonte, quando o beneficiário do lucro for pessoa tisica;
b) poderá ser compensado, pela beneficiária
pessoa jurídica, com imposto incidente na fonte
sobre o seu próprio lucro líquido;
c) poderá ser compensado com 0 imposto incidente na fonte sobre a parcela dos lucros apurados pelas pessoas juridicas,. que corresponder 8
participação de beneficiário, pessoa tisica ou jurfdica, residente ou domiciliado no exterior.
§ 59 É dispensada a retenção na fonte do imposto a que se refere e_ste artigo sobre a parcela
do lucro líquido que corresponder à partidpação
de pessoa jurídica imune ou isenta do imposto
de renda, fundos em condominio _e_ ~h,.d;:;~~;:s de
investimento.

Incide, entretanto, o imposto

ar

1. nas opefações tendo por objetivo o opção,
a diferença p6SitiVa_apwada entre o valor das posições encerradas ou não exercidas até o vencimenta da opção, devendo o _custo de aquisição
ser corrigido monetariamente, na fonna da alínea
anterior;
2. nas operações de exercício, a diferença pcsltiva apurada entre o val9r de venda à vista ou
o preço médio à vista na data do exercido e o
preço fixado para o exercício, ou a diferença positiva ~ntre o preço do exercido acre~cido do prê~
mio e o custo de aquisição, corrigido monetariamente na fonna da alínea anterior, se for o caso;
c) no caso dos mercados a termo1 a diferença
positiva apurada ectre o valor da venda à vista
ou o preço nlédio à vista na data da liquidação
do contrato a termo e o preço neste estabelecido;
d) no caso dos mercados futuros,_o resultado
líquido positivo dos ajustes diários apurados no
período.

Dezembro ele 1988
§ ~ Se o_ contribuinte apurar resultado negativo .no mês_ será admitida a sua apropriação nos
meses subseqUentes, corrigido monetarian}ente
na forma da alínea a do parágrafo anterior.
§ 49 O imposto deverá ser pago até o último
dia útil ck1 primeira quinzena do mês subseqüente
ao da percepção dos rendimentos.
§ 59 Opcionalmente, o contribuinte poderá
pagar o imposto, anualmente, observado o disposto nos§§ 19 a 6? do art. 24 desta leL
_ § 69 -O Poder Executivo poderá baixar normas para apuração e demostração de ganhos
líquidos, bem como autorizar a compensação de
perdas entre dois ou m_jlis mercac!Qs ou modalidades operacionais, previstos neste artigo.
Art 41. As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas previstas no artigo
anterior, serão admitidas, exclusivamente, para as
operações real~adas- em mercados organizados,
geridos ou sob a responsabilidade de instituição
credenciada pelo Poder Executivo e com objetivos
semelhantes aos das bolsas de valores, de mercadorias ou de futuros.
Art. 42. Na determinação do ganho de capita1
em operações de que trata o art. 41 de&ta lei,
poderá ser deduzida, em cada mês, uma parcela
_correspondente ao valor de sessenta OTN vigente
para o mês.
- Art. 43. Fica sujeito à incidência do imposto
de renda na fonte, à alíquota de vinte e cinco
por cento, o rendimento real produzido por quaisquer aplicações financeiras, inclusive em fundos,
em condomínio, clubes de investimento e cadernetas de poupança, mesmo as do tipo pecúlio.
- § }9 O disposto neste artigo aplica-se também a operações de financiamento realizadas em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas.
§ 29 o- disposto fleste artigo não se aplica
aos rendimentos e ganhos de capital auferidos:
a) em .:lplicações em fundos de curto pWo.
tnbutados nos termos do Decreto-Lei n9 2.458,
de 25 de agosto de I 988;
b) em operações fmanceiras de curto prazo,
assim consideradas as de prazo igual ou inferior
a vinte e nove dias, tributadas nos. termos do Decreto-Lei Jl9 2394, de 21 de dezembro de 1987.
§ 39 As operações financeiras de curto prazo
e as que lhe sao equiparadas, nas quais o beneficiário do rendimento não se idenl;ificar, serão tributadas. a alíquota de nove por cento, incidente
sobre o rendimento nominal.
§ 4 9 Considera-se rendimento real a diferença ehtre o valói' da cessão, liquidação ou resgate
da aplicação e o valor aplicado, corrigido monetariamente pelos ínqices de variação da OTN diária,
divulgados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5~ No caso dos fundos em condomínio e
clubes de investimento, ficam excluídos da base
de cálculo do imposto, os rendimentos ou ganhos
de capital que seriam isentos se auferidos diretamente pelo quotista.
§ & O imposto deverá ser retido pela fonte
pagadora:
a) no caso de fundos em condomínios e clubes de investimento, no resgate;
- b) no caso de cadernetas de poupança, na data
do pagamento ou crédito dos rendimentos;
c) no-caso de operações de fmanciamento realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de
futuros e assemelhadas, na liquidação;
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Art. 48. A tributação de que tr&tam os .arts.
7?, & e 23 nãO se aplica aos rendimentos e ganhos
de capital tributados na forma dos arts. 41 e 47
desta lei.
Art. 49. O disposto nesta lei não se aplica
ãos rendiffientos da ativiC.ade agrícola e pastoril,
que serão tributados na forma da legislação especondominios e clubes de investimento, efetuadas
cífica.
até 31 de dezembro de 1988, o rendim~nto_ real
Art. 50. A partir do exercício financeiro de
será determinado tornando-se por base o valor
1990, a companhia aberta cujas ações sejam neda quota no dia 1~ de janeiro de 1989.
.
gociadas em bolsa ou no mercado de balcão,
§ 99 No caso de depósito em cadernetas de
poupança, efetuado até 31 de dezembro de 1988, regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pagãrá·o iinposto de renda à alic:fuota
o rendimento rea1 será determinado a partir do
de trinta e dois por cento sobre o lucro real ou
primeiro dia posterior ao do primeiro crédito efearbitrado apurado em confonnidade_com-a le.gistuado no conta do benef!..ciário no mês d~ janeiro
·lação tributária, sem prejUÍZo do adidonal de que
de 1989.
tratàni os arts. 19 e 29 .âo Decreto-Lei n9 2.462,
§ 1O._ No caso de caderneta de poupança,
de 30. de agosto de 1988.
o imposto de que trata e_ste (111igo incidirá sol;:lre
.§._19 Na hipótese deste. artigo, a alíquota será
a parcela do rendimento real que exceder ao valor
reduzida para trinta por cento, quando pelo menos
correspondente a sessenta OTt! vigente para o
a quarta parte dos empregados da companhia
mês.
-tenha integralizado mais de cin.co por cento do
§ 11. Na determinação da base de cáJculo
capital social, mediante divisão equitativa entre
do imposto será excluída a parcela de rendimenos rp.esmos, na forma e condições a serem estatos intermediários, recebida e já tributada na fonte.
Arl 44. O imposto de que trata o artigo ante- belecidas em regu]amento.
§ 2~ A companhia fechada que atender ao
rior será considerado:
disposto no parágrafo anterior pagará o Imposto
1- antecipação do devido na declaração de
a a1íquota de trinta e tr.ê.s pOr cento.
rendimentos, quando o beneficiário for pessoa
Art 51. A isenção do imposto de renda de
Juridic::a tributada com base no lucro real;
que trata o art. 11, item I, da Lei n9 7~2:56, de
II- devido exclusivamente na fonte nos de27_d~novembro de 1984, nãO se aplica a empresa
mais casos, inclusive quando o beneficiário for
que se encontre nas situações previstas no art.
pessoa jurídita isenta, observado _o disposto no
3?, itens ( a V, da referida lei, nem às empresas
art.-47 desta lei.
_
que prestem serviços profissionais de corretor,
Art. 45. O contribuinte pessoa física que posdespachante, ater, empresário e produtor de essuir mais de uma conta de caderneta de poupetáculos públicos, cantor, múSfco; Jnédico, denpança, inclusive do tipo pecúlio, fica obrigado ao
tista~ ~nf~nneiro, engenheiro, ffsico,,químico, ecorecoJhimeto mensal do imposto; à alíquota de
nomista, contador, auditor, estatistico, adminis-vinte e cinco por cento, quando a soma dos renditradcir, pfõgramcidor, artaiista de sistema, advomentos reais de todas as cardenetas ultrapassar
gado, psicólogo, professor, jornalista, publicitário,
o valor correspondente a sessenta OTN vigente
ou assemelhados, e qualquer outra profissão <::ujo
para o mês.
exerCício dependa de habilitação profissional le§ 19 Poderá ser deduzl.da do tota1 percebido
galmente exigida.
a parcela dos rendimentos reais correspondentes
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhiao valor de sessenta OTN vigente para o mês.
mento do imposto ou de quota deste, nos prazos
§ 29 Do imposto apurado poderá ser dedufixados nesta lei, apresentada ou não a declaração,
zido o que tenha sido retido na fOnte na forma
sujeitará o contribuinte às multas e acréscimo:;.
deste artigo.
§ 39 O impOsto devetá s~r pago até o último
previstos na legislação dO imposto de renda.
dia útil da primeira quinzena do mês subseqüente
Art. 53. Os juros e as multa.!? serão calculados
ao da percepção dos rendimentos.
sobre o imposto ou quota, expressos em OTN,
§ 49 Opocionalmente, o contribuinte poderá
sendo convertidos em cruzados pelo valor da
pagar o imposto, anualmente, observado o disOTN no mês do pagamento.
posto nos §§ 19 a 69 do art. 24 desta lei.
__
Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a
Arl 46. Ficam isentOs do imposto de renda
implantar medidas de estímulo à eficiência da
atividade fiscal.em progranlas especiais de fiscana fonte os rendimentos e ganhos de capital auferidos, a partir de }9 de janeiro de 1989, pelos
lização.
fundos em condomínio e clubes de investimento.
M. 55. fica reduzid~ para um por cento a
Parágrafo único. OcOrrerá a retenção do imalíquota aplicável às importações pagas ou crediposto na fonte se o tltulo,_o...b:rigação ou aplicação
tada:;, a partir <to mês de janeiro -de 1989, a pesnão tiver sido originalmehte emitido ou contraso.,.s jurídicas, civis ou mercantis, pela prestaçãç
tado de forma nominativa não endossâvel ou esde__ s.e.Mços de limpeza, conservação, segurança,
critura! que assegure sua identificação. NesSe cavigilância e. por locação de mão-de-obra, d~ que
so, poderá o fundo beneficiário pleitear a restituitrata o art 3? do Decreto-Lei n9 2A62, de ~O de
ção da parcele do imposto que corresponder ao
agostQ de 1988.
rendimento proporcional ao periodo em que o
Art. 56. A alínea ..b .. do § 2• do art. 97 do
Decreto-Lei n9 5.844, de 28"de setembro de 1943,
título, obrigação ou aplicação tiver permanecido
alterado pela Lei n9 4.863, de 29 de novembro
em sua propriedade.
de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 47. Fica sujeito à incidência. do imposto
de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
..Art. 97. ································-······---········.,., .. ., ..~ ......... ,.,., •• HOO~"'--w-•-•"--"""'"'_.~ .........
trinta por cento, todo rendimento real ou ganho
§ 2• ·····-··········----------·---···--··
de capital pago a beneficiário não identificado.
d) nos demais casos, na data da cessão, liquidação ou resgate.
§ 7" O imposto deverá _ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana seguinte à do pagamento ou crêdito dos r~n.dimentos.
§ 8? No caso de aplicéJções em fundos_ em

b) os re.ndjmentos atribuídos a residentes
oU dOmiciliados no ~erior, c.orr~pond~mtes
a receita de fretes, afretamentos, aJuguéis ou
arrendamentos de. .embarc.a.ções .m~nitimas
e fluviais oy_ ae.rçmayes e~trang~iras, feitos
por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades c;:ompetentes, bem
como ao pagamento de aluguel de "conteiners" de sobrestadia ou outros relativos.ao
uso de instalações portuárias."
Art 57. lei entra em vigor em 19 çte janeiro
de 1989.
Art 58. . Revogam-se o art. 50 da Lei n 94.862,
de 29 de novembro de 1965, os arts .. 19 a 99
do Decreto-Lei n9 1.51 O, de _27 de dezemP.ro de
1976, os arts.. 65 e 66.. do Decfe.to-Lei
i .598.
de 26 .. de dezembro de 1977, os' arts. 19 a 4 9 do
Decteto-Lei n9 1.641, de 7 de dezembro de 1978,
os arts. 12 e. 13. do Decreto-Lei n 9 .1.950, de 14
de. julho de 1982, os arts. 15· e 1QO~~~J~~~n9
7.450, de 23 de dezembro de 1985, o _art:. JS
do Decreto-Lei n9 2.287, d"e 23 de julho de 198?,
o item IV e o parágrafo único do art 12 do Decreto-Lei n" 2.282, cte 21 de novembro de 1986,
o item lli do art. :29 do Decreto~Lei n 9 2301, de
21 de dezembro de. 1986, o item III do Àrt. 79
do Decreto-Lei n9 2.394, de 21 de deze"mbro-de
1987, e demais disposições em contráriO.

.rr

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem6:
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei da Câmara n• 65, de 198a (n• 1.220/88,
na C.3sa_de origem), de ini.ciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza o Poder
ExecUtivo a abrir créditos adicionais_ até o
limite de Cz$ 3.516.786.605.000,00 (três bilhões, quinhentos e dezesseis bilhões, setecentos e oitenta e seis milhões e seiscentos
e cinco mil cruzados), e dá outras providência
(Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução nQ 1, de
1987, a Presidência designa o nobre Senãaor Leopoldo Peres para proferir o parecer.
O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB - N'L
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente~ Srs. S~na
dores,nos termos do_ art. 61 da Coilsi:itUição Federal, o· Senhor Presidente da Rep{iblica submete
à apreciação do Congresso Nacional o anexo projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a êlJ;>ljr
crédito adicional·até Q_limite de Cz$
3.516.786.605.000,00 (três trilbões, qujnbentos e
dezesseis bilhões, setecentos e oitenta e seis milhõeS, Seiscentos e cüico mil cruzadOS); e dá outras providências",
Preliminarmente, cabe-me estranhar o singular
fato de que a mensagem presidencial foi encaminhada à Câmara dos Deputados, sendo ali examinado o Projeto e, ao depois, encaminhado à revisão desta Casa. Ora, o art. 166 do Estatuto Fundamental é claro quando estabelece que Õs projetes
de lei relativos a créditos adic::iona,i_s serão apreciados peléis duas ~sas do Co.pgresso. Nacional,
na forma do Regimento Comum, ca:bendo puma
Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados examinar e emitir parecer sobre os pfojetos dessa natur~za
Faço este registro não para impugnar o procedimento adotado, até porque, a esta altura do
cal~mdário legislativo, seria um contra-senso fazêlo. Ademais, o lai?~O_ terá sido de forma e_ não

4076 Quarta-feira 14

Dezembro de 1988

DIÁR!O DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

de substância, já que, afinal, o Congresso terá
se pronuncíado.
Mas tal prática não deve prosperar, não somente porque discrepa do mandamento c::onstitucional, como porque não seria lógico criar Comis-

são Mista Permanente, espedalizada, portanto,
para apreciar projeto de lei orçamentária anual

e se lhe subtraí$e o ex<ID'Je dos ajustamentos

ocorrentes ao longo do exerddo, ou seja, a análise
dos pedidos de créditos suplementares e de créditos especiais.
No que concerne ao mérito da proposição, observo que foi aprovado na Câmara dos Deputados
um substitutivo ao Projeto do Poder Executivo;
subtraindo valores significativos das dotações or-

çamentárias atribuídas aos ministê.rios._ aQs_ -ºrgãos do Poder Legislativo e a alguns órgãos do
Poder Judiciário.

Conquanto compreensível até certo ponto, a
preocupação do autor dess_~ su_bstitutiVQ com._ o
déficit público, não se pode deixar de levar em
conta a imperiosa necessidade de se. ~ustar o
Orçamento do corrente ano. em face do processo
inflacionáriO que se exacerbou, _e que justifica e
até impõe a recomposição dos valores reais das
dotações orçamentárias das unidades dos Três
Poderes da União.
Além disso, há setores vitais, como o de energia,
à beira de um radonamento, e de compromissos
internacionais, a cargo do Ministério de Relações
Exteriores, que não podem fic.!lr à míngua de recursos públicos.
. _ _ _ _
Considerando, ainda, a circunstância de que
está. quase findo o exercício fmanc;eiro, com compromissos inadiáveis do Pocier Público, indusiv:e

corn o ·pagamento do funcionalismo público, parece _a _e_ste relator que ~ melhor solução será
-a restauração dos vaJores constantes do projeto
original.
Tendo preSente todas estas ponderações, nosso parecer é pela aprovação do Projetp de Lei
da Câmara n" 65, de 1988, nã [órma do s_ubstitutivO apresel)tado a seguir, que em última análise,
restaura os valores submetidos ao Congresso Nacional pelo poder Executivo.
O Congresso Nacional_ decreta:
Art 19 É o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos suplementares ao Orçamento Geral da
União - Lei.n9 7 .632, ~e 3 de dezembro de 1987
~até o limite de Cz$ 3.036.672.826.000,00 (três
trilhões, trinta e seis _b_ilhões, seiscentos e setenta
e dois milhões e oitOCentos e vinte e seis mil
cruzados), utili~ndo os recursos oriundos do excesso de arrecadação _das receítas do Tesouro
Nadonal, a teor do art. 43, §§ 1o, inciso 11, e 39
da Lei n" 4..320,-de 17 de março de 1964, e aqueles
decorrente_s de operações de crédito intem_as e
externas, conforme djsc;rj_minado _no AneJ~:o I, sendo:
Cz$ 1.000,00
....;.. Pessoal e Encargos SOciaíS de
Órgãos ........•.......: ................. -....... 1.157.117.520
-Amortização e Encargos de Financiamento da Administração Direta, Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público_.......;__ , __________ 1.134335,669
-_Contrapartidas de Empréstimos Externos ....
51.340.663

-Outras Despesas Correntes_ e
de Capítal ......................·-···--···Art. 2~

H . . . . .· · · · · · - - - · · · · - ·
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É o Poder Ex:écUtivo aUtorizado a abrir
créditos especiais ao Orçamento Gei"al da União
-Lei n" 7.632, de 3 de daembro de 1987até o limite de Cz$ 549.413.779.000,00 (quinhentos e quarenta e nove bilhõ_es, quatrocentos e
treze milhões, setecentos e setent<.~ e nove mil
cruzados), utilizando os recursos oriundos do excesso de arrecadação das receitas do Tes_Õuro
Nacional, a teor do art. 43, §§ l "• inciso II,. e 3 9,
da Lei n~ 4.320, de 17 de março de 1964, e acjueles
decorrentes de operações de crédito internas e
externas, para atender aos programas de trabalho
-Constantes do Anexo ll
Art. 39 O Poder ExecutivO poderá éfetuãr·o
remaneJamento dos vaiares óe que trata o art.
19 desta lei, conforme c:;ljscriminado_ n() Anexo I,
para atender despesas_ o:::ntre os órgãos, até o limite
Cle 25% (vinte e cinco por cento).
Art 49 _ A autorizaçXo leg_lslativa para_ a coloca-.
ção de títulos públicos federais referente ao corrente exercfclo, desde que não integralmente utilizada até o. final deste -ano, fie.,. prórrogada para
19e9, no limite do seu saldo, vedada a aplicação
de quaisquer d.ispositivos do De<;~:eto-Le! n? 2.443, .
de 24 de junho de 1988. d~endo os recursos
correspondentes serem destinados, excll!!!ivamente, à cobertura dos restos a pagar de 1988.
Art _59 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. & Revogam-se as disposições em _con~
trário.
É o parecer, Sr. Presidente.
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Projeto de Lei da CêmaJa n• 65, de 1988
(n~ 1.220/88, na Casa de origem) que,.
_autodza o Poder Executivo a abrir crédi·
tos adicionais até o limite de Cz$
3.586.086.605,000,00 (três trUhões,
quinhentos e oitenta e seis bllhóes, oitenta e seis milltões e seiscentos e cinco
mil cruzados, e dá outras prov:l~ndas.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável ao proJeto, nos termos do
substitutivo que oferece.
Completada a instrução da

matérie~, passa~se

à votação do substitutivo, que tem preferência
regimental.
Votação da substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejl:_ldicado o projeto.
- - O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa. red.ação fmal do vencido para o
turno suplementar, que será lida pelo Sr~ 1<:> Secretário.
----I:: lida a seguinte

Redaçáo do vencldo para o turno suplementar do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 65, de 1988
(n., 1.220/88, na Casa de origem).
O ReJator apresenta a redação do vencido para
o turno suplementar do substitutivo do Senado

ao Projeto de Lei da Câmara n~ 65, de 1988 (ri9
I 200/88, na Casa de origem), que autortza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o
limfte de Cz$ 3.586.08fl:i505.0óO,OO (três bilhões,
quinhentos e oitenta e seis bilhões..oitenta e seis
milllões e sciscentos e cinco mil cruzados), e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.

-Leopoldo Peres, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação do venddo para o turno suplementar do substitutivo do Senado ao

O CongreSso Nacionaf decreta:

Arl 19 É o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos suplementares ao Orçamento Geral da
União -Lei n97.632, de 3 de dezembro de 1987
-'-'c até o limite de CzU.036.672.826.000,00 (três
triihões, trinta e seis bilhões, sciscentos e setenta
- e dois milhões e oitocentos e vinte e seis mil
cruzados), utilizando os recursos oriundos do ex·
cesso de arrecadação das receitas do TesourO
NacionaJ, a teor do art. 43, §§ 1~. incisoU, e 3~.
da Lei n~4.320,de 17 de março de 1964, e aqueles
decorrentes de operações de crédito internas e
externas, confonne discriminado no Anexo ~ sen~
do:
Cz$ 1,000,00
-Pessoal e encargos sociais de
órgãos..................--··--·-----..1.157.117.520
-Amortização e encargos de fiw
nanciamento da _administração direta, incüreta e fundações instituídas
pelopoderpúblíco..................- -....1.134335.669
- Contrapartidas de empréstimos externos........ ·---···---.....~ 51.340.663
- Outras despesas correntes e
de capital ..................•- · - · · - · - - 693.87a974

Art. 29 É o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito> especiais ao Orçamento Geral da União

-Lei n9 7.632. de 3 de dezembro de 1987 até o limite de Cz$ 549.413.779.000,00 (quinhentos e quarenta e nove bilhões, quatrocentos e
treze milhões, setecentos e setenta e nove mil
cruzados), utilizando os recursos oriundos do ex~
cesso de_arrecadação das receitas do Tesoura
NacionaJ, a teor do art 43, §§ 19, inciso 11, e 39,
da Lei n9 4.320, de 11 de março de 1964, e aqueles
decorrentes de operações de crédito internas e
externas, para atender aos programas de trabalho
constantes do Anexo II.
Art. 3~. O Poder Executivo poderá efetuar o
remanejamento dos valores de que trata o art.
19 desta lei, conforme discriminado no Anexo I,
para atender despesas entre os órgãos, até o limite
de _25% (vinte e dnc::o por cento).

Art.. 49 A autorização legislativa para a coJocaw
ção de títulos públicos federais referente ao corrente exercício, desde que não integralmente utili-iãâã ate- o Jirial_ de_ste ano, fica prorrogada para
1989, no limite do seu saldo, vedada a aplicação
de quaisquer dispositivos do Decreto-Lei n~> 2.443,
de 24 de junho de 1~88, devendo os recursos
correspondentes serem destinados exclusivamente à cobertura dos restos a pagar de 1988.
Art 5~> Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 69 Revogam-se_ as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Discussão do projeto em turno suplementar.
(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada corno

definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Item 1:

Votação, em turno único, do Projeto de

Lei da Câmara n<? 61, de 1988 (n9 719/88,
na Casa de origem), que prorroga o prazo
estabelecido no art 19 da Lei n 9 5.972, de
11 de dezembro de 1973, que regula o procedimento para o registro de propriedade de
bens imóveis discriminados administrativa-

mente ou possuídos pela Onião, tendo
PARECERFAVORAVEL, proferido em plenário
Da Comissão de Constituição e Justiça.
A discussão da matéria foi encerrada em 'sessão
ordinária anterior, tendo a votação adiada por falta
de quorum.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

É o seguint~ o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA <:AMARA
1'1• 61, de 1988
(1'1• 719/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Proroga o prazo estabelecido no art.
1' da Lei D' 5.972, de 11 de dezembro
de 1973, que regula o procedimento para o registro de propriedade de bens imóveis dlscrlmlnados administrativamente

ou poasulclos pela Unliio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica prorrogado, até 31 de dezembro
de 199_8, o prazo estabelecido no art 19 da Lei
n' 5.972, de 11 de dezembrO de 1973, alterado
pelo art 1' da Lei n• 6.282, de 9 de dezembro
de 1973, earll9daLein9 6.584, de24deoutubro
de 1978.
Art 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) 'ltem2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n' 62, de 1988 (n'1.071/88,
na Casa de origem), que dispõe sobre a composição inicial dos T ribunals Regionais Federais e sua instalação, cria os respectivos quadros de pessoal, e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário
-Da Comissão de Constituição e Justiça.
A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária anterior, tendo a votação sido adfada
por falta de quorum.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.

~ ~d~ e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO

J"''9 234, DE 1988
Nos termos do art. 350, combinado com a alinea a do art. 3_1 O do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Lei da Câmara n 9 62, de 1988, a fim de que· Sobre -·ele seja
ot.Mda a_ Comissão de Constituição e Justiça sobre o artigo 9~ §
2~ e outras possíveis inconstitucionalidades.
Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1988.
- Cld Sabóla de Carvalho.
O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) Em conseqüência da aprovação do requerimento,
a matéria sairá da Orc!,em do Dia para audiência
so~dtada.

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Passa-se, agora, à apreciação do requerimento
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei do Distrito Federal n~ 6/88.
Em votaÇão o requerimento de urgência.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~ane<:er sentados. (Pausa.)
_~ Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF, n9 6/88, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria no Quadro
de Pessoal do Distrito Federal a carreira de
Finanças e Controle e seus cargos, fixa seu
vencimentos. e dá outras providências.
Dependendo de parecer da Comissão do
Distrito Federal.
Solicito ao nobre Senador Maurício Corrêa
parecer desse órgão técnico.
-

o

O SR. MAQRÍCJO CORRM (PDT - DF.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. trata-se de rojeto de lei de iniciativa do
Senhor Governador do Distrito Federal, nos termos do_arl 16 do Ato das Disposições Constitu~
clonais Transitórias, que cria no Quadro de Pessoal do Distrito Federal a Carreira de Finanças
e Controle.
A Mensagem Governamental explicita que o
referido projeto encontra-se -em conformidade
com o Decreto-Lei n 9 2.346, de 23 de julho de
1987, que dispõe sobre a matéria, no âmbito da
União, mantendo uniformidade de tratamento em
ambas as esferas governamentais, respeitadas,
entretanto as peculiaridades do Distrito Federal.
A Constituiçã_o determina, no capítulo relativo
à Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, na Seçâo IX. arl 74, que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário mantenham, de forma integrada, sistema de controle Interno com
a finalidade de:
"!-avaliar o cumprimento das metas previstas nC? plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos da
União;
II- comprovar a legalidade e avaliar os
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da
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gestão orçamentária, fmanceira e patrirrionial
nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
DI- exercer o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV- apoiar o controle externo no exercido
de sua missão institucional.
§ 19 Os responsáveis pelo contrOle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irréguiartdade oU il~allcfade dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena
de responsabilidade solidária.
§ 29 Qualquer Cidadão, partido políticO~
associação ou sindicato é parte l~gítima para,
na forma da lei, denunciar irregularidades ou
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da
ITnião."
Já o art. 75 da Lei Maior dispõe que as normas
estabelecidas na Seção IX aplicam-se, no que
couber, à organização, composição e fiscalização
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito
Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos
de Contas dos Municípios.
A União, após institucionalizar o Sistema de
Controle Interno, transformou-o, mediante a edição do Decreto-Lei número 2.346, de 23 d_e julho
de 1987, na Carreira de Finanças e Controle.
Secundandõ-.:i, o Distrito_Federal devE!rá dispor,
também, de condições institucionais para o forta·
1ecimento do exercício do controle interno no âmbito de sua administração, em consonância com
os preceitos constitucionais vigentes.
As novas _atribuições estabelecidas na Lei Maior
estão a exigir recursos humanos altamente especializados, em virtude da complexidade e caracteristica interdisciplinar de que se revestem.
O projeto prevê a criação de 130 (ceilto e trinta)
cargos de rúvel superior a 390 (trezentos e noventa) de nivel médio (Analistas de Fmanças e Controle e Técnico de Fmanças e Controle), respectivamente, com vistas ao exercício de um controle
intern-o mais eficaz.
Em razão do exposto, e tendo o projeto de
lei embasamento constitucional, somos pela sua
aprovação, com ressalva da seguinte emenda aditiva:
Inclua-se, como art. 1O, renurnerando-se os
subseqüentes, o seguinte dispositivo:

"Art 1O. Os servidores aposentados, cujos cargos _ou empregos tenham sido transformados de acordo com esta lei, terão seus
proventos revistOs, na inesma proporção e
na mesma data, para inclusão dos direitos
e vantagens concedidas aos servidores em
atividade."
O propósito dessa emenda é assegurar aos servidores de que trata o projeto, os direitos e vantagens previstos no art. 40, § 4 9, da Carta Magna.
É o parecer, Sr. Presidente, para o qual peço
aprovação.
-

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) O parecer é favorável ao projeto, inclusive quanto
à constitucionalidade e juridicidade, com a emenda que apresenta.
Passa-se à discussão do projeto e da emenda,
em turno único. (Pausa.)
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II-para Técnico de Finanças e ContrOle, os
portadqres de certificado de curso de 29 grau ou
habilitação legal equivalente.
Art. 79 Os candidatos aprovados na primeira
fase do concurso e matriculados no programa
de formação terão direito, a título de ajuda finan~
ceira, a 50% ( cinqüenta por-cento) do vencimento
fiXado para o padrão inicial do cargo a que estiver
concorrendo, a partir do início do programa, até _
o dia de sua riomeação ou eliminação do curso.
§ ]9 No caso de o candidato ser servidor da
Administração Direta e autarquias do Distrito Federal, ser-Ihe-á facultado optar pela percepção
do vencimento e das vantag_ens do cargo ou emprego" ·efetivo, mantida a filiação previdenciária,
correndo as despesas correspondentes pelo Distrito Federal.
§ 2~ O candidato que não lograr aprovação
na segunda etapa será reconduzido ao cargo ou
emj:>ieg'o efetivo de que tenha se afastado.
Art. a~ Os cargos rião preenchidos na forma
4o arl 29 destinar-se-ão a concurso público para
provimerito nas Condições estabelecidas no artigo
59, desta lei.
Art. 99 Os servidores a que se refere o art
Z-' e que, na data da inscrição do processo seletivo,
comprovarem grau de escolaridade de rúvel superior, poderão optar pelo aproveitamento no cargo
de Analista de Finanças-e Controle, a asse A. Padrão IV.
Art. 1O. Os servidores aposentados, cujos
cargos ou empregos tenham sido transformados
de acordo com esta lei, terão seus proventos revistos, na mesma proporção e na mesma_ data, para
inclusão dos direitos e vantagens concedidos aos
servidores em atividade.
_
Art 11. ÉoChefedoPoderExecutivodoDlstrito FedeÍ'ai autorizado a baixar os atas necessários à regulamentação desta lei.
Art 12. Os recursos para fazer face à efetiva~
ção das medidas de que trata esta lei, correrão
à conta do orçamento próprio do Distrito Federal.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em con~
trário.

clonados no Padrão IV, Oasse A, dos cargos de
nível superior ou médio, respectivamente.
§ 39 Serão extintos os cargos ou empregos
ocupados em órgãos da Administração do Distrito
Os Srs. Senadores-que o apfovam queiram pe"rFederal, pelos servidores transpostos na forma
manecer sentados. (Pausa.)
deste artigo.
Aprovado.
§ 4 9 A opção de que trata este artigo deverá
Votação da emenda.
Os Srs. S~adores que a aprovam queiram pei- ser manifestada no prazo de 30 (trinta) dias a
partir da publicação do regulamento desta lei~
manecer sentados. (Pausa.)
Art. 39 O processo seletivo mencionado no
Aprovada.
art:. 2~ terá início no prazo de 60 (sessenta) dias
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) --contados -do regulamento desta lei.
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
Art. 4~ Os vencimentos iniciais dos cargos de
pelo Relator, Senador Maurício Corrêa, que será
Anali~ de.Fmanças e Controle e de Té;cnico- de
lida pelo Sr. 19 Secretário. _
f'"trianças e Contróle, são os correspondentes, resÉ lida a seguinte
pectivamente, ao da 3! aasse, Padrão I, índice
Redação final do Projeto de Lei do DF 100, e da 3• Classe, Padrão I, índice 30, da Tabe1a
n" 6, de 1988.
de ESCalonamento Vertical, constante do Anexo
ffi, do Decreto-Lei n~ 2258, de 4 de março de
O Relator apresenta a redã.ção final do Projeto 1985.
de Lei do DF n<> O. de 1988, que cria no Quadro
§ 19 Nenhuma redução de remuneração po-de Pessoal do Distrito Federa] a Carreira Finanças derá resultar da transposição a que se refere o
e Controle e seus cargOs, foca os seus vencimentos arl 29, assegurando-se a diferença como vantae dá outras providências.
gem pessoal, individualmente nominada.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 198a
-Mauricio Corrêa, Relator. ·
§ 2~ Aos ocupantes_ de cargos a que se refere
esta lei estendem-se as normas contidas no art.
ANEXO AO PARECER
6~ do Decreto-Lei n'? 2258, der 4 de março de
1985.
Redação final do Projeto de Lei do DF
Art 59 O provimento dos cargos de que trata
n• 6, de 1988, cria no Quadro de Pessoal
esta lei será feito mediante aprovação em condo Distrito Federal a CarTeira Ananças
e Controle e seus cargos, fixa os seus cUrso público e dar-se-á no Padrão I, aasse A.
de Analista de Finanças e Controle e_ de Técnico
vencimentos e dá outras providências.
de Finanças e Controle.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 É criada, no Quadro de Pessoal do
_ Parágrafo único. O cãil.curso público a que
Distrito Federal, a Carreira Finanças e Controle,
se refere este artigo realizar-se-á em duas etapas,
composta dos cargos de Analista de Finanças ambas de caráter eliminatório, compreendendo,
e Controle, de rúvel superior, e de Técnico de a primeü:a, o e?(ame de conhecimentos, mediante
Fm:anças e Controle, de nível médio, constante
prova escrita e, a segunda, programa de formado Anexo I desta lei.
ção, avaliação final e classificatória.
Parágrafo único. O regulamento éllsporá soArt & Poderão concorrer aos cargos de que
bre a lotação e o exercício dos funcionários ocu~
trata esta lei:
pantes dos cargos a que se refere este artigo,
I - para Analista de Finanças e Controle, os
nos órgãos central e setorials de controle interno.
portadores de diploma de curso superior ou habiArt. 29 Os ocupantes de cargo-S oü empregos
litação legal equivalente; e
pertencentes a categorias funcionais do Quadro
e da Tabela de Pessoal do Distrito Federal e das
Nao havendo que peça a pa1avra, está encerrada a votação.
Votaç.iio do projeto, sem prejuízo da emenda.

tabelas das entidades. da Administração Indireta

do Distrito Federal, que se encontravam lotados
ou em exercício nas Coordenações do Sisteina
de Contabilidade e do Sistema de Administração
Patrimonial e nos Departamentos da Despesa e
de Auditoria da Secretaria de Fmanças, nos 6r·
gãos setoriais ou equivalentes de controle interno
da Administração Direta do Distrito Federal e de
suas Autarquias, em 31 de dezembro de 1987,
e que permaneceram nessas condições até a edição desta lei, são transpostos, por opção, e mediante aprovação em processo se1etivo, na forma
do Anexo II, para os cargos de A,alista de Finanças e_ Controle e de Técnico de Fin8nças e Controle, obedecidos os quantitativos fJXados no Ane-
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Os servidores integrantes da Carreira Auditoria do Tesouro do Distrito Federal, criada pelo
Decreto-Lei n9 2.258, de 1985, que optarem na
fonna deste artigo, serão localizados na Carreira
de que trata esta lei em padrão correspondente
ao que se encontrarem à época da transposição.
§ :29 Os servidores loca1izados em referências
iguais ou inferiOres a N5-10 e NM-17 serão reposi-
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
_

Não havendo quem peça a palavra, ericerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é considerada
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à sanção do Sr. Governador do
Distrito Federal.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Passa-se, agora, à apreciação do requerimento
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei do DF nli 7, de 1988.
Em votação o requerimento.
Os"Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se enç:ontfam. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.

"Discussão, em tumo único, do Projeto de
Lei do DF n9 7, de 88, de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria no Quadro
de Pessoal do Distrito Federal a carreira Or-
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"Art. 1O. Os servidores aposentados, cujos cargos ou empregos tenham sido trans~
formados de acordo com esta lei, terão seus
proventos n~vistos, na mesma proporção e
na mesma data. para inclusão dos direitos
e vantagens aos servidores em atlvidade."

O propósito dessa emenda é o de assegt,lfar
aos servidores de que trata este projeto, os dkeitos
e vantagens previstos no art. 40, § 49 , da Carta

Magna.
1::. o parecer, Sr. Presidente.

VI

v

de ser especializado pessoal qualificado institucional, técnica e salarialmente para a sustentação
do esforço governamental do poder público local
na formulação de objetivos, na alocação de_recursos, inclusive instituc:::ionais, e_ no controle das
ações da administração a fim de que sejam maxi·
mizados seus resultados em benefício da comunidade".
- --.-3. Por outro lado, é- ÕpÕrtuno lembrar que o
projeto de lei, ~m exame, guarda co~formidade
com o Decreto-Lei n~ 2.347, de 23 de julho de
1987, que trata de matéria idêntica na esfera fede·
ral, o que, além de manter a tradição de se proporcionar, quando possível, tratamento uniforme na
condução de problemas similares, reafirma a necessidade e a oportunidade das medidas propostas, porquanto, segundo afirmam os signatários
da ExpOsição de Motivos no 315-A, de 23 de julho
de 1987, relativa ao mencionado decreto~lei, "é
necessário que se proporcione segurança e estímulo aos servidores pertencentes ao sistema orçamentário fede~;:al_, criando-se uma carreira fundonaJ, com possibilidade de ascensão e melhoria
a todos os profissionais, sejam técnicos ou funcj9- _
nários administrativos".
4. Dadas essas r~s. propõe-se a aprovação
do projeto de lei em estudo, ressalv~da a seguinte
emenda aditiva:
•
Inclua-se, como art. 1 O, renumerando-se os
subseqüentes, o seguinte dispositivo:

A

I

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, emenda que será lida pelo _Sr.
1~ Secretário._

. É lida a seguinte
çamento e seus cargos, ftxa os vencimentos,
_
- Dependendo de parecer da Comissão do
Distrito Federal."

e dá Outras providências.

Solldto ao nobre: Sen~dor Mauricio Corrêa o
parecer desse órgão ténlco.
Ó SR. MACIRiCIO CORRêA (PDT - DF.
Parã proferir pareCer.)--:- ·sr.-Pr"esidente e Srs.
Senadores, o Senhor Govemaçlor do Distrito F~
dera( em obediência ao preceituado "pelo artigo
16, § 19, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, enviou à apreciação do Senado Federal o Projeto de Lei do DF n9 7, de 1988, que
"cria no Quadro de Pessoal do Distrito Federal
a Carreira Orçamento e seus cargos, fixa os seus
vencimentos e dá outras providências':.
2. Coilfornie enfatiza o Sr. Governador, na
mensagem que encaminhou o projeto de lei, "a
crias;~o da nova Carreira justifica~se objetivamente
pelã movimentação dos enormes recursos fman~
ceiros, operada nas 45 Unidades Orçamentárias
do Governo do Distrito ~eder~, e a necessidade

El'IEI'IDA N• 1
(SubStitutiva, de plenário)
Do ProjetP _de Lei do DF n9 7, de 1988
Dê~se ~o

caput do art.

2~

a

red~ção

seguinte:

"Art 2~ Os ocupantes de cargos pertencentes a categorias funcionais do Quadro e
da Tabela de Pessoal do Distrito Federal que
se encontravam lotados e ou em exercido
na secretaria do Governo, deSemperihandõ
atividades relacionadas com Orçamento e
Planejamento, inclusive institucional, e nos
órgãos setoríais ou equivalentes da Administração Direta e de suas Autarquias, em_ 31
de dezembro d~ 1987, e que permaneceram
nessas condições até a edição desta te~ são
transpostos por opção e mediante aprovação
em processo seletivo, na forma dq Anexo
H. para os cargos de Analísta de Orçamento
e Técnico de Orçamento, obedecidos os
quantitativos fixados no Anexo 1.''
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são declarado em. lei de livre nomeação e exoneração".
Ora, a clientela a que se refere o art. 29 do
projeto não abrange os nomeados para cargos
técnico, deve ser apredada pelo Senado com todo
em OOmtssão, mas apenas aqueles já investidos
cuidado.
em cargos de carreira ou empregos públicos, não
A presente emenda faz desaparecer a inconsti- ocorrendo,_na hipótese, nova investidura, mas sim
b.ldonalidade de que padece o dispositivo que
o aproveitamento de servidores póblicos pela via
busca substituir. Com efeito, o art. 29 da propo- da transposição.
sição, ao permitir, pelo simples mecanismo da
Sendo assim, no meu entender não ocorre a
transposição, a investidura, de ocupantes de em- apontada inconstltucionaJidade.
pregos na Administração lnctireta, em cargos púSobre. a proposta de estender a clientela a ser
blicos, choca-se frontalmente com a exigência transposta como sendo todos os servidores lotado concurso público. Este não é apenas riõrina dos na Secretaria do Governo, argumenta o nobre
moralizadora, mas, sobretudo, requisito da Lei
Senador ocorrer impropriedade no que se refere
Maior.
a serVidores "lotados ou em exercido nas-CoordePor outro lado, o dispositivo do projeto encerra
nações do Sistema de Orçamento e do Sistema
impropriedade, quando se refere a servidores "lo- de Planejamento", pois as lotações seriam feitas
tados ou em exerdcio nas Coordenações do Sis- por Unidades Orçamentárias.
tema de Orçamento e do Sistema de PlanejaNeste aspecto, convém salientar que deliberamento". Ora, de acordo com o Decreto n9 2.996, damente o projeto não tratou de lotação por Unide_ 19 de setembro de 1985, as lotações de pessoal dade Orçamentária preferindo adotar critério sisno GDF são feitas por UriidadeS Orçamentárias témico de orçamento, que abrange inclusive
e as CoordenãÇões não o são.
aqueles em exercício naquelas Coordenadorias,
Há pouco, bem pouco tempo, o legislador com intento de atender à necessidade de valorizar
constituinte se bateu pela melhoria dos serviços apenas aqueles que lidam com Orçamento e Plapúblicos, buscando alicerçá-la na elevação de ní- nejamento nas Coordenações do Sistema de Or~
vel dos servidores, na seleção e na espeda1ização çamento e do Sistema de Planejamento da Secrede pessoal N. a questão. Como chegar a essa taria do Governo, uma vez que são estes os profismeta sem abandonar o clientelismo injusto e re- sionais que detêm uma maior carga de responsatrógrado? S6 o méritO, fundado na competência bilidade, a de quem são exigidos um maior grau
e na dedicação, pode valer numa democracia.
de qualificação e especialização na área.
Ressalto que a emenda ora apresentada não
Sob o ponto de vista de contemplar com os
implica em qualquer aumento de despesa. Sua efeitos desta lei apenas os que desempenham
finalidade é assegurar mais eficiência aos serviços atividades relacionadas com Orçamento e Planeadministrativos da nossa Capital.
jamento, entendo ser quase impossível discernir
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.~ · no âmbito do serviço· público, com a precisão
- JamU Haddad.
desejada, quais o que desempenham atividades
tipicamente técnicas, no sentido de especialização
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) relacionadas com Orçamento e Planejamento.
Solicito ao nobre Relator, Senador Maurício CorPor estas razões é que opino pela rejeição da
rêa, o parecer sobre a emenda.
emenda.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. MAURÍCIO CORRtit. (PDT - DF.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. S~a
O SR. PRESIDEl'ITE (Humberto Lucena) dores, a Emenda dO nobre Senador Jamil HadO parecer é favorável ao projeto, inclusive quanto
dad, modificativa do art. 29 do projeto, incorre
à constitucionalidade ejuridicidade, com emenda
num equívoco quanto à nomenclatura técnico- qye oferece, e contrário ~ emenda apresentada,
nos termos do § 29 do art 79 da Resolução n~
administrativa. ao referir-se a cargos pertencentes
a categorias funcionais do Quadro e da Tabela
157. de 1988.
de Pessoal, eis que ocupantes de cargos são os
Em discussão o projeto e as emendas.
funcionários pertencentes aos Quadros de PesO Sr. Roberto Campos -Sr. Presidente, pesoa1, enquanto que as Tabelas são próprias aos
ço a pa1avra.
servidores ocupantes de empregos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Todavia, seu propósitO j:)fecípuo fofo de escoiTem a palavra o nobre Senador Roberto Carripos.
mar do texto original o vício de inconstitudonalidade, no seu entender caracterizado no aproveiO SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
tamento, mediante transposlç!o para os cargos
Para esclarecimento. Sem revisão do orador.)em criação, de ocupantes de empregos. Para tanSr. Presidente, apenas para pedir ao Relator um
to, excluiu os servidores das Tabelas das entidaesclarecimento.
des da Administração lndireta, talvez partindo do
Qual é a definição precisa da expressão ''propressuposto de que existem servidores concurcesso seletivo"? Seda isto concurso interno? E
sados, ocupantes de empregos.
qual a relação entre o processo seletivo a que
Contudo, assim como na Administração Direta
se refere o art. 29, e o dispositivo do art. 5~, que
e nas Autarquias, nada impede que na Adminisprevê "concurso público"?
tração Indireta existam servidores ocupantes de
empregos mediante concurso público.
O SR. MAURÍCIO CORRtit. (PDT - DF.
A Constituição Federal dispõe em seu art. 37,
Sem revisão do orador.)- Nobre Senador Roinciso n, que "a investidura em cargo ou emprego
berto Campos, explico a V. Ex'
público depende de aprovação prévia em conEsse processo seletivo evidentemente é .o concurso público de provas ou de provas e títulos,
curso que será feito entre eles, quer dizer, daqueressalvadas as nomeações para cargo em comisles funcionários." daquela clientela, para esta transJusUftcação

A matéria se acha submetida a regime de urgênda e por isso mesmo, já que envolvi aspecto
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posição: concurso interno. Quando a lei fala em
concurso - a Constituição determina que seja
por concurso--, entendemos que o arl 17parece-nos - determina a investidura - estes
já são funcionáriOS:
Há alQWlS funcionário que não são concursados, mas são efetivos, porque estão no Governo
do Distrito Federal, muitos há 25 anos, muitos
deles efetivados por força da Lei n? 442, outros
efetivados por força da Constituição de 1967, e
alguns por força da Constituição de 1988.
De sorte que, se discriminássemos esses funcionários, para que não tivessem essa transposição, eles seriam injustiçados, porque, embora
não concursados, sãcr efetivados.
A minha ·opinião é no sentido de que eles tenham também o direito de entrar nessa transposição, sob pena de sacrificarmos funcionário de
vinte, vinte cinco anõs, s6 pelo fato de não terem
sido concursados. ConfuCio, trata-se de especialistas que deram o seu suor e o seu trabalho
nessas especialidades de Orçamento. (Manifestação das galerias. Palmas.)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Ses. Senaddres que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda do relator.
Os SrS. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
.Aprovada.
Em votação a errienda apresentada na comissão.
Os Srs. Senadores que a apf6vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. 19 Secretário.
- --·
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Lei do DF
de 1988.

11' 7,

O relator apresenta a redaçào fina] do Projeto
de Lei do DF n~ 7, de 1988, que cria no Quadro
de Pessoal do Distrito Federal a Carreira OrçameiiltO seus cargos, fixa oS seus vencimentos,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1988.
- Maurido Corrêa, Relator.

e

ANEXO AO PARECER

Redac;ão final do Projeto de Lei do DF
n"' 7, de 1988, que cria no Quadro de
Pessoal do Distrito Federal a Carreira
Orçamento e seus seus cargos, fixa os
seus vencimentos, e dá outras providêndas.
O Senado Federal decreta:
Art. 1"' ' É criado, no· Quadro de Pessoal do

Distrito Federal, a Carreira Orçamento, composta
dos cargos de Analista de Orçamento, de nível
Superior, e de Téénico de Orçamento, de nível
médio, constante do Anexo I desta lei.
Parágrafo ónico. O regulamento ·dfspOTá sobre a lotação e o exercício dos funcionários ocupantes dos cargos a que se refere este artigo,
nos órgãoS central e setoriais de orçamento.
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Art. 2~ Os ocupantes de cargos ou empregos
pertencentes a categorias funcionais do Quadro
e da Tabela de Pessoal do Distrito Federal e daS:
tabelas das entidades da administraç&o indireta
do Distrito Federal, que se encontravam lotados
ou em exercido nas Coordena_ções do Sistema
de Orçamento e do _Sistema de Planejamento da
Secretaria do Qovemo, nos órgãos setoriais ou
equivalentes de orçamento da_administraÇão d_ireta do Distrito Federal e de suas autarquias, em
31 de dezembro de 1987, e que pennaneceram
nessas condições até a_edição desta lei, são transpostos, por opção, e mediante aprovação em processo seletivo, na .forma do Anexo Il, para os car-

gos de Analista de Orçamento e de Técnfco de
Orçamento, obedecidos os quantitativos ftxados

tado optar pela percepção do vencimento e das
vantagens do cargo _ou emprego efetívo, mantida
a rlljaç:ão preVidenciária, correndo as despesas
correspondentes pelo Distrito Federal.
§ 29 O candidato que não lograr aprovação
na segunda etapa será reconduzido ao cargo ou
emprego efetivo de que tenha se afastado.
Art a~ Os cargos nãõ preenchidos na fõrma
do a_rt. 2~ destinar-se-ão a_ concurso público para
provimento nas condições estabelecidas no art.
5" desta lei.
Art. 99 Os servidores a que se refere o art.
2~ e que, na data da inscrição do processo seletivo,
comprovarem grau de escolaridade de nível superior, poderão-optar pelo aproveitamento no cargo
de Analista de Orçamento, Oasse A, Padrão N.

no Anexo l.
§ 19
Os selVidores localizados em referências iguais ou inferiores a NS-1 O e NM-17 serão
reposidonados no Padrão IV, Oasse A, dos cargos
de nível superior ou médio, respectivamente. _
§ 29 Serão eXtintos os cai'gos ou empregos
ocupados em órgãos da administração do Distrito
Federal, pelos ~rvidores transpostos na forma
deste artigo.
__ _ _
Art 39 O proceS$0 seletivo mencionado no
art. 2 9 teiá início no prazo de 60_ (s~senta) dias
contados do regulamento desta lei.
Art. 4 9 Os vencimentos iniciais do~ cargos de
Analista de Orçamento e de Técnico de Orçamento são os correspondentes a_o da 3• Classe,
Padrão I, índice 100 -e 3~ "Oa.S.Se, Padrão I, índice
30, da Tabela de Escalonamento__ Vertical, constante do Anexo III do Decreto-Lei n'? 2.258, de
4 de março de 1985, respectivamente.
§ 19 Nenhuma redução de remuneraçáo poderá resultar da transposição a que se refere o
art 2 9, assegurando-se a diferença como vantagem pessoal, individualmente nomina_da.
§ 2 9 Aos ocupantes de cargos-a que se refere
esta lei estendem-se as nom1as contidas no art.
69 , do Decreto-Lei n9 "'2258, de 4 de março de
1985.
Art 59 O provimento dos cargos de que trata
esta Lei será feito mediante aprovação em concurso público e dar-se-á no Padrão I, Oas&e A,
de Analisla de OrçamentO e-de Téc:nico de Orçamento.
Parágrafo único. O cdncUi'SCi público a que se
refere este artigo reallzar-se-á em dtiaS etapaS,
ambas de carâter eliminatório, compreendendo,
a primeira, o exame de conhecim_e.Dtos mediante
prova escrita e, a segunda, programa de formação, com avaliação final e dassificat6ria.
Art. 69 Poderão concorrer aos cargos de que
trata esta Lei:
I - para Analista de Orçamento, os portadores
de diploma de curso superior ou habilitação legal
equivalente;
n- para TéCnk:Ode O'rç:ani.ento, os portadores
de certificado de curso de 2~ grau ou habilitação
__
_ .
legal equivalente.
Art. 79 Os candidatos aprovãdos na primeira
fase do concurso _e __matriculados no programa
de formação terão direito, a título de ajuda fmanceira, aSO% _(dnqüenta por cehtO) do vencimento
fixado para o padrão inicial do cargo a que estiver
concorrendo, a partir do início do programa, até
o dia de sua nomeação ou eliminação do curso.
§ 1~ No caso de o candidato ser servidor da
administração do Distrito Federal, ser-lhe-á facul-

----------'-----~ ..

Artigo I' d.l!ll.el n·

Arl 10. Os servidores aposentados, cujos
cargos ou empregos tenham sido tran$formados
de acordo com esta lei, terão seus proventos revistos, na mesma proporção e na mesma data, para
inclusão dos direitos e vantagens aos setvidores
em atividade.
__ __ _ _
Art. 11 ~- É o Chefe do Poder Executivo ao Dis.trito Fedéral aUtorilãdo a baiXar às atas neceSsários à regulamen_taç_ão_ desta l~L
Art. 12. Os recursos para fazer face à efetivação das medidas de que trata esta lei correrão
à corlta do orçainento próprio do Distrito Federal.
Art. _13. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em-contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redaçllo final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Gonzaga Jaime.

O SR. GOI'IZAGA JAIME (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, este momento, no qual nos connos termos regimentais.
_ gratulamos com a perspectiva de um novo e proO projeto vai à sanção do Governador do Dis~ mis_so_r__ordenamento do setor saúde de nosso
trito Federal. (Manifestação das galerias. Palmas.) País, é também o momento de agravamento da
crise _em que ele se debate. Situação que é espeO SR. PRESlDENTE (Humberto Lucena) cialmente grave para iniciativa privada no setor,
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Benevides.
a tal ponto qúe a Federação Nacional dos EstabeO SR. MAORO BEI'IEVIDES ( PMDB -CE. le:ç:_imentos de Serviços de Saúde prevê a falência
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
da rede privada, se medidas imediatas não forem
Srs. Senadores,_a exemplo do que ocorre anual~ tomadas,
mente, reúne-se, hoje, par~ a sua confraternização
Em nosso País, cerca de 25% dos serviços básinatalina, o Oube dos Diretores Lojistas de Fortacos_ de saúde, mais de 80% dos estabelecimento_s
leza, prestigiosa entidade que congrega figuras hospitalares e 75% dos leitos hospitalares são
representativas do empresariado cearense.
mantidos e operados pela iniciativa privada.
Tendo a presidi-la o Dr. Jeovah Alves DamasOs sistemas de saúde considerados mais avanceno, aquela instituição vem assumindo uma poÇados e eficientes- o britânico e o dinamaJ~quês_
sição de liderança na defesa dos interesses da
entre eles- obtêm sua eficácia basicamente em
categoda_do Estado e da região nordestina, fazen~
decorrência das boas relações e da coordenação
do chegar às autoridades, em todos os níveis,
entre as ações governamentais e privadas na presas reivindicações do comércio brasileiro, para cuja
tação de serviços de saúde, em especial quanto
concretização conta com o apoio dos PariamenR
à asSJ"stência médica.
tares, do Governador Tasso Jerelssati e de outros
A experiência destes e outros países - com
importantes segmentos de nossa sociedade civil.
sistemas de saúde assim operados já há alguns
O evento desta noite ensejará, também, a entre- anos- vem mostrando que, mais do que formas ·
gado troféu "Lojista do Ano", conferido a Raimun- de financiamento e controle, o que determina a
do de Araújo Cabral, que se impôs à admiração
eficiência e dá impacto epidemiológico às açôes
e ao respeito 'de seus pares por uma atuação do sistema ._são fatores de ordem organizacional,
sempre dinâmica e correta à frente da concei- política e cultural.
tuada empresa Acal, com longa tradição no ramo
Fica evidente que, _sem um mínimo de planejaR
de ferragens.
men_:to e coord,enação, é muito dificil que as açóes
Nascido na região do CariO~ Raimundo Alves do setor tenham impacto epidemiológico e atenCabral radicou-se em FOrtaleza, ampliando, gra- dam às necessidades de saúde da população,
dualmente, as suas atividades e se transformando sendo muito provável a existência de áreas a des-_
em destacada figura dos nossos círculos sócio- coberto, limitações ao acesso e custosas duplica~
comerdais.
ções de esforços e recursos.
Antedormente, foram agradados com idênlica
A ausência de planejamento e coordenação go)áurea, os Srs. Aloisio Ximenes, VaJman Miranda,
vernamental, em que pese permitir a existência
Covis Rolim, Antonio Romcy, Assis Vie_ira Filho, de vários provedores de serviços competindo Guilherme Ulienfeld; Ãbraão Otoch, Luís Camelo e assim estimulados para a inovação e_ a eficiência
Ribeiro, Petrônfo Andrade e Pio Rodrigues Neto =.:..., pode levar a situações como a: em que se
- todos com marcante realce no setor a que encontra o sistema americano. Privatizado em sua
se dedicaram, projetando-se _como autênticos pa- quase totalidade e onde a ação governamental
ladinos do progresso e desenvolvimento do País.
é meramente reguladora e norrnalizadora, este
Se não fora a pauta dos traba1hos do Senado
sistema é criticado como superespecializado, caFederal, incluindo matérias de inquestionável rele- ro. não-preventivo, mal coordenado e sem acessiR
vância, far-me-ia presente ao magno aconteci- bilidade.
·
mento, levando a Jeovah Damasceno e aos deSr. Presidente, Srs, Senadores, o Brasil vive um
mais dirigentes do CDL a reiteração de minha
momento histórico dedsivo após a promulgação
solidariedade pessoal ao excelente traba1ho que da nova Constituição. Pela primeira vez, um texto
empreendem, dentro dos nobres objetlvos do mo- constitucional contempla a saúde como tema. Na
vimento lojista brasileiro.
nova_ ConstitUição um capítu1o é dedicado à saúPor igual motivo, _c~rtamente os Senadores
de,_ reconhecida como direito de todos e dever
Afonso Sancho e Cid Carvalho estarão ausentes
do Estado. SegUndo o texto constitucional, as
daquela _comemoração, daí por que entendi de açôe.! e_serviço~ de saúde s_ão considerados de
meu dever registrá-la desta tribuna, levando a to- relevância pública e passam a integrar "uma rede
dos os seus participantes a minha palavra de estiR
regionalizada e hierarquizada", constituindo um
mulo ao trabalho profícuo que levam a efeito em
sistema único. A assistência à saúde é livre à iniciafavor da. comunidade alencarina.
tiva privada.
Da mesma maneira, cumprimendo o laureado
A_organizaçâo do Sistema Único de Saúde, prede 19_88 - Raimundo de Araújo Cabral - pela
visto na Lei Magna, e a definição de suas compejusta escolha com que foi privilegiado, convicto
tências e atribuições são esperados com ansiede que a sua trajetória continuará a ser assinalada
dade por todos que labutam no setor. Até lá, no
por um esforço permanente em prol dos interesentanto, faz-se necessário e urgent~ _? ·redifmição
ses maiores do povo cearense.
d,e alQUffiãs relações entre os prestadores públiEra o registro que tinha a fazer, Sr. Presidente
cos e privados de serviços de saúde. Hoje, no
e Srs. Senadores. (Muitó bem!)
Brasil, os serviços públicos vêm se caracterizando
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pela má qualidade e ineficiência e as relações
entre go..remo e setor privado estão levando este
último à fa1ência.

O País não pode prescindir da iniciativa privada
no setor, nem o sistema pode operar eficientemente sem os serviços privados de saúde -especialmente qs de assistência médica.
Entre 80 e 135% das Internações que ocorrem
no Pais, atualmente, se fazem num hospital particular e pelo menos 50% da assistência médica
ambulatorial é prestada na rede privada de es:tabelecimento de saúde. Em média, são feitas cerca
de 950 mil internações de segurados da Previ_dência Social na rede privada, contratada ou conR
veniada, por mês. No último mês (setembro), em
que os serviços prestados pelos próprios federais
foram reduzidos pela greve dos funcionários, as
internações feitas em rede parti~ular foram a mais
de 1 rnilhãó e 200 niil!
No último dia 1O, quatro mil hospitais particuR
lares em todo o País suspenderam o atendimento de segurados da Previdência Social por 24 horas,
em protesto contra o atraso no pagamento das
coritas da rede privada de serviços e o não-rea~
juste de diárias hospitalares, pagas atualmente
pelo MPAS. Esses hospitais pararam por absoluta
impossibilidade material de operar,
· O nível. remuneratório das diárias hospitalares
foi estabelecido em 1985, quando uma diária corR
respondia a 1,16 OTN. Esta diária deveria cobrir
custos como hotelaria, refeições, enfermagem,
médicos plantonistas e medicamentos, entre outros. Hoje, o vaJor da diária paga aos hospitais
conveniados e contratados pela Previdência Social é de 1 mil e 560 cruzados, correspondentes
a 0,65- OTN; um valor que não cobre siquer os
gastos de hotelaria.
Além dos valores aviltados, os serviços prestados são pagos com atrasos de até 3 meses da
data de sua Prestação, sem correção. Cõm os
níveis atuals de inflação, podeRse perceber que
a situação é insustentáveL
E isto não é tudo, Sr. Presidente, Srs. Seriadores: a nova Constituição determina aumento de
encargos trabalhistas e tributários que oneram
a folha de pagamento das empresas médicas em
mais de 30%, agravando ainda mais a situação
do empresariado privado de saúde.
A insuficiência de recursos tem sido o argumento para os baixos valores da remuneração
dos serviços contratados pela Previd~ncia e a
complexidade da sistemática de pagamento, cuja
cadeia de procedimentos envolve vários órgãos
e para a qual não existem alternativas - sendo,
nos últimos meses, freqíleritemente paralisada
por greves de servidores e bancários -, o motivo
alegadp para os atrasos. De qualquer forma, os
prestadores de serviços estão sendo penalizados
e, literalmente, estão subsidiando a Previdência
Social.
A situação decorrente - e que nos ú1timos
dias chegou a seu ponto máximo de agravamento
- representou um importante impacto sobre o
capital de giro das empresas médicas, que não
apenas tiveram de tomar empréstimos na rede
bancária para honrar seus compromissos - inclusive coin o lAPAS!- como, em muitos casos,
se viram na impossibilidade material de funcionar,
por falta de fornecedores e de poder de compra.
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Em declaraç~es recentes, o próprio Ministro
da Fazenda reconheceu a justeza da indexação
dos valores de remuneração de serviços contrata dos ou conveniados pelo Governo.
Vemos com grande esperança a implantação
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de _Cachoeiras de Macacu, no Estado do Rio de
Janeiro.
Relata-nos um amigo ·que a gleba foi desapropriada, pela primeira vez, em janeiro de 1964,
mas que a mudança de regime impediu que fosse
do futuro Sistema Ónic:o de Saúde, conforme prementa Agrário (Mirad} nãQ aceleraram o processo
feito o assentamento dos colonos. Mesmo assim,
vê a Constituição. Vemos com_esperança o estade reforma agrária no Pais. Esperava-se, então, o Incra realizou obras de infra-estrutura na área.
Em 1975, o latifúndio foi devoMdo a um pretenso
belecimento de relações produtivas e respeitosas
que houvesse planejamento a nível nacional, em
entre os setores público e privado, no novo sistecoordenação com os demais ministérios, de mo- proprietário, mas cinco outros pretendentes disma Om sistema cujo funcionamento e eficácia
do a possibilitar a execução dos programas de putaram-no na Justiça. Em dezembro de 1979
só serão alcançados se for considerado o bipé reforma agrária com eficiência e objetividade, me- e janeiro de 1980 a fazenda abandonada foi ocusobre o qual ele se assenta, fonnado pelas redes
diante a implantação da infra-estrutura, o treina- pada por 150 lavradores _Sem ~rra, 89 dos quais
públicas, ft1antr6pica e privada lucrativa de servi- mento dos colonos pelos órgãos competentes e o vfgárlo foranl presos pela Polícia Militar no
dia 30 daquele mês, como .. invasores e subverços de saúde. O me-smo- cuidado e uma destina- e, indusive, a adoção de uma política de preços
çáo eqüitativa de recursos para iodos os três_sub- e de crédito que assegurasse a consolidação do
sivos", e liberados a seguir.
A Coõferência Nacional dos Bispos do Brasil
setores são condiçõ.es indispen~áveis para seu
empreendimento.
(CNBB), a Comissão-Pastoral da Terra, sindicatos
equilíbrio.
No entanto, frusl!'aram-se as _oo_ssas expectae, inclusive, alguns políticos passaram a exigir do
A crítica feita ao setor priVado de saúde, Sr.
tivas. O movimento dos trabalhadores rurais sem
Presidente Figueiredo a desapropriação da fazenPresidente,Srs. S-enadores, fundamentada no seu terra já manifestou a sua decepçlio ante o assentaInteresse pelo lucro, precisa ser repensada frente
menta de apenas 12 mil famílias em 1987, quan- da. S. EX' decretou a_ desapropriação em 21 de
aos fatos: a medicina que hoje se pratica no Pafs do -o I Plano Nacional de Reforma Agrária previa janeiro de 1981, mas ã$- obras de infra-estrutura
é onerosa, vivendo o setor uma verdadeira revolu- o assentamento de300 mil famílias (in Folha de
em São José da Boa Morte só começaram em
ção tecnológica. A manutenção dos níveis d,e S. Paulo, 24-12-87).
maio de 1982. Nessa ocasião, um assessor do
competência técnica e a própria manutenção do
Os jornais também noticiaram que, em 1987.
ministro da Agricultura e diretor do Pró-Várzeas,
de sobrenome Maciel, chamou o vigário de Casetor mostram a necessidade constante de mo- um grande número de pequenos proprietários,
demização e de. renovação de equipamentos e já instalados e em franca produção, foram obrigachoeiras de Macocu ao seu gabinete, no Rio de
reequipamento. Enquanto os setores estatal e fi- dos a vender suas terras a fim de pagar as dívidas Janeiro, para lhe pedir apoio ao prOjeto hortigranJantrópico contam com recursos públicos para que haviam contraído para custear a produção. jeiro que pretendia implantar naquela área, que
seria transformada num "cinturão verde do Gran~
isto, o setor lucrativo necessita reproduzir seu ca- Tudo isso demostra as deficiência ou mesmo a
de Rio". Aquele técnico dispensou qualquer con~
pital através do lucro. como forma de manter-se falta de uma política de preços e de crédito por
sulta aos lavradores, alegando que "o lavrador
tecnologicamente atualizado.
parte dos órgãos governamentais. Se existe um
Até a implantação do Sistema Único de Saúde, ministério para promover a reforma agrária, como
não entede nada". A empreiteira Andi-ade Gutierno entanto, é urgente que sejam redefmidas e se explica que o Governo deixe ao desamparo
rez foi responsável pelas obras de infra-estrutura,
e o próprio Ministro da Agricultura, então o Sr.
postas em prática algumas das relações hoje exis- pequenos agricultores, que, para pagar dívidas
Amaury Stábile, em_5 de novembro 1982, entretentes entre os setores público e privado de presta- de custeio, vendem suas terras e migram para
ção de servfços de saúde, e que a situação atual~ a cidade?
gou os primeiros títulos provisórios a 17 lavradores sem terra. No entanto, as obras de infra-esmente vivida pelo último seja revertida no menor
Considerando a crise econômico-financeira
que o País atravessa há longo tempo, os parcos
trutura não foram integralmente realizada~. pois
prazo de tempo possível, através de:
-participação do setor privado de seiViços de re<:urso.S do Governo devem ser canalizados para
perderam-se terras férteis, não foram feitos os
saúde nos colegiados de gestão do sistema, tanto fmanciar o pequeno produtor; os grandes e métrabalhos de drenagem numa região sujeita a freqüentes inundações e sequer foi instalada energia
a nível federal como estadual e municipal;
dios devem compreender essa prioridade e reinelétrica.
- restabelecimento do valor de 1985 das diá- vestir os seus próprios recursos.
Com o advento da Nova República e a criação
Embora cada país recorra a meios diferentes
rias hospitalares pagas pelo MPAS, com sua indedo Mirad, mudou a coordenação local do projeto
xação pela OTN;
para realizar a reforma agrária, tendo em vista
em
Cachoeiras de Maracu, o- que suscitou novas
-revisão da minuta de contrato-padrão de suas próprias peculiaridades, os resultados têm
esperanças na população, seguidas de novas fruscontratação de serviço pelo fnamps;
sido sempre benéficos, assinalando-se a dinamitrações. Os furicionários do novo ministério não
- desenvolvimento de opções alternativas na zação da economia, a absorção da mão-de-obra
atendem às reivindicãções <;l_ps parceleiros, nem
cadeia de pagamento pela burocrada federal, per- ociosa e a criação de novos mercados.
lhes fornecem assistência técnica. alegando que
O Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
mitindo maior flexibilidade ao processo frente a
o caminhão e o tratar estão com defeito. EntreAgrário (Mirad), criado há cerca de três anos, já
intercorrências.
tanto, os carros oficiais usados pelos funcionários
Esta situaÇão é ínsUstentável e fatalmente con- poderia ter dado novo impulso ao processo de
são vistos nos stipermecados da zona urbana,
tribuirá para o agravãmento das condições de reforma agrária, eliminando os conflitos pela pos~
nos bares, à noite, e nos fins de semana, enquanto
saúde do povo brasileiro.
se da terra e oferecendo assistência técnica aos
os lavradores de São José da Boa Morte não têm
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito núcleos de assentamento. 6 objetivo é o homem
ambulância ou qualquer carro para transportar
bemf)
sem terra, marginalizado, injustiçado, que deve
membros de sua familia ao hospital de Cachoeiras
o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~- ser respeitado e integrado à comunidade nacio- de
Macacu, a 45 km de distância, em caso de
. nal. O programa existe por causa dele, para repaTem a pa1avra o nobre Senador Nelson Carneiro. rar uma injustiça social e, por isso, ele deve ser
necessidade.
As enchentes que causaram calamidades e
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. ouvido, orientado e atendido em suas necessimortes no Rio e em Petrópolis também atingiram
Pronuncia o seguinte discurso.} .,..--Sr. Presidente, dades.
São José da Boa Morte, porque não foram feitas
Srs..Senadores, a ausência de entrosamento enMas o que se vê, mtütas vezes, com raras exeas obras de drenagem. Numa noite, os moradores
tre, de um lado, os planejadores e executadores ções, é a a~o irresponsável de servidores prepodo PôJder 2 e do 3 - 62 farilffias- perderam
d~ refcirp:la agrária e, de outro, os destinatários
tentes, que ignoram inteiramente a sua função
toda a sua plantação, já na hora da colheita, além
doS programas de assentamento, demonstra a elementar, simples, digna e cristã: a de servir, trade móveis e demais pertences. Somente uma seprepotência e isensibilídade dos primeiros e é ba1hando em uma obra que deveria ser granctiosa
mana depois da inudação a executora do projeto
uma das prindpais causas do fracasso de muitos e magnífica e da qual poderiam orgulhar~se de
local do Mirad foi visitar os desabrigados, instalainvestimentos realizados nesse setor.
participar.
dos
provisoriamente numa escola.
A morosidade e a desídia com que se processa
Qualquer programa que vise_ promover o de:
Interrompemos o relato do exemplo que nos
senvolvimento e bem-estar de uma comunidade a reforma agrária no Brasil podem ser exemplinão terá sucesso, obviamente, se não consUltar ficadas com a desapropriação da Fazenda São
propusemos trazer a V. ~ Os fatos narrados
devem ser o retrato ·de muitos outros, mais ou
os interesses da própria comunidade, se esta não José da Boa Morte, de 4.000 ha, no Município
for ouvida, se não houver diálogo e boa vontade
de parte a parte.
Infelizmente, a extinção do Instituto Nacional
de Colonizaç:ao e Reforma Agrária (Incra) e a criação do l\1inistério da Reforma e do Desenvolvi-
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menos trágicos, mais ou menos dramáticos, mas
inadmissíveis. Um governo Que se preze, que queira preservar sua seriedade, não pode admitir tantas delongas e tergiversações na_ reali~ção de
um projeto de reforma agrária. Os Parceleiros -são
tratados como párias de sociedade, talvez como
matéria-prima junto com a terra, de um projeto
que deveria justificar a existência de um mirustério, não como gente. Não parece haver a mínima
cansclentização dos encarregados de executar o
projeto acerca da importância do seu trabalho
e do objetivo desse trabalho de servir o lavrador
sem terra, o parcelelro, o homem. Esses projetas
só terão sucesso se auscultarem os lavradores,
se tiverem em vista os seus interesses e peculiáridades, se deles participar toda a comunidade, in~
dusive a Igreja, pois é preciso ouvir e respeitar
os líderes dos lavradores, entre os quais estão
não apenas o vigário local, mas também sacerdotes da Comis_são Pastoral da Terra, advogados
da Ordem dos Advogados do Brasil, líderes sindicais ~te. É necessário que haja entrosamento entre todos e boa vontade, pois todos buscam o
a colaboração das partes envolvidas é saudável
e apressa o empreendimento.
Por isso fazemos um apelo às autoridades competentes para que levem em conta as nossa pon~
derações e reformulem a política agrícola e fun~
diária no País, a fim de eliminar os entraves buro~
crátlcoseviabilizararealizaçáodareformaagrária.
Às mesmas autoridades dirigimos também um
veemente apelo para que atendam à grande reivindicação dos parceleiros de São José da Boa
Morte, mandando construir as comportas no dique do ri~ ~ua~iaçu e ~ fazendo a drenagem
da área SUJeJta.a mund~çoes.
--, _ _ ~ __ . __ .-::_
Era o que tinha a dJZer,Sr. Pres1dente. (Mwto
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães.

OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o combate à corrupção, na forma
como ela se apresenta na administração pública
brasileira, envolve alguns aspectos nem sempre
abordados pelos diversos comentaristas que ana~
lisamotema
A corrupção - que é uma ação individual ou
de grupos, estimulada pela impunidade - apre~
senta seu aspecto mais vistoso em diversas ações
governamentais eticamente condenáveis, de efeitos devastadores sobre a credibilidade dos políticos e do próprio regime democrático ante a populaçáo.
lsso acontece, por exemplo, quando o Governo
utiliza recursos públicos para comprar consciências, na defesa de interesses que, se por si sós,
já não são condenáveis, acabam por tomar-se,
dada a forma como se busca protegê-los.
Tais ações se materializam na maior ou menor
liberalidade com que verbas oficiais são distri~
buídas aos meios de comunicação, na funçã_o
direta de seu apoio ao Governo; na concessão de favores variados àqueles que também manifestam esse apoio; na liberação de empréstimos
subsidiados a empresários amigos que fmanciem
eleições e assim por diante.
Mas esse é apenas um lado da questão. Há
outros que não podem ser esquecidos quando

se procuram os meios pelos quais a corrupção
se viabiliza. Um deles diz respeito à desorganização administrativa da administração pública,
responsável por toda sorte _de problemas ligados
à intermediação na elaboração de projetas e liberação de verbas.
--A administr"'-ção pública deveria ser o instrumente adequado por melo do qual os mandatá rios políticos eleitos fariam realizar-se a vontade
do povo que lhes outorgou o mandato.
Os representantes politicas seriam, assim, respensáveis pela defiriição das políticas, do "que
fazer", ao passo que à esfera administrativa cabe~
ria reaJ!zar as decisões políticas do Governo.
Oeórte que a desorganização administrativa de
nosso serviço público, afrontando princípios elernentares de administração, impede o _desenvol-virnento regular e desejável dessas atividades.
A desorganização começa com a divisão de
trabalho em nível ministerial e se multiplica por
toda a administração pública. São 27 ministérios
criados sem nenhum critério técnico que aCon~
selhe essa divisão. A superposição de órgãos, os
conflitos de competência e o desperdício de recursos tomam~se inevitáveis. Há pouco tempo,
a Com!ssáo de Sindicância do Palácio do Planalto
que investigou irregularidades na importação de
alimentos constatou a existência de 48 órgãos
responsávE:is Pelo abastecimento.
/Y\uito embora o Decreto~Le_i n? 200/67, que
institUiu a Reforma Administrativa, fixasse critérios
claros de departamentalização e descentralização,
a verdade é que boa parte de suas determinações
não foi colocada em prática.
Hoje, cada dirigente de um órgão técnico, além
·de preocupar-se-_cotn a-coordenação das ativida~
des a ele inerentes, tem de dedicar grande parte
de seu tempo às chamadas atividades-meio (con~
tratação de p~ssoal, aquisição de materiais etc.),
para as quais, em geral, não tem formação nem
vocação, desviando~se do cumprimento_ estrito
dos programas que lhe cabiam. E grande a gama
de irregularidades daí advindas.
A _situação do pessoal também é problemática.
De um lado há um grande número de funciOnários ~fetivos, mal~pagos, desmotivados; muitos
deJes vulneráveis a todo tipo de propostas ilegais.
De outro, inúmeros servidores nomeados, ocupando cargos em comissão DAS - Direção e
Assess.oramento Superior -, em chefias do 29,
3" e 4 9 escalões, muitas vezes sem qualificação
alguma, apenas por indicação politica ou para
defender Interesses estranhos no seio da administração pública. Na.mesma condição encontramse, em muitos casos, os contratados para exercer
as Funções de Assessoramento Superior (F:_AS):
instituído Inicialmente para facilitar a contratação
eventual de especialista para tarefa específica em
tempo detenninado. Esse instrumento deturpouse, tomando~se cabide de empregos e algumas
vezes de forma de acesso de agentes de interesses
inconfessáveis a todos os níveis da administração.
São mühares de empregos espalhados pelos
diversos ministérios, que propfciam a formação
de verdadeiJps lobbles, que agem nas concorrências públicas, nos financiamentos de progra~
, mas governamentais, na distribuição de verbas.
Como falar em combater a corrupção, se a própria
organiZação do Serviço Público Federal favorece
esse estado de coisas? Uma prefeitura, uma empresa ou ~quer outra entidade terá sempre tra-

tam~nto

preferencial na medida em que indique
alguém de sua conf~ança para ocupar um emprego desses.
São inúmeras as possibilidades de gastar dinheiro público e grande é o campo para o exer~
ciclo da corrupção.
Os efeitos da desorganização administrativa
são fáceis de se detectar: ineficiência"; desperdício
de recwsos; multiplicidade de órgãos para rea1izar
a mesma atividade; choques entre os_ executores
de atividades semelhantes: indefmiçáo de respon~
sabilidades; impunidade; macrocefalia da máqui~
na administrativa; ociosidade de pessoal; empre~
guismo; descumprimento de decisões de gover~
no; facilidade para a corrupção.
Seja pelo despreparo de seus implantadores,
seja pela resistência às mudanças alvitradas, seja
pelos interesses que seriam contrariados, a implantação da Reforma Administrativa formulada
no Decreto~I.ei n~ 200/67 não se -con-cretizou emmuitos de seus aspectos.
A l'E:forina administrativa, entretanto, é um dos
instrumentos apropriados no combate à corrup~
ção. É preciso rever a estrutura- orgailizacional
de nosso serviço público, os quadros de pessoal,
assegurar planos de carreira, estabelecer regime
jurídico úniCo paca os servidOres, obserVar a exi~
gência de ingre~so via concurso público, promover a descentralização, evitar a duplicidade de 6rgãõ~ enfim, estabelecer normas racionais que
faCilitem o bom fl.lrtcionamento da _administraçio
e a vida das pessoas, viabilizando a transparência
dos atas dos administradores públicos, de modo
a controlar as situações que possam ser objeto
da ação dos corruptos.
Se o Governo dirigir esforços nesSe- serltrao,
--terá, certamente, o apoio do povo brasileiro e de
todos os políticos interessados em que a administração pública atue: efetivamente na realização da
vontade do povo, e não no favorecimento de uma
minoria.
Outro assunto Sr. Presidente, Srs._$enadores.
Leio. com preocupação, notícia publicada no
joma1 baiano A Tarde, de 5 de corrente, sobre
a incerteza da continuidade do projeto de irrigação
'"Vale do BrumadÕ", ilo ni.unidpto de Uvramento
de Nossa Senhora, na Bahia.
As obras civís, que estavam quase concluídas,
foram para1isadas por ordem direta do Ministro
Vicente Fialho. Segundo o jornal, o Ministro _alega
ter paralisado as obras para cuidar da organização
da área irrigada mas, na verdade, não vem fazendo
nem uma coisa nem outra.
Outra alegação do Ministro seria a inexlstênda
de recW"sos. N.o entanto, sabe~se que o t'linistério
da Irrigação recebeu, a título de c_omplerr_ler:ttação
-do-o_rçarTiento de: 88, umt~ de 50 bilh?es de
- cruzados.
_
-. __
O projeto, considerado prioritário e o mais importante que o Departamento Nac!ona1 de Obras
Contra a Seca- DNOCS, realiza em toda a região
Nordeste, já custou aos cofres federais 80 bilhões
de cruzados, faltando a alocação de apenas 1O
bilhões_de cruzados, aproximadamente, para sua
conclusão.
A procrastinação da conclusão das obras traz
prejuízo inca1culáveis para a União. O cronograma
de obras do projeto se arrasta há 30 anos. A con- dusão estava prevista, originalmente, para o fma\
d-e f979. Se ficasS-e pronto naquela época, o pro·
jeto já teria se tomado autofinanciável, produzindo
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o suficiente para ampliar, com folgada sobra, a
área a ser irrigada, atuaJmente de 5 mil hectares,

para cercad e 100 mil hectares, que é o potencial
da região. Isso segundo as previsões do DNOCS,

que estima que a receita que essa área cultivada
de cinco m.il hectares propordonaria já teria atingido a cifra de 135 milhões de dólares, nos quase
1O anos de atraso. fsso sem falar nos benefícios
indiretos que se produziriam, mudando completa~

mente a fisionomia de pobreza de uma imensa
região em pleno sertão da Bahia.

Segundo as irúormaç:ões disponíveis, foi interrompida a abertura de um canal de 7 Kms. faltando apenas 460 metros pata sua condusão, bem
como a construção de uma adutora, com 90%
do materia1 já adquirido.

A suspensão das obras pelo Ministro é inexplicável, a não ser que se trate de mais uma retaliação que se faz ao Estado da Bahia.
É preciso que o Ministro reveja sua decisão,
ordenando o reinício das obras, ou, pelo menos,
que venha a público trazer uma explicação plausível de sua atitude, fiXando a data para a retomada
do Projeto, vital para a comunidade da região.
O Ministro não pode esquecer que é um servidor público, que deve explicações à opinião pública dos seus atas, que devem ser absolutamente
transparentes, ainda que essa postura pareça andar um pouco fora de moda no Governo do Presidente Samey...
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE Pronuncia o seguinte discurso)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem sido comemorado com alarde, por todos os veícuJos de
comunicação social, o quadragésimo aniversário
da Dedaração Universal dos direitos Humanos,
proclamada pela ONU, a 1O de dezembro de
1948.
A euforia pela passagem da data tem sua razão
de ser, pois, conforme já-se disse C) "corriemofaa humanidade um acontecimento histórico, porquanto representa a culminância do seu mais pugente anseio: coexistir, vendo reconhecidos os
direitos subjetivos que lhe permitirão atingir wn
dia a plenitude de um ideal de justiça, fruto, sobretudo, da luta dos povos para qt.re·se lhes afigurasse
um futuro melhor".
É bom, portanto, que ·se hõticie o evento, que
se celebre, cante e apregoe para que se instale
profundamente na consciência de todos os homens, de todos os povos, c-omo parâmetro aferido
da dignidade de cada pessoa.
O que nao se justifica é a passagem qUase
despercebida de um outro instrumento jurídico
"de exponencial beleza"
que contendo dois
capítulos e trinta e sete artigos abriu novos horiM
zontes aos povos das Américas e precedeu de
oito meses o texto da ONU.
Referimo-nos à Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Home!l] proclamada pela Organização dos Estados AIT.ierlcimos em abril de
1948 e que atingiu quatro décadas de existência
no mesmo clima de marasmo e apatia que envolve todos os assuntos relacionados à organizaÇãO
regional.

e>.

()texto americano precedeu não só a Declaração da ONU como também outros documentos
de objetivos semelhantes na Europa, na África
ou em- outros continentes.
Parece que, em noss~ mentes, o pioneirismo
deste documento importante perdeu valor ou pacto por ter vindo envolto em declarações retóricas,
que a prática das relações internacionais acabou
por esquecer.
Corno afirmou John Dreier: r>~ ·:os díreitos humanos, assim como o fomento da derTIOcracia
foram relegados a uma posição inferior no programa da OEA, durante a épo"ca da não intervenção
absoluta, recebendo, por outro lado, um novo estímulo em seguida à revolução cubana"~
Esta afirmação-tão triste quanto verdadeira i-Ião
os méritos da OEA e de sua anteCes-

~mpalidece

sora, a União Panamericana. Devemos reativar
nossa memória para restabelecer a verdade histórica e nos nutrlrinos dos Ideais americanistas que
estimularam a ação de nossos antepassados.
Reverenciar Os textos que deram primazia ao
homem "como medida de todas as coisas" é
uma maneira válida de mostrar o que queremos,
que também é _o que deveria ser, mesmo quando, vez por outra, deparamos obstáculos, extravios
ou acidentes de percurso que contribuem para
tornar letra morta os princípios mais sagrados,_
Na Vefaade, este nosso esquecimento ou desinteresse é uma prova a mais do_ de_sprestígio que,
entre nós, desfruta a Organização dOs Estados
ArneJicanos.
Ainda recentemente pudemos observar tal fato
lamentável, quando o projeto de Constituição estava em fase de elaboração na Subcomissão da
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais.
O texto projetado do Relator João Hermann
Neto (4 ) que determinava que as relações interamericanas fos~em regidas pelos princípios constantes da Carta da OEA causou impacto e críticas,
não só entre os Constituintes, mas também entre
jomalistas.
_ Anossover, desconheciam eles, que, em matéria de princípios de boa convivência e relações
internaCionais, a Carta de Bogotá é das mais ricas
e sugestivas, tendo servido de modelo a muitos
textos posteriores.
Disse bem o nosso_ ex-.~is_tro das Relações
Exteriores, o Embaixador Mário Gibson Barbosa
~) que "o Panamericanismo trouxe ao Direito Internacional contribuições primordiais que marcam, de forma clara, o gênio das Américas e a
força vigorosa de seu pensamento jurídico. Enumera os prinCípios _contidos ~~__ Carta da OEA.
a saber, a não intervenção, a autodeterminação
dos povos, a igualdade jurídica dos Estados, a
condenação da agressão e da conquista, a solução pacifica das controvérsias, sem indicação de
foro ad loc, os direitos fundamentais da pessoa
humana, a solidariedade dos Estados, com base
no efetivo exercício da democracia representativa,
_ a _segurança coletiva e tantos outros, que no seu
entender "constituem o arcabouço jurídico e moral da vida americana".
Nãq consider?lmos honesta a posição aprioristicamente contrária à OEA, sO porque dela faz parte
uma das duas superpotências mundiais, ao lado
de- olrlros Estados de influência menor ou nula
no equilíbrio universal dos poderes.
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Pensamos também que é estéril a atitude que
consi"ste em relembrar a qualquer propósito o
comportamento pouco conforme às regras do
Tiar, mantido pelos Estados Unidos da América
quando do co-!lflito naS Malvinas.
A nosso ver, nãO nos -corlduzifá m~ito longe
a eterna alegação de que forças pan-americanas
de paz realizaram intervenções pouco humanitárias em algumas partes do hemisfério.
Não damos totalmente razão ao sociólogo ar~
gentino- Juan Gabriel T okatlian (6 ), quando explica:
"A atual crise da Organização dos EStados
Americanos é a manifestação concreta das
contradições_e da deterioração çre5!cente_ das
relaçõeS entre América LatinaiCaribe e os Estados Unidos.
Não assistimos à mera inoperância administrativa da OEA: esta é o produto de diver~
gências económicas, políticas e estratégicomilitares profundas no seio do sistema interaniericano.
Em termos bastante sintétiCos, e ájJós
mais de um século de história._ se corrobora
a incompatibilidade entre o monroísmo norte-americano e o bolivarismo latino-americano: dois projetes alternativos que significam a antítese entre um modelo hegemônico-imperial e uma proposta unitária de federalismo anfictiônico entre pares latino-americanos e do Caribe insular.''
Esta p_osiçãO maniqueísta, apoiada em ídOlos
do passado não se justifica no mundo inter-relacionado e complexo de hoje em que a sobrevivência pacífica só se adquire através do enlace
entre o sonho e a realidade por meio de _conceções recíprocas, decisões negociadas, pluralismo
político e flexibilidade axiológica, que não podem
se apegar a imagens retóricas ultrapassaçl{l,s.
Por isso, queremos crer na OEA e no seu futw'O
proinissor.
Haverá de existir uma saída honrosa para o
mais antigo organismo interamericano, que se
antecipou a_ vários acontecimentos e inspirou associações interestaduais sólidas e eficientes em
várias partes do mundo.
Dois acontecimentos recentes revigoram esta
nossa esperança e são, de certo modo, interligados.
Um deles foi a aprovação, pelo Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo n9 67, de
19S8, do texto- do Protocolo de Reforma da Carta
da Organfzação dos Estados Americanos denominado "Protocolo de Cartagena das fndias". C)
O õutro foi a reeleição, por aclamação, do diplomi;tta brasileiro João Baena Soares para um novo
mandato como Secretário-Geral da Organização,
a 14 de novembro último.
- Teceremos comentários sobre os dois fatos
que consideramos vinculados, tendo em-vista
que, ao que se comenta, um dos motivos que
levarani os Estados-membros a reformar a Carta
da Organização dos Estados Americanos foi o
desejo de conceder poderes mais amplos e explícitos ao atual Secretário~Geral do foro regional,
em razão de sua confiabilidade e competência
à frente do órgão.
Quanto ao primeiro dos acontecimentos aludidos, a saber, a reforma da Carta, pedimos pefmissão para relembrar passagens de nosso parecer
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de plenário como relator da matéria, no Senado
Federal, há alguns meses, {8 ) em que opinamos
pela adesão, sem delongas, do Brasil àquele documento interamerlcano que procedendo à uma
reforma estrutural da OEA, poderia contribuir para
o resgate da instituição abalada por uma crise

de <:onfiança.
Naquele

mo~ento,

afirmamos:

Como se sabe, no encontro de Cartagemi,
a Orgaflização regionaJ retomou o exame dos
textos emanados da Comissão Especial para
Estudar o Sisterria lnteramericano e propor
Medidas para sua Reestruturação (Ceesi),
"cujos trabalhos duraram de 1972 a 1975
e redundaram em propostas de reforma da
Carta da OEA, do Tratado lnteramericano
de Assistência Recíproca (T~ar), e da assinatura de duas convenções:_ sobre_ Segurança
Econômica Coletiva para o Desenvolvimento
e sobre Cooperação para o Desenvolvimento
Integral".
Entretanto, a Assembléia Geral reunida em
Cartagena, limitou~se a apreciar o projeto de
reforma da Carta, n6 qUal foram introduzidas
modificações de três tipos: a) alteraçã.o de
conteúdo de textos, b) supressão de artigos
e c) introdução de dispositivos novos.
Procederemos à enumeração destas modificações, tendo como ponto de referência
a Carta da Organização dos Estados Americanos, tal como modificada pelo Protocolo
de Buenos Aires, de 1967:

a) Alterações de conteúdo de textos:
Foram feitas tanto no preâmbulo da Carta
quanto em seu articulado.
E foram as seguintes:
l) O preâmbu1o passou a referir-se à democracia representativa como condição indispensável para a estabilidade, a paz e o
desenvolvimento da região.
2) O art. 19 foi modificado para explicitar
que a OEA. não tem ffiãJs faculdades que
aquelas expressamente conferidas em sua
Carta que, de modo algum, autoriza a intervenção em assuntos de jurisdição interna dos
Estados-membros.
3) O art. 2 9 passou a enumerar dois novos__ _
propósitos essenciais para a OEA. a Sãber:
a) promover e consolidar a democracia
representativa, respeitado o princípio da nãointervenção;
b) alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais para que os Estados-membros possam dedicar uma maior
soma de recursos ao desenvolvimento econômico.
4) No art. 39 estabeleceu-se o princípio
da livre escolha pelos Estados-membros,
sem a influência externa, de seu sistema político, económico e soCial, bem assim o dever
para cada um de não intervir nos negócios
de outro. Encareceu-se, igualmente, a necessidade de uma cooperação entre os estados,
independentemente da natureza dos sistemas políticos, económicos e sociais.
5) O art. 8 9 que se_ referia aos pedidos
de admissão à organização,-apresentados
por entidades políticas cujo território estivesse sujeito, total ou parcialmente a litígio ou
reclamação entre pafs extracontinental e um

- ou mais estados da OEA. passou a ter vigên~
cia transitória, isto é, até 1O de dezembro
de 1990. O obJetivo da -modificação parece
ter sido o desejo de eliminar, a curto prazo,
o impedimento de ingresso da Guiana e de
Belize na organização continental.
6) O novo art. 23 manteve referência à
submissão das controvérsias internacionais
entre os Estados-membros, aos processos
de solução pacífica indicados na Carta, mas
- não mais descrevendo este fato como meelida prévia à submissão do caso ao Conselho
de Segurança das Nações Unidas.
A segunda parte do mesmo artigo esclarece qtJe a mencionada modificação não de-ve ser nterpretada de modo a prejudicar direitos ~ obrigações dos Estados-membros,
conforme os arts. 34 e 35 da Carta das Naçõ-es Unidas, Diga-se, a título de esclareci:. melito, que o citado art. 34 dã ao Conselho
de Segurança ~a ONU competência para in--vestigar sobre qualquer controvérsia ou situação suscetível de provocar atritos entre as
fiações, enquanto- que o também mencionado art. 35 confere a qualquer membro da
Organização mundial o direito de solicitar sua
at~nção sobre qualquer c_ontrovérgja daquela

-natureza.
7) A mddificação- do art. 26 pareCe-nos
irrelevante e meramente semântica.
8) Ó-novo art 29 subStitui as expressões
- ofigfuãiS "desenvolvimento económico dinâmico e harmônico" por "desenvolvimento integral", como meta a ser atingida pelos estados associados, esclarecendo que o referido
conceito de desenvolvimento integral abrange os campos económico, social educacional, cultural, científico ·e tecnológico, nos
quais devem se( atingidas as metas que cada
país definir para alcançá-lo.
9) a art. 34 passou a estabelecer que os
Estados-membros devem absterMse de exer·
cer politicas e medidas que tenham sérios
efeitos adversos sobre o desenvolvimento
(tQut cdurt) de outros Estados-membros, não
m~fs se referindo a desenvolvimento económico e social.
10) Pelo art. 37 modificado, enfatizou-se
a necessidade de condições favoráveis de
acesso aos mercados mundiais para os Produtos dos países em desenvolvimento da região, bem asslm ao aumento das receitas
reais provenientes das exportações dos Estados-membros e ao incremento de sua partidpaçã:o no convívio internacional.
_
11) A modi_ficação dç art 46 visou _a enfatizar a necessidade de um desenvolvimento
integral.
12) A mesma proposta se depara no art.
49 que determinou o incentivo de atividades
no campo da tecnologia, com o propósito
_de _adequá-Ia às nec_essidades do desenvolvimento integral.
13) O art 52 sofreu alteração em sua Ieira
Ccom o objetivo de ampliar a competência
da Assembléia Geral na apre dação de relat6-_
rios dos órgãos técnicos, tendo sido igualmente ampliado o- rol de documentos que
podem ser submetidos à sua apreciação.
Deu-se, além disso, à Assembléia Geral, o
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poder de apreciação de relatórios de qualquer órgão, segundo seu critério.
14)- Coube à modificação do art. 63_explicitar que, em casõ de ataque armado ao territÓrio de um estado americano, o Presidente
do Conselho Permanente toma medidas sem
prejuízo do disposto no'Tratado lnteramerlcano de Assistência Recíproca no que, diz
respeito aos Estados-partes no referido instrumento.
15) ·O art. -81 estabeleceu que_o Conselho
Permanente atua provisoriamente como 6rM
gão de consulta, conforme o estabelecido
no tratado especial sobre a matéria e não
mais, como determinava o antigc:> texto,
quandO sobrevenham as circunstâncias previstas no art. 63 da Carta.
16) No art. 90, substitUiu-=5e Comissão
lnteramectsana de Soluções Pacíficas porcomissões ad hoc para solução pacífica de
controvérsias.
17) No tocante à competência do Conselho Permanente, o novo art. 91 referiu-se não
apenas aos projetas d~ _~cardo~ destinados
a facilitar a colaboração entre a OEA, a ONU
e outros organismos internacionais, mas
também visou a facilitar a colaboração entre
a ··organização dos Estados Americanos, Estados americanos e as Nações Unidas.
Modificada foi também a letra f do referido
art. 91 para ampliar o elenco de órgãos cujos
relatórios devem ser submetidos à consideração do Conselho Permanente a fim de que
este apresente à Assembléia Geral as observações e recomendações que julgar pertinentes.
18) O novo art 107, referindokse à composição da COmissão Juifdica Interamericana determinou que as vagas que ocorram
no órgão, por razões diferentes da expiração
normal dos mandatos de seus membros serão preenchidos pelo Conselho Permanente
da OEA, de acordo com critérios preestabeleddos.
19) O art. 116, alargando a competência
do Secretário-Geral, facultou-lhe levar à atenção da- Assembléia Geral ou do Conselho
Permanente qualquer assunto que, na sua
opinião, possa afetar a paz e a segurança
do continente bem assim o desenvolvimento
. _doS estados. Enfatitou, contudo, que tais atribuições serão exercidas em conformidade
com a Carta.
20) POr ftm, é quaS.e desnecessário aludir
ao fatO que o novo art. 127 explkitou qua
a sede da OEA é a Cidade de Washington,
no Distrito de Col_úmbia.

a

b) Artigos ellmlnados da Carta:
Foram eliminados os arts. 30, 31, 32, 33,
83, 84, 85, 86, 87 e 88.
Os arts. 30, 31;-32 e 33 figuravam eritre
as normas económicas da Carta e não mais
coadunam com a nossa idéia de desenvolvimento integral.
Os arts, 83, 84, 83, 86, 87 e 88 constavam
do CapítulO XN rela_ti~ ao Conselho Permanente da Organização e referiam~ a uma
Comissão Interamericana de Soluções Pacificas, que deim-u de existir, superada que foi
pelas suprarilencJonadas comissões ad hoc.
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c) ArtiJ:OS acrescentados à Carta:
Os artiç;os novos que
Carta passou a·

a

incorporar receberam-os números: 8, 30,31,
32, 33, 35, 84, 85, 86, B7 e 143-e:smtelica·
mente, têm os seguintes objetivos:

_

1) O art 89 determina que a condição de

membro da Organização estará restringida

aos estados independentes ao Continente
que, em 10 de dezembro de 1985, forem
membros das Nações Unidas, e aos territórios não autônomos mencionados no docu-

mento OEAISer. P, Ag/doe. 1939/85, de 5
de nove;:mbro de_ 1985, quando alcançarem

a sua independência.

Segundo a Exposição de .Motivos de nõsso
Chanceler, este foi um artificio de redação
para permitir a admissão de colônlas que
vierem a conseguir sua independência, com
exceção das Ilhas Malvinas.

2) O art. 30 explicita que ·a cooperação
interamericana para o desenvolvimento integral é responsabilidade comum e solidária
dos Estados-membros, no contexto dos prin·
cípios democráticos e das instituições do Sistema [nteramedcano e dá outros esclarecimentos.
3) O art 31 erifatiza que ã -Suprãmencionada cooperação deve ser contínua e encaminhar-se, de preferência, por meio de organismos multilaterais.
4) o art. 32 qUalifica o desenvolvimento
como responsabilidade primordial de cada
país e deve constituir um processo Integral
e continuado para a cdação de uma ordem
económica e social justa.
5) O art. 33 propõe qualorze metas básicas a serem atingidas pelos Estados-membros.
6) O art. 35 refere-se àS empresas transnacionais e aos investimentos privados estrangeiros e os sdbmeteu à chamada cláusula Calvo, isto é, à legislação-e ájuriSdição
dos tribunais nacionais competenteS dos Países receptores.
7) O iirt. S4 -esuibeiece recUrSo ao Conselho P_errnanente para obtenção de bons ofícios.
8) O arl 85 penitite ao C0i15Eilho -Perma-nente, com anuência das partes na controvérsia, estabelecer comissões 8d hoc, que
terão, em cada caso, a composição e o mandato que aquele 6rgão estipular.
9) O art. 86 faculta ao Conselho Permanente, pelos meios que julgar conveniente,
investigar os fatos relacionados a uma controvérsia, inclusive no território de qualquer
das partes, ap6s consentimento do respectivo governo.
10) o·art. 87 estabelece as medidas a serem tomadas pelo Conselho Permanente em
caso de não aceitação pelas partes_ do processo proposto de solução 'pacífica.
11) Finalmente, o art. 143 encarece- aos
órgãos competentes da OEA a necessidade
de busca de uma maior colaboração dos países não membros da Organização em matéria de cooperação para o desenvolvimento.

Constata-se, -pois, pela enumeração feita,
que não há óbices de ordem jurídica capazes
de determinar uma atitude negativa desta Çasa relativamente ao Protocolo, que corres~

ponde aos princlj)i6s do Direito Internacional
Geial e Regional.
Desejamos fiJJlleme_nte _qt,Ie os poucos países
recalcitrantes quanto à reforma dêem-lhe a adesão necessária para que o Secretário-Geral da
OEA possa cumprir o seu segundo mandato da
meihor maneira.
Diz respeito a este importante fundonário interamericano o segundo fato, que queriamos comentar, isto é, a sua reeleição por aclamação unânime.
Sobre ela, assim manifestou-se um conhecido
Diplomata, o Embaixador Aluizio Napoleão (9):
"representou um gesto daquele organismo continental que, honrando o Diplomata. refletiu sobre
a diplomacia brasileira. Em sua crônica, o articulista espera que a continuidade de conduta do
Secretário-Geral Baena Soares pOssa ser o fiel
de balança nos conflitoS de temperamento, interesses e pontos de vista, que, muitas vezes, apõem
Estados Unidos da América _e Estados latino-ameri_canos.
Compartilhamos esta expectativa certos de que
não faltarão capacidade, experiência e dedicação
ao nosso diplomata, que imbuído de firmeza e
lriipãiCiãbilidade saberá tirar partido dos poderes
mais amplos que o novo art. 116 da Carta lhe
outorga para "levar a atenção da Assembléia Geral
ou do Cons_elhO Permanente qualquer assunto
que, na sua opinião, possa afetar a paz e a segurança do continente, bem assim o desenvolvimento dos estados".
É inegável que a OEA preCisa transformar-se
em verdadeiro foro político das Américas, em recanto de diálogo e não de confronto, onde todos
os problemas, que nos aflijam possam ser encara_4Q§_com profundidade e compreensão.
Sem detrimento çe ouiros foros ·mais esPecializados, a OEA tem de se dedicar aos problemas
do endividamento externo porque ele interfere na
segurança hemisférica e no desenvolvimento dos
países devedores.
E, além disso, tem de se empenhar pela paz
duradoura no Cãribe, pela solução dos vários conflitos emergentes e, mais que tudo, cumpre-lhe
contribuir para levar a bom termo os vários processos de integração do continente.
Se a nação anglosaxônica do norte pode se
bastar a si mesma, os países latinos do centro
e do sul estão compreendendo cada vez mais,
que "só a união faz a força".
No que tange ao Brasil, devemos envidar esforços para que a organização regional nos auxilie
a cumprir um novo mandamento constitucional
de 1988, o do parágrafo único do art 49 que
nos cOliclamã a busc_ar_ a_ i!ltegração econômica,
política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade
latino-americana de nações.
Assim como a incirredável integração européia
não se fez sem o Plano Marshall e as simpatias
do governo americano, não haverá integração,
nem na parte meridional da América, se não houver o concurso efetivotfo país americano do norte
que é, ao mesmo tempo, o nosso maior credor,
. o nosso principal comprador e_o mais atento guardião da segurança hemisférica.
Baena Soares (1°) conhece a problemática continental e, ~undo Carlos Conde _(11 ) foi eleito
em nome de duas_ esperanças básicas, salvá-la ,
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(a OEA) do marasmo, dando-lhe um pouco de
vida política e moralizá-la.
Sua reeleição significa, sem dúvida, que, à pergunta de Daniel Decuadra, no artigo "OEA. ainda
podemos confiar?" C12l J'!lUitos responderiam, sim!
E, neste bloco-dos otimlstas, também nos enfileiramos certos de que a organização secular sairá
vitoriosa de todas as qises, cumprindo a sua função suprema de cooperar na realização da grande
- aspiração americanã, no dizer de um nosso eX-·
c;hançeler ~ 13 ~: o desenvolvimento e ajustiça social,
privilégios, até bem pouco tempo, de uma peque~
na fração do gênero humano.
Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
beml)
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O SR~ PRESJI)ENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores é de extrema gravidade a situação
econômica brasileira: Vivemos a década que está
para findar sob o fantasma de uma dívida externa
impossível de ser paga, uma dívida que cresceu,
do início da década até 1986, de cinqüenta para
cem bilhões de dólares. Hoje, ao fim de 1988,
ela ultrapassa a casa dos 130 bilhões, e já desistimos, há tempos, de tentar adivinhar o ritmo de
progressão da mesma.
Não podemos, a sociedade brasileira não pode
de maneira alguma suportar o custo do pagamento ou da simples rolagem desta dívida. Passamos por um processo- de empobrecimento globaJ,
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em que o modelo exportador imposto por ela
roubou o alimento da mesa de inúmeros brasileiros, transformando-se_ ao mesm-o t~mpo em
terrível agente inflacionário que perverte ainda
mais nosso sistema econômico.
Iniciamos a década sob recessi!o, recuperando-nos em 85/86, crescendo a taxas expressivas

de 8,3 e 9%, para em seguida estagnarmos a
insignificantes taxas de 1 e 0,8% nos dois últimos
anos. A evolução do desempenho econômico nacional aponta para um iminente colapso. A Formação Bruta de Capttal Fixo, que correspondia
nos anos 70 a 25,6% de nosso PrOduto Interno

Bruto, rec:uou, nesta década, para a sofrível média
de I 6,5% do PIB. Como crescimento _econômico
continuado pressupõe estabilidade nos níveis de
investimentos, a referida queda bem expressa os

rumos em que estamos navegandO.
Na temporada de caça às bruxas que tem marcado este fma1 de 1988, elegeu-se o déficit do
setor público como o bode expiatório de uma
intlação que chega à casa dos 1.000% anuais.
Em nome do saneamento da economia, corta-se
mais que a gordura dos excessos, atingindo fundo
a carne do essencial. Atividades e serviços imprestindíveis à economia e à qualidade de vida do
brasileiro são desprezadas, como se fossem desnecessárias, a exemplo do epis6dio da chamada
"Operação Desmonte", que manteve a um passo
do fechamento a Sudhévea, a Ceplac e outras
entidades de femento à produção.
.Manter o cresdntento ou mesmo evitar o retrocesso e, ao mesmo temp-o, pagar a dívlda, pressupõe a produção econômic:a voltada quase exclusivamente para o mercado externo, como vem
ocorrendo. A geração de dólares necessária à manutenção dos pagamentos da divida ap6ia..se nos
superávit da balança comerciaJ. Para manter os
superávit, o Governo tem que promover contínuas
desvalorizações reais da taxa de câJ:nbio, elevando
em cruzados o valor da dívida pública. Isso gera
inflação, isso evita o produto brasllelro nos mercados mundiais, isso nos faz trabalhar mals e produzir mais, para receber cada vez menos.
O Primeiro Plano NadonaJ de Desenvolvimento
da Nova República traz o e)CJ)Efcito reconhecimento do Governo em relação a esta situação c:a6tica:
"Esses superâvits foram produzidos basica~
mente pelo setor prívado, enquanto a dívida exter..
na -após haver sido estatizada durante os anos
setenta- já era predominantemente do governo.
O setor privado gera divisas; o setor público; que
é o grande devedor em moeda estrangeiroa e
não é superavitário, compra essas cüvisas e remete-as ao exteríor. Simultaneamente, emite títulos
da dívida pública para comprar as divisas... O ajuste externo traduz~se, assim, em desajuste interno."
Neste ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores
cabe analisar as repercussões sociais do fugaz
crescimento económico dos anos recentes e da
explosão dos encargos financeiros do Governo.
A década de 80 tem sido marcada por um
processo recorrente de confisco salarial. Seg~ndo
recente pesquisa do Dieese, o trabalhador brasileiro sofreu perda de 48,2% em seu saJário médio
real, entre março de 1985 e afiõstõ de 1987. Como resultado dessa política de arrocho salarial,
o poder de compra do atual piso de salários corw
responde a somente 32% do seu valor real em

1940.
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O descontrole da inflação é, em grande parte,
a ponta do Jceberg do déficit fmanceiro do setor
públfco. Os dados sobre o Orçamento da União
indicam que os encargos financeiros aumentaram 226% reais entre 1980 e 1984,_ enquanto
que, no mesmo periodo, os gastos totais reais
caíram em 4%
Apesar de todo o esforço do Governo, apesar
de todo o sacrifido da população, a dívida externa
continua crescendo e as exportações permanecem estagnadas. Assim, se estabelecermos uma
relação entre dívida e exportações, veremos que
e1a aumenta gradativamente, ao !onda dos_ últimos anos, indicando que, cada dia mais, a dívida
externa se mostra impossícel de liquidar.
Entre I 982 e I 986, o Brasil remeteu para o
_exterior, em termos líquidos, recursos financeiros
superiores a 40 bilhões de dólares. Essa: tranf~
rência líquida de divisas, confrontada com o crescimento constante da dívida externa, configura
uma diStorção fiitanceira que não podemo' su~

põrtar.
Impõe-se uma tomada de posição da socie-dade brasileira. Acima de tudo, acima de compromissos externos, que apenas disfarçam a submis~
são aos banqueiros internacionais, existe a obriga~
ção de desenvolver de forma harmónica e susten·
tável este Pais.
O Brasil dos anos 80 passou a viver um quadio
de- estagnação, que é amenizado por breves surtos
de Um tipo deformado de expansão económica,
que podemos chamar crescimento constrangido.
Este tipo de crescimento caracteriza-se por ser
superintlac!onátio, SoC:lalmffite êxcludente e de
dificil sustentação.
O empobrecimento da população, dos trabalhadores, os altos índice de inflação, a estagnação
das exportações, o racionamento das importações, a diminuição dos investimentos, a c:rise crênica do déficit público, a fuga do capital de risco
estrangeiro configuram um quadro de retrocesso
económico e social ligado à exaçâo da divida extema
A tentativa brasileífa de conciliar crescimento
e pagamento da dí~da externa resultou, ao que.
tudo indlca;-em duplo fracasso: nem a divida está
sendo paga, nem o País está se desenvolvendo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a decisão de
assumir o pagamento da dívida externa foi uma
decisão democrática da sociedade brasileira? Foi
o povo brasileiro consultado sobre os sacrifícios
que hoje enfrenta, para o pagantento da divida?
Para ambas as perguntas a resposta é negativa.
Não M como negar que a sociedade não suporta
permanecer nesta situação de eterna insolvência,
à conta de uma dívida que, claramente, não há
como ser paga.
Nesse quadro irreversível, este é o momento
de si promovet corajosamente, um amplo com~
promisso dos diversos segmentos nacionais para
legitimar outra moratória da dívida externa, democraticamente assumida.
([ma moratória para a: retomada do crescimen~
to autosustentado e permanente. Uma moratória
que permita ao Pafs reequilibrar-se e estabelece~:
as bases de seu desenvolvimento, a partir do con~
trole da inflação, da disseminação dos benefícios
do progresso por todas as camadas da sociedade.
Não d,es;oncheço as dificuJdades ine~:e:ntes à
propOsta (Jue ora faço. Estou consciente das for~
ças a quem aproveita a atual situação e.não inte~
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ressa a mudança. Sei, também, que sacrifícios
serão neceS§_élrio& _nct reconstrução da nossa economia, mas serão gratificantes por estarem volta~
dós -para perspe~s mais claras e mais otlmi!:l~

tas:

- -

A moratória, Sr. Presidente e Srs. senadores,

ê o único caminho para que retomemos o cresci~
menta económico. Em tomo desse caminho, pro-ponho que nos unamos, todos os brasileiros, todos os segmentos sociais. Será uma moratória
legitimada por um pacto de toda a sociedade
brasileira no sentido de fazer valer seu direito ao
desenvolvimento e sua soberania. Uma moratória
que, enfim, resgate a dignidade nacional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
beml)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre .Senador Louriva18aptista.
O SR. LOURIVAL BAP11STA (PPL

~SE.

PronUncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o re~m~publkado Relatório Síntese da Universidade Pederal de Sergipe, relativo
à gestão 85/88 do Magnífico Reltor Professor
Eduardo Antônio Conde Garcia, é _um documento
digno da mais ampla divulgação possível. caracterizado -pelo extraordinário volume das análises,
avaliação crítica e densidade informativa dos problemas e assuntos ~minados, notadamente no
concernente ao desempenho da universidade nos
domínios da pesquisa, do ensino e das complexas
atividades pedagógic:as, didáticas, científicas e
tecnológicas, desenvolvidas através dos múltiplos
6rgãos componentes da instituição.
Ciiadaem 1968, a Oniversidade Federal de Ser-gipe atingiu, na administração do Magnífico Reitor
Professor Eduardo Antônio Conde Garcia, uma
situação de excepcional relevo, como autêntica
força propulsora de deserw:olvimento sóclo-culw
tural do estado, cuja atuaçã_o projetou~a. não somente no Nordeste, como no cenário nacional,
como uma universidade efidente e dinâmica que
logrou conquistar a credibilidade e o respeito não
apenas dos seus segmentos básicos - professores, alunos e funcionários - como também
das demais instituições _universitárias, governamentais, administrativas e empresariais.
Convém assinalar que o Professor Eduardo
Conde_ Garda foi o primeiro Reitor eleito por processo eleitoral direto elaborado _segundo a vontade da comunidade universitária.
O Relatório Síntese· ,de sua _admini5traçáo demonstra que as metas por ele programadas e
enunciadas ao assumir a Reitoria, em 1984, foram
atingidas com êxito, de tal forma que encerrou
a sua fecunda gestão com aplausos generalizados, motivo pelo qual, na qualidade de seu amigo
e <idmirador, desejo, igualmente, felicitá-lo pelos
exceJentes resultados obtidos, nos limites deste
coi-lc::iso pronunciamento, a frm de registrar, nos
Anais do Senado fe_çleral, os aplausos e as expressões de minha admlração pela alta categoria do
seu des.empenho como _Magnífico Reitor da Universidade Federal de Sergipe, relembrana.o que
o seu advento ocorreu qUanto eu era governador
de Sergipe.
Evocando também, nesta oportunidade, que
o seu progenitor, Professor Antônio Garcia Filho,
foi meu contemporâneo na J='acu1dade _de Medicina da Bahia e é também professor da Univer-
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sjdade Federal de Sergipe, seitdo uma das gran- ·
des expre::;sões culturais çl.e Sergipe.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presl'dente. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra o nobre Senador José Ignáclo Fer-

reira.
O SR- JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadqres, ocupo a tribuna desta

Casa para relatar fatos de extrema gravidade que
vêm ocorréffdo no meu Estado do Espírito Santo,
e que acredito estejam se repetindo em todo o
imenso território nacional.
São questões que envolvem o cumprimento

da Constituição, recentemente aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte, e o comporta-

mente o do Poder Executivo federal, em face de
dispositivo constitucional que o afeta direta ou
indiretamente.

O que estamos observando no Espírito Santo
retrata de forma inequivo_c~ o_ de~umprimento
da Constituição por entic:lêJde ligada diretamente
ao governo federal.
Vamos aos fatos.
Os pequenos e médios produtores rurais que
foram anistiados do pagamento da correção monetária pelo art. 47 das Disposições Transitórias
da Constituição, estão sendo pressionados pelo
Banco do Brasil para que não pleiteiem os bene-.
tidos a que têm direito nos contratos de financiamento cefebt?dos entre os meses de janeiro de
1986 e dezembro de 1987, período que corresponde à vigência do Plano Cruzado, de triste memória.
A ação do Banco do Brasil se desenvolve em
duas etapas: inicialmente, convida os produtores
rurais e assinarem uma carta em que dizem estarem dentes de que não haverá quitação do débito
e nem do titulo da dívida, e que nenhum documento à parte será dado para comprovação do
pagamento; em segUida; ameaÇam os agricultores com o bloqueio dos depósitos de suas cadernetas de poupança, a Caderneta Verde do Banco do. Brasil.
As pressões do Banco Estatal não ficam apenas
na assinatura da "Carta" e no bloqueio das cadernetas de poupança. O Banco do Brasil ainda adverte os agricultores de que, após a concessão
da anistia, eles não mais terão acesso aos créditos
do Banco e que, se não pagarem os seus débitos,
terão os bens confiscados.
A atitude do Banco do Bras~ para com os produtores rurcUs do Espírito Santo é absurda e merece providências por parte do Governo Federal
que deve cumprir e fazer cumprir a nova Carta
f'.o\agna brasileira.
A intimidação dos pequenos produtores sabota
a anistia e fere os preceitos coristituciorlais que
devem ser observados e respeitados por todos
e, especialmente, pelas entidades ligadas aos Poderes Federais constituídos,
O objetivo do Banco do Brasil é fazer com que
os produtores rurais não solicitem a anistia da
correção monetária até o dia 3 de janeiro de 1989,
que é o prazo final para requerer o beneficio.
A nossa posição, ao relatar esses fatos, não
é a de proteger a quem não esteja enquadrado
dentro das exigências do art 47 das Disposições
Transitórias para pleitear a anistia, e sim a de
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união aos estados e excluída a parcela de arrecadefender o produtor rura1 que tem esse direito
constitucloilal.
dação de impostos transferida pelos estados. Para
A esse agricultor que trabalha duro e contribui 1989, o cálculo dos 25% de que trata o dispositivo
constitucional (of feito_da seguinte_ forma;
para o sustento da Nação é que damos o nosso
apoio como brasileiro e como seu representante
a)
Do Lado da receita
Em Cz$ mDhões
Tio POder Legislativo.
I. Impostos ...............---·-·---- 679200,00
Caso o Banco do Brasil continue a agir da forma
-Menos parcela transferida aos
que vem procedendo até o presente momento,
municípios ...... ~"--..- -..·---· ( 170.500,00)
-é impossível que seja bem sucedida a busca de
.:....:Menos incentivos fiscais ........ (58:700,"(>0)
uma solução para os crescentes problemas da
clivida dos pequenos produtores rurais, o que aca- Sul>total 1 ··················-··--·--··· 450.000,00
bará por comprometer a atividade agrícola no 2. Transferências da União exçJusivamente provenientes de imposEspíritO Santo. ·
·- -- ·
tos- .........- ........_.: ___."_._•. _...,...... 101.422,00
O progresso que pensamos haver conseguido
Sul>total 2 .........·-------·· -· 101.422,00
.com a inserção do art. 47 na Carta Constitucional
Subtotall + Subtota12 ...... q-··· 551.422.00
acabou por se transformar rlum engodo Para os
25% dequetrataoart.212 ......... 137.855,00
agricultores devido à ação nefasta do Banco do
b )Do lado da despesa para o seBrasil que, por ser uma instituição estatal, teria
que ser a primeira a cumprir o dispositivo consti- tor educação
1. Função educação e cultura, intucional,
clusive PASEP e inativos da SENo entanto, o que vemos é um exemplo dos
DU · - - - -..- ·,~..~-- 173.689,00
mais deprimentes por parte de um órgão público
-Menostelecomunicações ... ~ (10.038,80)
que, ao invés de acatar a anistia, ameaça os agri- Menos Educação Física e
cultores com ·a bloqueio de suas cadernetas de
Desportos ···········---·--···(6.013,30)
poupança e com improvável éoncessão de futu- Menos alimentação e n.utri·
ros empréstimos.
çãá ........__._.___ _
(2.226,30)
srs-. Sel1ad0re5, a situação não pode continuar,
-Menos cultura ...........____ _
(4.634,10)
providências devem ser tomadas no sentido de
Tata). da despesa fixada para mafazer valer a anlstia concedida pela constituição.
nutenção e desenvoMmento do
Nesse intuito, exijo, daqui desta tribuna, que o
ensino .............----·----..o==-...if--r 150.776,50
Ministro d~ Fazenda tome as medidas necessárias
- Menos despesa à conta dos
para que o Banco do Brasil passe a adotar as
(9.000)
recursos do Salário Educação ..
medidas preconizadas Tta Carta Magna, para a
Despesa total para manutenção
concessao da anistia aos pequenos e médios em~
e desenvolvimento do ensino,
presários e produtores rurais que tomaram em~
exdusiveSalárioEducação ....... 141.776,50
préstimos durante a vigência_ çlo Plano Cruzado.
Este é o mOmento para um toque de avanço
para o exercício de nossas responsabilidades. O
No que se refere à receita prevista na proposta
custoda omissão seria muito grande para os agri- orçamentária para 1989, deve~se esclarecer que,
cultores e para a Nação. Tem os uma oportuni- do total da receita relativa a impostos, deduziu-se
dade de oferecer os nossos se_rviços. E é o que a parcela a ser transferida aos municípios e a
estamos fazendo. . - .
parte referente aos incentivos fiSCais, vez que estes
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em recente prorecursos não constituem efetivamente receita do
nunciamento na Câmara, a deputada Rita Camata
tesouro estadual. A este respeito, maiores esclareteceu considerações a respeito das verbas desticimentos serão adiante apresentados.
Das transferências federais foram deduzidas as
nadas à ~ducação, no orçamento do Estado do
Espírito Santo, para o exercício de 198_9, inforparcelas a serem transferidas pela união, mas que
mando que o Govemo Estadual não está cumnão são provenientes de arrecadação de impostos, como recursos a captar, convênios (incJusiv_e
prindo os dispositivo constitucionais que determinam a ·apl!cação, pelos Estados, de no mínimo
sudes) e salários educação. A parcela do fundo
25% da receita resultante de impostos, na manuespecial foi subtraída visto que,·com a riova constitenção de desenvolvimento do ensino.
_tuição, este nã.o existe mais.
Assim, temos uma estimativa de receita de Cz$
A esse respeito quero informar que recebi do
551.422 mDhões, resultado da arrecadação de
secretário-chefe da coordenação estadual do planeja_mento do Governo do Estado do Espíríto
imposto mais transferências federais, do qual, calculando-se os 25% estabelecidos no _arl212 da
Santo, carta esclarecendo a situação apontada
constituição federal,- obtem-se o valor de Cz$
pela ilustre rePresentante do meu Estado na Câ137.0.55 milhões que, comparado à despesa desmara Federal, que passo a ler:
tinada a manutenção e desenvolvimento do ensi"De_tendo-nos apenas em esclarecer quanto
aos dados e cálculos informados pela deputada, no, focada em Cz$ 141.776 milhões, demonstra
vamos oferecer, a seguir, uma síntese da proposta o cumprimento do dispositivo constitucional suorçamentária do Estado para 1989, no que diz pracitado, uma vez que a aplicação prevista atinge
respeitO aOs quantitativos da receita e da despesa,
a 25,6%, portanto, superando o percentual míniacompanhada de explicações dos cálculos efe- mo exigido.
Importa ressaltar, a atipiddade do Espírito Santuados.
· Prelimin.afmente, cabe-nos acentuar que o art. to- em relação aos" demais estados da federação,
212 e parágrafos dê.i ConStitUição federai em vigor face aos incentivos fiscais instituíods, inclusive por
determina a~ estados a aplicação anual, na ma· legislações federais. A dedução dos valores cornutençáo e desenvolvimento do ensino, de não respondentes a esses beneficias fiScais deu-se em
menos de 25% da rec.eita resultante de impostos, razão de que parte do que seria imposto desticompreendida a proveniente de transferências da na~se, sob forma de incentivos fiscais. ao desen-
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volvimento econômico do Estado, incentivando
empreendimentos em atividades industriais, agropecuárias e portuárias, Ioca.JizB.das no Estado. En-

tende-se, assim, que esta parcela, que se abate
da arreçadação tributária e que se destina a aplicaçóes incentivadas, não chega a materializar-s_e corno imposto efetivarnente arrecadado e, por conseguinte, não pode ser computada para efeito
de cálcu1o em tela."
Creio, colegas senadores, que a explicação do
ilustre secretário, que acabei de ler, deve colocar
um ponto final a respeito do assunto.
De minha parte, sei que o (iovemo do Estado
do Espírito Santo vem empreendéndo os maiores
esforços em prol do desenvolvimento educaciona1 do Espúito Santopor saber que gastos em
educação representam, na rea1idade, investimentos em capital humano, necessários ao enfrentamenta dos desafios que se nos apre_sentam. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária
de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA
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de Goiás a doar imóvel à União Estadual dos
Estudantes de Goiás, 02is condiçõeS que men~
dona. (Dependendo de parecer.)
6
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para as de n""' 4 e 6, pelo acolhimento parcial
das Emendas de n1' 18, 26 e 29 é pela rejeição
das demais.
14

da Câmara

Discussão, em twno único, do Projeto d~ ResO:
IuçãQ n~ 197, de 1988, de autoria da Comissão
Diretora, que dispõe SÕbre a exe_cuçào de progra~
mas assistenciais para os sel)'idores do Senado
FederáJ." (Dependendo de parecer.)

Discussão, em turno _único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 68, de I 988 (n• 207/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Ministério Público _da
União, que dispõe sobre as remunerações dos
membros do Ministério Público da União. (Dependendo de parecer.)

15
Mensagem n~ 267, de 1988 (n9 522/88, na órigem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo da União a contratar operação de cré~
dito externo no valor de US$ 71,000,000.00 (se.tenta e_um milhó~s de dólares americanos). (Dependendo de parecer.)
16
Mensagem n~ 269,_de 1988 (n9 531/8f(.nã origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o_Governo ~o Estado do Acre a contratar operaçao de crédtto no valor correspondente, em cruzados, a 1.701.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
n~ 67, de 19.88 (n~ 1202/88, na Casa
de origem}, de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a remuneração
dos integrantes da carreira policial civil do Distrito
Federal e dá outras providências. (Dependendo
de parecer.)
7

8
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 69, de 1988 (n~ 1287188, na Casa
de 'Origem}, de iniciativa do Tribunal Federal de
Recursos, que dispõe sobre as remunerações dos
Ministros do Tribunal Federal de Recursos e dos
juízes federais. (Dependendo de parecer.)

9
1
Discus$80, em turno único, do Projeto de Lei
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolu~
ç:ão n~ 89, de 1988, de autoria da Comissão Dire.. da Câmara n• 70, de 1988 (ni"J.299/88, na Càsa
de origem), de iniciativa do Tribumil de Justiça
tora, que dispõe sobre horário e freqüência no
do Distrito Federal e dos Tenitóriqs, que dispõe
Senado Federal, e dá outras _providências, tendo
_sobre as remunerações dos desembargadores,
PARECERES das Comissões;
- de Constituição e Justiça, favorável ao juJzes de direito, juízes de direito substitutos, juízes
d_e direito dos Territórios, integrantes da Justiça
projeto e ao substitutivo; e
-da Comissão Dlretora, contrário ao subs-- do Distrito federal e Territórios~ {Dependendo çie
parecer.) --titutivo.
(Dependendo da votação do Requerimento n~
10
214, de 1988, de prefeiência para que o substi____Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
tutivo seja apreciado antes do projeto.)
da Câmara n~ 71, de 1988 (n9 1.301/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Superior Tribunal Mili2
Votaç:ão, em turno único, do Projeto de Resolutar, quedispõe sobre as remunerações dos minisçã.o n~ 189, de 1988, que autoriza 0 Governo da
trOs do Superior Tribunal Militar e dos juízes da
União a contratar operação de crédito extenio
~~ç:a ~~r. Federal (Dependendo de p~er.)
no valor deUS$ 300,000,000.'00 (trezeritos mi11
lhões de dólares norte-americanos), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário
Discussão, em turno único, do Projeto de ~i
da Câmara n~ 72, de 1988 (n~ 1.302/88, na Casa
3
de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluda União, que dispõe sobre as remunerações dos
ç:ão n~ 194, de 1988, que-autoriza o Governo da
membros do Tribunal de Contas da União e dá
União a contratar operação de crédito externo
outras providências. (Dependendo de parecer.)
12
no va1or de US$ 300,000,000.00_ {trezentos milhões de d61ares nort~americanos), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário
Discussão, em turno_ único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 73, de 1988 (n• L298/88, na Casa
4
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que dispõe. sobre as remunerações dos
Votação, em turno único; do Projeto de Resolu·
ção n~ 195, de 1988, que autoriza a Caixa Econôministros do Tribunal Superior do Trabalho ejuízes _?o Trabalh_o. (f?ependendo de _parecer.)
mica Federal a contratar operação de crédito ex13
temo no valor deUS$ 80,000,000.00 (oitenta mi~
lhões de dólares norte-americanos), tendo
em
turno
úrUco, do Projeto de Lei
Dfscussão,
PARECER FAVORÁVEL. pro(erido em plenário
do Senado n9 63, de 1988-DF, que estima a Re5
ceita e foca a Despesa do Distrito Federal para
o exercício financeiro de 19a9, tendo
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
·· -PARECER, sob n~ 10, de 1988, da Comissão,
da Câmara·n~ 66, de 1988 (n? 7.783/86, na Casa
~do Dlsbitq Federal, favorável ao projeto,
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
com a emenda que apresenta de n~ 32, que incorda República. que autoriza a Universidade Federal

17

Mensagem n~ 210; de i 988 (r\9- 5.32/88,- ria origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro, a contratar Operação de Crédito
no valor corresponctente;, _em ç_ruzãdos, a
4.620.000,00 Obrigações· do Tesouro NadonaJ
- OTN. (Dependendo de parecer.)
18
Mensagem n9 271, de 1988 (rt' 533/88, na origem), relativa à proposta' para que seja autorizado
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 1.427.818,89 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
19
Mensagem n~ 272, de 1988 (n~ 534/88, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado de Santa Catarina a emitir
7.519.457,00 Obrigações do Tesouro do Estado
- OTC, elevando temporariamente o limite da
sua dívida consolidada. (Dependendo de parecer.)

20
Mensagem n9 273, de 1988 (n9 535/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor de US$ 5,000,000,000.00
(cinco bilhões de dólares norte-americanos.) (Dependendo de parecer.)

21

Mensagem n~ 274, de 1988 (n'l 536/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Vrtória, EStado do -Espirita Santo, a contratar operação de crédito no
váiOI' cor·respondente, em cruzados, a
1.500.000,00 Obrigações do Tesouro- Nacional
----=- OTN. (Dependendo de parecer.)

2?

Ofício no St24, de 1988 (n~ 1.001~88,- na oriQ"em), relativo à proposta para que seja autoritado
o Governo do Estado do Mato Grosso_a contratar
operação de crédito externo no valor de __ US$
26,450,000.00 (vinte e seis milhões, quatrocentoS
e cinqúenta mil dólares_ norte-am_edcanos). (DeJ cmdendo de parecer.)
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

deza que somente as formas S]Jperiores dos imos
inacessíveis costumam evidenciar ante as retfrias
(Levanta-se a sessão às 23 horas e 30 mi- - daqueles que des1umbram.
Portanto, Sr. Presidente, o pesar de um reprenutos).
sentante do Amazonas ante o passamento de um
DISCURSO PROf'!liNC!ADO pflb SR.
AGREO MELLO /'IA SESSÃO DE 24-11-88 representante grandioso do povo brasileiro.
E QGE, ENTREaJE A REVISÃO DO 01<4COMISSÃO DIRETORA
DOR,
POSTERIORMENtE. SERIA PCJBJJCADO
-Ata da 5• ReunJão Extraordinária,
O SR. AUREO MELLO (PMDB -MA. Prorealizada em 13 de dezembro de 1988
nWlcia o seguinte discurso). Sr. Presidente, após
Às dez horas e trinta minutos do dla treze de
as manifestações proferl:das no plenário, quero
apenas fazer referência ao fato que me surpreen- dezembro de hum mil novecentos e oitenta e oito,
na Sala de Reuniões da Presidência, reún~se a
deu, momento em que adentrei esta Casa, veicuComissão Diretora do Senado Federal, presentes
lado através da pa1avra sempre ponderada e brilhante do nobre Senador Luiz Viana, que foi o os Excelentíssimos Senhores Senadores Humpassamento do antigo parlamentar e notável eco- berto Lucena, Presidente; José Jgnácio, Primeiro
Vice-Presidente; Lourival Baptista, Segundo Vicenomista brasileiro, meu ex-colega na C"amara dos
Deputados federais, Sr. Rómulo de Almeida, cujo Presidente; Jutahy .Magalhães, Primeiro Secretápassado, não somente no campo do Legislativo, rio; Dirceu Carneiro, Terceiro Secretário; João
Castelo, Quarto Secretário; Aluízio Bezerra e Wilcomo na sua atividade profissional, o recomenda
como um dos grandes brasileiros que já perlus- son Martins, Suplentes. Deixa de comparecer, por
1)1otivo justificado,_Q Excelentís_simo Senhor Senatraram esta Pâtria.
Neste ensejo, não poderia, Sr. Presidente, deixar dei Odacir Soares, Segundo Secretário.
I) O Senhor Presidente, dando início aos trade aduzir, também, palavras de muito sentir e
de muito pesar por esse acOntecimento, que me balhos, relata o Processo n" 000773/87-5, que
traz à memória momentos históricos da maior trata ·ae· ãliehãção dos bens que relaciona às fls.
expressão_ e de alta dramatiddade, talvez tão se- 70171, na forma que menciona às fls. 76.
Discutida a matéria, a Comissão Diretora decimelhantes a esses que agora vão sendo abordados no plenário, não somente desta, como na de_nã_o homologar as propostas devido a caracteda casa-irmã, que é a. Câtnara do::· Deputados, rização da alienação por valor inferior ao arbitrado
em que o rutilar das baionetas e o estridof dos pela Coinissão de P.,valiação e autorlzar a realizatiros de fuzil quase que ofuscavam os nossos ção de novo leilão.
Em seguida, o Senhor PreSidente conCede a
olhos e zumbiam aos nossos ouvidos, ao tempo
paJavra ao Diretor-Geral, que trata dos seguintes
em que juntos exercemos nossos mandatos.
ass_untos:
·
Rômulo de Almeida deixou, na sua passagem,
2) Processo n• 014422/88-3, no qual o aube
a recordação de uma atuação eficiente _e capaz,
componente que era do Partido Trabalhista Brasi- do Congresso "Encaminha a prestação de Contas
leiro, a cujos ideais jamais rugiu, defendendo sem- da Subvenção Social recebida para aplicaçi!lo na
pre as teses trabalhist;as, que eram, afinal, nada sigla de inversões financeiras no valor de Cz$
maJs, nada menos, que as reivindicações da parte 720.000,00, referente ao ano de 1988.
Após a discussão, os presentes aprovam a presmais sofrida da população brasileira.
Recordo aqueles tempos do Partido Social De- tação de contas acima menCionada.
3) Resultados de 1 ~ Reunião da ComisSão democrático, da União Democrática Nacional, do
Partido Trabalhlsta Brasileiro, que se entrecho- signada pela Portaria do Diretor-Géal ii~
cavam, às vezes, em diatnbes, as mais veementes, 03011988 e o Sindicato dos Servidores do Poder
todos eles defendendo os seus estandartes ideoló- legislativo Federal e do Tribunal de Contas da
gicos. Rómulo de Almeida era, de certo, urna afir- União - SindiJegis.
Após tomar conhecimento dos fatos e debamação de b.Jdo aquilo porque aspirava a grande
coletividade sofrida deste Pais, dando ensejo a tê-los, decide a Comissão Diretora homologar as
que os seus pares e os seus colegas sempre a decisões tomadas pelas partes e autorizar a publiele recorressem n:os ·momentos mais diffceis em cação da Ata dessa I~ Reunião.
Pro.sseguindo, o Senhor Presidente franqueia
que era preciso uma palavra erudita e urna manifestação capaz, dentro do plenário ou no âmbito a palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães,
que trata das seguintes matérias:
das Comissões.
4) Proposta de alteração do Ato da Comissão
Concluo, portanto, Sr. Presidente, manifestando também e fazendo com que esta palavra seja Diretora n9 40/88, que dispõe sobre contratos e
especialmente endereçada ao Estado da Bahia, credenciaiTiehto de entidades prestadoras de sero pesar de um velho- companheiro de atividades viços de saúde, no âmbito do Senado Federal.
Discutida, a matéria é aprovada, sendo o reslegislativas que aprendeu a admirar e a apreciar,
na fulguração do gênio e da cultura daquele exw pectivo Ato assinado pelos presentes que vai à
- __ traordinário representante popular, tudo aquilo publicação.
5) Minuta de projeto de resolução que altera
que o Brasil pôde oferecer em matéria de capacidade parlamentar, de loquaddade eficiente e de o Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n 9 58172, na parte
atuação idealista.
O nobre Senador Lufz Viana Filho enfatizou, relativa à estrutura administrativa-da AssesSoria
sobreb.Jdo, a situação de dificuldade material da- e dá outras providências.
A matéria é discutida, aprovada e o respectivo
quele ex-parlamentar, fruto da sua inconstestável
honestidade e, ao 111esmo tempo, a pureza ada- projeto de _resolução assinado pelos presentes e
mantina do seu espírito, que causou a todos nós que será efli::arninhado .à Secretariã: Geral da Mesempre aquela impressão de majestade e de gran- sa, com posicionamento contrário do Senhor Pri-

Está encerrada

a sessa.õ.

~

~-
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meiro Secretário corri relação à -criação das fUnções gratifi;_i!!das previstas no mencipnado projeto, em razao de ter encaminhado proposição à
Mesa Diretora para a extinção da maior parte das_
atuais FunçõeS Gratificadas.
6) Proces.Osn~008363/88-9eOI2219t8&.6
"que apuram em Processo AdminiStrativo a au~
sênc!a ao serviço, a partir de 29-4-88, por mars
de 30 clias, do servidor Alexandre Roberto Heck,
matricula 3499, do Qwidro de PessoãJ CLT;.
Após os debates, decide a Comissão Diretora
que o processo administrativo deve ter prosseguimento, até o final, para, se for o caso, aplicar#se
a pena de demissão por justa causa, conforme
artigo 482, I, da CLT.
~
.~
7) Processo n~ 011733/88-8, de Juarez Mendes e outros, encaminhando requerimento solicitando que lhes sejam estendidos os benefícios
do Ato n941187, da ComfsSão Diretora, cOm parecer contrário da Subsecretaria de Administração
de Pessoal e do Conselho de Administração do
Senado Federal.
O parecer, Oral, pelo indeferimento~ é aprovado.
8) Proposta de instituição do Plano Complementar de Saúde, elaborado por comissão de servidoreS designada pelo Senhor Diretor-Geral.
A Comissão-Diretora, após tomar conhecimento da minuciosa exposição do Senhor Senador
Jutahy Magalhães e debater a matéria, aprova o
Plano Complementar de Saúde, na forma que
çlispõe.
9) Processos rf' 5 01 I338/87-3 e 011758!88-0,
onde 9 servidor Leonardo Gomes de CarValho
Leite Neto, 'Requer, em grau de recurso, os benefíci~s do Ato n~ 26/87, da Comissão Diretora, pelas
razoes que expõe".
O processo é distribuídO ao sEmhof Senador
José Ignácio, para relatar.
10) Processo n9_Q13107/84-4, em C:J.Ue"o Assessor _João Mugayar e outros requerem sejamlhes deferida Gratificação de Produtividade nas
condições dos servidores do CEGRAF, Conforme
_despacho exarado no Processo rf 00230_3/82-cE-

ORAF.
O Processo é distribuído ao Seimor Senador
Wilson Martins, para relatar.
Em seqüência, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Senador Wilson Martins. que
passa a relatar as seguintes matérias:
ll) Processos n'"' 017931/87-8 e 0839/88,4,
que versam sobre a concessão de aposentadoria
dos ex-servidores João Pinheiro Borges e Gumercindo Rodrigues da Motta.
O parecer, na forma que dispõe, após a discus. são, é aprovado.
I2) Minuta de Projeto _de Resolução da Comissão Diretora que "Díspõe sobre- a execução _
de programas assistenciais para os servidores do Senado Federal".
A matéria é discutica, aprovada, assinando os
presentes_ o respectivo projeto de resolução a ser
encaminhado à Secretaria Geral da Mesa.
Nada mais havendo a tratar, às treze horas,
o Senhor Presidente declarou encerrados os tra~
_b.:"tlhos, pelo que eu, José Passos Pôrto, DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente vai à publicaçãu.
Sala da Comissão Diretora, 13
deZembro
de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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~-------SENADO FEDERAL--------~
(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do arl 52, inciso VIl, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 161, de 1988
Autoriza a Prefeitura Murucipal de São Luís, Estado do Maranhão, a elevar, em caráter
excepcional e temporariamente, o limite de endividamento do murucipio, até o valor de Cz$
259.977.013,83 (duzentos e cinqüenta e nove mUhões, novecentos e setenta e sete mil, treze
cruzados e oitenta e três centavos), equivalente a OS$ 1,891,567.33 (um mUhão, oitocentos
e noventa e um rrul, quinhentos e sessenta e sete dólares e trinta e três centavos).
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do Maranhão, autorizada a elevar, .;-m caráter excepcional
e temporariamente, o parâmetro do item III da Resolução n• 62,de28 .de outubro de 1975, com as alterações
da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir contratação de ,.
operação de até o valor de Cz$ 259.977.013,83 (duzentos e cinqüenta e nove milhões, novecentos e setenta e
sete mil, treze cruzados e oitenta e três centavos), a US$ 1,891,567.33 (um milhão, oitocentos e noventa e um
mil, quinhentos e sessenta e sete dólares e trinta e três centavos), em 29 de abril de 1988, a fim de regularizar
operação de repasse de recursos contratada junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e renovação de 100% (cem
por cento) das parcelas de principal e encargos vencidas e vincendas, apuradas até 31 de dezembro de 1987,
junto àquela instituição financeira.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de novembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

ew Humberto

RESOLUÇÃO
n• 189, de 1988
Rerratifica a Resolução n• 41, de 1988.
Art. 1' O art. 1' da Resolução n• 41 , de 30 de junho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1' É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos
do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5
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de dezembro de. 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de. ctédito no
valor correspondente, em cruzados, a 4.ioo.boo,oo d&iigações do-Tesouro Nacional (OTN), junto
à rede bancária nacional, destinada a despesas de custeio e pagamento de dívidas a curto prazo,
já vencidas."
·
.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, Humberto
·
Lucena, Presidente, promu)go a seguinte
RESOLUÇÃO

1'1' 190, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de empréstimo externo
no valor de OS$ 63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares americanos).
Art. 1' É o Governo do Estado do Paraná, nos termos do art 52, inciso V, da Constituição Fed~:ral, autorizado
a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 63,000,000.00 (sessenta ·e três milhões de dólares
americanos), junto ao Banco internacional para a Reconstrução e DesenvoMmento (BIRD), destinada ao Programa
de Desenvolvimento Rural do Paraná (Paraná-Rural) -Subprograma ConseNação e Manejo de Solos.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor ha data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1988.- Senador Humberto Lucena Presidente.
(•)

I.

Republictlckl pof haver

~Jafdo

com lno;::orre;;âo ní::iDCN {Seç;S;o H) de 29·11·88. piig. 3591.

SUMÁRIO
l-ATA DA 79' SESSÃO, EM 14 DE
DEZEMBRO DE 1988
Ll-ABERTURA

1.2-EXPEDIENTE
12.1-.Mensagem do Senhor PresJden-

te da RepúbUca
- N• 275/88 (n• 539/88, na ortgem), restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado.
12.2-Mensagem do Go-vernador do

Distlito Federal
-N917/88 (n~ 15/88, na origem), encaminhando à deliberaçao do Senado Federal, Projeto de Lei do Distrito Federal n• 13/88, que
dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salá:-

tios,_ .soldoS- .e -prcventes- dos -seividores; -ows- -- - traçãO -Fedefal PelÕs servidores alcançados
emilítares, daAdministraçâoDlreta,dasAutarpelo Decreto-Lei n? 2.347, de 23 de julho de
quias, das Fundações Públicas e do Tnbunal
1987.
de COntas do Distrito Federal e dá outras provi-Projeto de Lei da Câmara n~ 76/88 (n"'
dências.
--- 844/88, na origem), que altera dispositivo da
Lei no;- 6265, de 19 de novembro de 1975,
1.2.3 -ProJCtos recebidos da Câmara
dos Deputados

que dispõe sobre o ensjno no EXército.

-Projeto de Lei da Câmara n~ 74/88 (n?
8.337186, na origem), que <:ria, mediante
transformações, c:argos de Subprocurador~
Geral do Trabalho e dá outras providências.
-Projeto de Lei da qr:nara n? 75/88 (n"

-Projeto de Lei da Câmara n" 77/88 (n?
918/88, na origem), que inclui a Categoria

261/87, na origem), que dispõe sobre a contagem do tempo de serviço prestado à Admfnis-

Funcional de lnspetor de Segurança Judiciária
no Grupo-Atividade de Apoio Judiciário do
Quadro permanente da Secret.:lria do Tribunal
Superior Eleitoral, fuca os respectivos vendmentos e dá outr~:~s providências.
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-Projeto de Lei da Cãri1ara n"' 78/88 (n"'
973/88, na origem), que altera a Lei n" 5.1 07,
de 13 de setembro de 1966, qUe institui o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (
(FGTS).

-Projeto_de l.ei___®. __cam~~- n 9 79/88 (n~

1.127/88, na origem), que inclui a Categoria
FunciOnal de Inspetor de Segurança Judiciária
no Grupo-Ativídades de Apoto Jud[cfário, do
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria

do Tribunal Superior _do Trab.fl]ho, fiXa os feS'::

Presidente da República solicita autorização
para que o ·oovemo do_Estado do Rio Grande
dO Sul possa contratar operação de crédito
para os fins que especifica.
-Designação de Senadores para integrarem a Delegação Parlamentar Brasileira que
Visitará a República Popular da China e a República da Coréia no período de 5 a 23 dejaneirq.

1.2.8 - DlsCUI"IIOS do Expediente
SEI'IADOR GD S<\BÓú\ DE 0\RVALHO-

Divergência entre Câmara e Senado na aprepectivos valores de vencimentos e dá_ O!Jb'~~
ciação de matérias.
providências.
SENADOR RUBENS VILAR - Homena-Projeto de Lei da Câmara n9 80/88 (n~' gem póstuma a Teotônio Vilela.
SENADOR LEOPOLDO PERES. como líder
1.210/88, na origem), que dispõe s_obre a eleição para prefeitos, vie.e-prefeltos e vereadores -Nota oficial da executiva nacional do PMDB.
SENADOR WIZ Pú\UHYUNO- Entrevista
dos municípios novos çriados ~t~ 15 de julho
do Sr. Carlos Thadeu de Freitas, Diretor do
de 1988, e determina oJ,Itras providências. _
Banco Central.
-Projeto de Lej da Cãmarª- n"' 81/88 (n'~
SENADOR NELSON 0\RNEIRO- Prerro1.284/88, na origem), que -dispõe sobre a gativas do Congresso Nacional na nova Cons~
transfonnação em Autarquia Especial da Su- tituição. Voto do Vice-Presidente Pedro Aleixo,
perintendência Nacional do Abastecimento _ na reunião do Conselho de Segurança Nada~
(SUNAB} e dá outras providências.
nal, realizada em 13-12-68, que editou o Ato
Institucional n\0 5.
-Projeto de Le_i_ da_ Câmara no 82/88 (n9
SENADOR JUTAHY MAGALJVÍES- '"Os
1.286/88, na origem}, que dispõe sobre os
funcionários da Rede Ferroviária Federal estão
vencimentos dos'Ministros do Supremo Tribufuriosos com o projeto de privatização" -Artinal Federal.
go publicado na coluna de Joelmir Beting no
-Projeto de Lei da Câmara no 83/88 (n9- jomai"O,<llobo'". . .
..
~
1.268/88, na origem), que cria Juntas de Con}JENJIDOR NEY MARANHÃO - Declaraciliação e Ju1gamento nas Regiões da Justiça ções à imprensa do Sr. Carlos Thadeu de Freido Trabalho, deftne jurisdições, e dá outras tas. Diretor do Banc:o Central.
providências.
SEI'IADOR FRANGSCO RO~ERGDéficit público.
_
1.2A- Oficio do 1' Secretário da CâSENADOR D/RCEUO\RNEIRO-Repúdio
mara dos Deputados
às insinuações do Deputado José Serra, rere- N9 156/88, encaininhando emenda ao
Pr<?jeto de Lei do Senado n' 1.285(88,
na Câmara dos Deputados), que cria o Adicional de Tarifa Portuária (ATP) e dá outras providências.

1.2.5- Leitura de projetas
-Projeto de Lei do Senado rf' 113/88, de
autoria do Senador Edison lob:ãa. que autoriza o Poder Executiva a insti,tuir a "Fundação
UniversidadeFedera1delmperatriz",comsede
na cidade de idêntica denominação no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

rentes a condução, por S. Ext, da sessão do
CõngfeSsó "Naciorial, que Votou o orçamento
da Uilião para o·exerdcio financeiro de-1989. SENADOR FERNANDO HENRIQUE 0\RD0$0 - Assinatura, em Buenos Aires, doTratado de COOperaÇão- e Integração Econô~
mica entre o__ Brasil e a Argentina.
SENADOR JOÃO DU.MON - 40(> aniversârio da Declaração Universal dos Direitos Human_o,s_. _

SENADOR JOSÉ /ONÁGÔFERkEIRADívida externa.

SEI'IADOR J#!lL HADDAD- Assassinato
-Projeto de Lei do Senado n9 114/88, de_ de deputado -estadual no-Pará.
autoria do Senador GersOn C:ainãta, que-mantém o atual sistema de trlbu~ção para todas
SE!YADOR RaY BACELAR - Expediente
as exportações de pwdutos industria1izados recebido do Presidente Humberto Lucen<)., sosemi-elaborados.
__ bre concursos públicos a serem realizados pelo Senado Federal.
-Projeto de Resolução n9 200/88, de auto1.2.8 - Re.:i-uerlmenios
ria do Senador Meira F~ho e outros Senadores,
.......;. N9 235/88, de urgência para o Projeto
que fixa, para o exercício de 1989, a remune-.
de Resolução n9 192/88, que a1tera a Resoluração do governador do Distrito Federal e dos
respec:tivos secretários. e dá outras providên- ção n9155/88, que dispõe sobre a gratificação
de desemPenha.
cias.
- N' 236/88, de urgência para o Projeto
1.2.6- Oficio da Uderança do PFL
-De substituição _de membro em comis- d~ R~s?lução n9 1~6!88.
são permanente.
___ __ _ -~ 1.2.9- Comunicação da Presidência
1.2.7 - Comunicações da Presidência
Convocação de .s~ssão do Congresso Na-Recebimento da Mensagem n9 276/88 clona] a realizar-se amanhã, dia 15, às 9 horas
(n9 540/88,- na origem), pela qual o Senhor e30 miflufuS. Com Q_rdem do Dia que designa.
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1.3- ORDEM DO DIA

1.3.1 -Fala da Presidência
Referente à urgência regimental do Projeto
de Lei do S~nado n~" 63/88-DF.
1.3.2 - Pronundameitto
SENADOR JOÃO MENEZES -OCotts)óe-

rações sobre as mé,Jtéri~ em apreciação na
presente sessão. -

-1.33- Ordeni dO Dia (continuaçãO)
Projeto de ~i do Senado n9 63, t:;le 19_e8-0F,
que e-stima a receita e fixa a despesa do
Distrito Federal para o exercício fmanceiro de
1989. Aprovado o Parecer da Comissão do
Distrito Federal. À Comissão_da Qi$jto Fec;J.e:-.
ral para a redaç:ão final.
1.3.5 -Requerimentos

- N9 237/88, de inversão da Ordem do Dia.
Retirado, apÓs usarem da palavra os Srs.
João MenezeS e Jamil Haddad.
- N9 238188, de inversão da Ordem do Dia.
Ãprovado, ap6s usar da palavra o Sr. João
Menezes. ... _
_·- _
_
- N? 239188,_de inversão da Ordem cJ,o Dia.

Aprovado.
1.3.6- Ordem do Dia (continuação}
Pr_ojeto de Resolução n9 89, de 1988, de
autoria da Comiss_ão_Diretorª, que dispõe sobre horário e- freqüência no Senado_ feçlera1,
e dá outras providêricias. Votação adiada por
2 dias, nos termos dp Requerimento nQ
240/88.
Proj~to de Resolução n~ 189, de_ 1988, que
autoiiza o Governo da Un_i_ão a coritratar.operação de crédito externo no valor de {JS$
300,000,000.00 (trezentos milhões_ de dólares
norte-americailos)~ Aprovado? ap6s usarem
da palavra os Srs. Itamar Franco, Jutahy Magalhães, Leite Chaves,João Menezes~ Cid Siili6fa
de CarvalhÕ, ~ro _Gomes, Jamil Haddad
e Maurício_ Corrêa. Redâção ftn.,J do Projete?
de Resolução 09 189:/88. Aprovãda~ A promulgação.
Projeto de Resolução n 9 194, de 1QBS. que
autoriza o Governo da Uniao a coriti"a~r Operação de crédito externo no valor ele OS$
300,000,000.00 (trezentos milhões de d,61ares
norte-americanos). Votação adJada por falta
de quorum, após _usarem da palavra os Srs~
Itamar Franco,_le!te -Chaves, Jbs~ Paulo Biso!,
Jamil Haddad e Ronan Tito.
Projeto de Resoluç_ãoN 195,_de 1_988~ Que
autoriza a Caixa Económica Federal a contratar operação de crédito externo no valor
deUS$ 80,000,000.00 (oíterit<únilhões de dólare_s norte-americanos). Votação adiada por
falta de quorum. para o prosseguimentO da
sessão.
Projeto de Lei da Câmara n9 66, de 1988
(n9 7.783/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que autoriza a Universidade Federal de Goiás ~ .9~r_
imóvel à União Estadual dos Estudantes de
Goiás, nas -condições que menciona. Discussão adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
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Projeto de Lei da Cânlãfa--n~ô7. de 1988
(n 9 1.202188, na Casa de origem), de iniciativa

do Senhor Presidente da República, que

dis~

põe sobre a remuneração-dos integrantes da

carreira policial civil do Distrito Federal, e dá
outras providências. Discussão adiada por
falta de_ quorum para o prosseguimento da

sessão.
Projeto de Lei da Câmara n9 68, de 1988
(n~' 207/88~ na Casa de origem); de iniciativa
do Ministério Público da União, que dispõe

sobre as remunerações dos membros do Miw
nistério Público da União_. Discussão adiada

por falta de quorum para o prosseguimento
da sessão.
ProJeto de Lei da Câmara n9 69, de 1988
(n'~l.287/88,
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na Casa de origem), de iniciativa

do Tribunal Federal de Recursos, que dispõe

sobre as remunerações dos ministros -do Tri-

bunal Federal de Recursos e dos Juízes Federais. Discussão adiada por falta de quorum
para o pross_eguimento da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n~ 70, de 1988
(n9 1299/88, na Casa de ongemf,delniciativã
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e _
dos Territ6rios, "que dispõe sobre as remune~
rações dos Desembargadores, Juízes de Direito. Juizes de Direito Substitutos, Juízes de Direito dos Territórios, integrantes da Justiça do
Distrito federal Territórios. Votação adiada
por falta de quorum para o prosseguimento
da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n9 -71, de 1988
(n91.301/88, na Casá de orlgen1), de iniciãtiva
do Superior Tribunal Militar, que dispõe sobre
as remunerações dos Min!stros do Superior
Tribunal Militar e dos JWzes da Justiça MI1itar
Federal. Votação adiada por falta de quorum par21 o prosseguimento da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n 9 72, de 1988
(n9 1302/88, na Cap de õrigEün), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe
sobre as remunerações dos membros do TribJ.mal de Contas d8 União e dá outras providêndas. Votação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n9 73, de 1988
(n9 1.298/88, na CaSa de origem), de iniciativa

e

Ata da
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do Tribuna] Superior do Trabalho, que dispõe
sobre as rem1.merações dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e Juízes do Trabalho. Votação adiada por falta de quorum
para o prosseguimento da sessão~ _
Projeto de Resolução n 9 197,_ dE: 1988, de
auto.ria da. ÇQrili~ão_ Diretpi'a, que dispõe sobre'a execução de programas assistedais para
os seiVidores do Senado Federal. Discussão
adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
Mensagem n9 267, de 1988 (n9 522/88, na
origem), relativa à proposta para que seja auto·
rizado o GovernO da União. a_ contratar operaÇãO de créditO--externo no v:ãJor de US$
71,000,000.00 (setenta e.um milhões de dólares americanos). Apreciação adiada por falta
de quorum para o prosseguimento da sessão.
Mensagem n9 269, de 1988 (n9 531188, na
origem), relativa à proposta para que seja auto_rlzado o Governo do Estado do Acre a contratar operação de _crédito no vaJor correspon- .
dente, em cruzados, a 1.701.000,00 Obrigações do Tesouro (OTN). Apredação adiada
por falta de quorum para o prosseguimento
da sessão,
Mensagem n• 270, de 19138 (n• 532/88, mi
origem), relativa: à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municiapal de Petrópolis,
Estado do Rio deJ.an_ei(Q, a contratar operação
de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 4.620.000,00 Obrigações do tesouro
Nacional. (OTN). J\preclação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
Mensz.gem n9 271, de 1988_ (n 9 _533/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado ao Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.427.818,89
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN),
Apreciação adiada por falta de quorum para
o prosseguimento t;1a sessão.
. Mensagem

n_9

272, de 1988 (n9 534/88, ila

Origem), rel8iiva à propoSta para que_ seja _autorizado o Gqverno do Estado de San~ Catarina

a emitir 7.519.457,00. Obrigações do Tesouro
dQ ~tado- QTC. elevando temporariarrrelite
o ümite âa sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão.
Mensagem .!1~ 273, de ,1988 (n~ 535/88, na
origem), i'elativa à proposta para que seja auto·
rizado o ·oovemif da União a contratar operação de crédito externo no valor de US$
5,0_00,000,000,00- (cinco bilhões de âólareS
norte-americanos). Apredação adiada por
falta de quorum para o prosseguimento da
sessão.
Mensagem n_9 274, de 1988 (n9 536/88, nâ
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
do Espírito Santo, a contraiar 'operação de
crédito n(_l valor correspondente, em cruzados,
a 1.500.000,00 Obrig.ições do T escurO Nacional (OTN). Votação adiada por falta de_ quorum para o prosseguinleritó da sessão.
Ofício n• 5124, de 1988 (n• 1.001188, na
origem), relativo à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso
a contratar op~ração de crédito externo no
valor de US$ 20,45_0,000.00-(virite e seis milhões, quatrocentos e cinqUenta- mil dólares
norte-americanos). Apreciação adiada por
falta de quorum para o prosseguimento da
sessão.
1.3.1 -Comunicação da Presklêncla
__- Prejudicialidade dos Requerimentos n9s
235 e 2:36/88, lidos no Expediente da presente
sessão.
IA-ENCERRAMENTO,
2_:_:ATO DA COMISSÃO DIRETORA
DO SENADO FEDERAL
N• 61. de 1988.
, ,
3-PORTARIA DO 1' SECRETARIO
DO SENADO FEDERAL
N• 25,,de 1988.
,
4-ATAS DE COMISSÃO
5-MESAPIREI'ORA
6 - LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 14 de dezembro de 1988

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Jutahy Magalhães
e Francisco RoUemberg
ÀS 17 HORAS E 30 MfN(!TOS, ACHAM-SE

PRESEI'fl'ES OS SRS. SENADORES:
Mário Maria - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos De'Cã:rli -Áureo
MeDo - Odacir Soares - Ronaldo Aragão Olavo Pires - João Menezes - Jarbas Passa-

rinho- João CãSfelO =.-:AJ~andre" Costa- Edison Lob.!o ~Chagas Rodrigu>es....:.. ÁlVai-c) PaChé-

co -AfonSo-Saileho -:-·cld Sabóia de cá~rva1ho
- Mauro Benevldes - Carlos Alberto - José
Agripino - l..avosfer Maia - Humberto Lucena
-Raimundo Ura- Ney Maranhão- Luiz Piauhylino- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy

- Rubens VUar - Albano Franco - FranciscoRollemberg- Lourivai BaPtista ....:.. Jutahy Maga- lhães - Ruy Bacelar - José Ignácto Ferreira
-Gerson Calnata -João Calmon -Jmnü Had~ _
dad- Nelson Carneiro -Itamar Franco -Aifre~
do Campos - Ronan Tito - Severo Gomes Fernando Herinque_ Cardoso - Mário Covas - _
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decorrência do Decreto-Lei n9 2.335, de 12 de
junho de 1987, não compensará as referidas perdas.
Com o fim precípuo de evitar o retrocesso aludiRocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale do, toma-se ímperativo garantir a continuidade
Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins- Leite
Chaves ~ Alfonso Carnargo --José Richa do eqUilÍbrio remuneratório dos s_e!Vidores públiJorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - NelS_on Cos do Distrito Federal, através da medida legislatiVa que ora se ·propõe.
Wedekin - Carlos Chiarelfi -José Paulo Bisai.
Se, pOr um lado, o abono tem significação rele-_
vante para as categorias de menor remuneração,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg}
- A lista de presença_ acusa o comparecimento _ por outro, embora com menor repercussão, evita
que os servidores situados na_s faixas mais elevade 65 Srs. Senadores. Hav~ndo número regimen~
- 9a.s fiqUem em_ desvantagem na atualização de
ta1, declaro aberta a sessão.
seus vencimentos.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tfaEm vista da def~gem acima exposta, o perba1hos.
__ _
centual de remuneração do exercido de funções
O Sr. Primeiro Secretário procederá à leitura
de confiança, perte!'Jcentes ao Grupo Direção _e
do Expediente.
___ _
Assessoramento Superiores do Plano de OassifiÉ lido o seguinte
cação de Cargos e Empregos instituído pela Lei
n95,920, de 19d'e setembro de 1973, na hipótese
EXPEDIENTE
de opção pela retribuição do cargo ou emprego
MENSAGEM DO PRESIDENTE
efetivo, está sendo elevado ·de 50% a 70%.
DAREPÚBUCA
lnformo ainda que os efeitos fmanceiros das
Restituindo autógrafos de projeto de lei
medidas ora propostas vigorarão a partir de 19
.sandonado:
dejanelro·de 1989.
N• 275/88 (n' 539/88, na origem), de 13 de
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
dezembro do corrente ano, referente ao Projeto
Excelência protestos de _estima e _consideração.
de Lei do -Senado n9 55, de 1988-DF, que f001
- Joaquim Domingos Rorlz:, Governador do
o efetivo _da Polícia Militar do Distrito Federal, e
Distriro Federal.
dá outras providências. (Projeto que se transformounalein97.687,de 13dedezembro de 19a8.)
PROJETO DE LEI DO DISTRITO
FEDERAL 1'1' 13, DE 1988
MENSAGEM
Mauro Borges- [ram Saraiva - Gonzaga Jaime

-Pompeu de Sousa- Maurício Corrê a- Meira
Ftlho - Roberto CampoS - Lóuremberg Nufies

N• 17 de 1988-DF
(1'1' 15/88, na origem)
Brasília, 14 de dezembro de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
FederaJ:
No uso da prerrogativa a mim conferida pelo
inciso V, do artigo 39, da Resolução n9 157, de
1988, do Senado Federal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo anteprojeto
de lei que dispõe sofire a revisão dos vencimentos,
salários, soldos e proventos dos servidores civis
e militares da Administração Direta, das Autarquias, das Furidações Públicas e do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e dá outras providências.
Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
a remuneração dos servidores públicos encontra-se defasada em relação aos índices de inflação
e aos seus correspondentes no mercado de trabalho.

A contínua perda de poder aquisitivo constituiu-se em fator de desestimulo para os servidores
de que se trata, trazendo reflexos negativos no
SeMço Público.
Alei no 1, de30 de novembro de 1988, concedeu abono mensal, nos meses de novembro e
dezembro de 1988, aos--dtãdoS servidores.
Considerando que a medida veio minimiZar as
perdas salariais sofridas especialmente pelos servidores de menor nível salarial, a sua supressão,
a partir de janeiro do próximo exercíCio, ·certamente acarretará um retomo à situação angustiante em que se encontravam antes da concessão
do beneficio, posto que o reajuste previsto em

Dlspõe sobre a revisão dos vencimen-

tos, salárlos, soldos e proventos dos servidores, civis e mUltares, da Administração Dlreta, das Autarquias, das Fundações Públicas e do Tribunal de Contas

do Distrito Federal e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:

Art. 19 A partir de 1989, o mês de janeiro
será considerado data-base das revisões dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e rmlitares, da Administração Direta,
das Autarquias, das Fundações Públtcas e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Parágrafo único. Em janeiro de 1989, a revisão de que trata este artigo será feita considerando
a variação do fndice de Preços ao Consumidor,
verfficada entre a data-base a que o servidor estava
submetido e dezembro de 1988, observada a
compensaçãO prevista no parágrafo único do art
99 do_ Decreto-Lei n9 2.335, de 12 de jUnho de
1987.
Art. 29 Será concedido aos servidores enumeradOs_ no artigo 19 desta lei, um abono mensal
no valor de Cz$ 70,000,00 (setenta mil cruzados).
§ 19 O abono a que se refere este artigo sobre
o qual indcürá a contribUição previdenciária:
I- não servirá de base de cálculo de qualquer
vantagem ou parcela remuneratória, ressalvadas
a Gr<.F:_iflcação de Natal e a remuneração de férias;
H- será considerado para efeito de pagamento
das pensões civis e militares devidas em decorrência do falecimento de funcionário;
lli..:.... será considerado como parcela rem une·
rat6ria para a dassificação dos seiVidores nos planos de carreiras de que trata o art. 39, da Constituição Federal.
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§ 29 A partir de fevereiro de 1989, o abono
será reajustado nos termos do Decreto-Lei n9
2.33S, de 12 de junho de 1961.Art. 39 O -índice a que -se re-fere o art. ~ do
Decreto-Lei n9 2.367,_de 5 de novembro de 1987,
passa a ser-70% tsetenta por cénto).
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do
disposto nesta lei vigoram a partir de 19 de janeiro.
Art.__59 _A despesa decorrente da aplicação
desta lei correrá à conta de recursos orçamentários do Distrito Federal.
__
_
Art. 69 Esta lei entra
vigor na data de
sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as dispc;>sições com contrário.
Brasilia,
de
de 1988. 167~ _
da lndependência e 1QQ9 da República.
(À ComiSSão do DiStrito Federal.)

em

OFÍCIOS
Do Primeiro Secretário da Câmra dos
Deputados, encaminhando à revisão do SeJJa,do autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 74, de 1988
(1'1' 8337/86, na Casa de origem)
Cria, mediante transformação, cargos
de Subprocurador-Geral do Trabalho e
dá outras providências.
O CongreSso Nacional decreta:
Art 19 Ficam criados, mediante transformação de igual número de cargos, 18 (dezoito) cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, de provimento efetivo, na categoria final da carreira do
Ministério Público do_Trabalho.
Art. 29 As promoções para os cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho far-se-ão nos termos do art. 93, incíso 11 da Constituição Federal
e da Lei n9 1.341, de 30 de janeiro de 1951.
Art. 3 9 Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho _oficiarão, mediante designação, perante o
Tnbunal Superlor do Trabalho ou junto ao Procu·
rador-Geral da Justiça do Trabalho.
Arl 49 Compete ao Procurador-Geral da JUstiça Trabalho designar, dentre os Suprocuradores-Gerais do Trabalho:
I-um para exercer as_funções de_Ylce-Procurador Geral da Justiça do Trabalho, substituindo-o, em suas faltas_e impedimentos, auxiliando-o
e exercendo as atribuições que lhe forem delegadas;
U- os que devam representá-lo e ter ass_ento
perante os diversos órgãos judie antes do Tribunal
SUperior dõ Trabalho. _
Parágrafo único. O -exercíCíri das funções de
Vice-Procurador-GeraJ da Justiça do Trabalfi9 não
dará direito a qualquer va_ntagem financeira.
Art 59 COmpete ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho dispensar Subprocuradores-Gerais do Trabalho dos encargos de que trata o
ar:t. 49 desta lei.
- Art._ 69 Ficaln eXtintos 18 (dE;ZoitÔ) Cargos-de
provifuento efetivo de ProcuradOr da Justiça do
Trabalho deJ•_Categoriá

4108
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~-----------------------------Art. 79 As despesas com a execução desta
lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias da Procuradoria-Geral da Justiça do Tra-

balho.

.

.

Art. 8 9 Esta lei entra em Vigor na data de
sua publicação.
Art. 9'? Revogam-se as disposições em cón-

trário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

1'1• 75, de 1988
(N• 261/87, na Casa de origem)

De iniciativa do Sr. Presidente
da República

Dispõe sobre a contagem do tempo
de serviço prestado à administração federal pelos servidores alcançados pelo
Decreto-Lei n• 2.347,de 23 de julho de
1987.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O tempo de serviço prestado aos 6r·
gãos e _entidades da administração federal, di reta,
indireta e fundações instituídas pelo poder público. pelos servidores alcançados pelo Decreto-Lei
n~' 2347, de 23 de julho de 1987, será contado
para todos os efeitos legais.
Art. 2" ESta lei entra em vigor ml data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 394, DE 1987

Excelentíssimo Senhores Melnbros dO Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos dos Senhores Minitros-Otefes
da Secretaria de Planejamento e Coordenação
da Presidência da República e da Secretaria de
Administração Pública da Presidência da República, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre
a contagem do tempo de seMço prestado à administração federal pelos servidores alcançados pelo
Decreto-Lei n"' 2.347, de 23 de julho de 1987".
Brasília, 3 de novembro de 1987. -José Sar-

ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 557, DE 22 DE
OUTUBRO DE 1987, DOS SENHORES MlNISIROS-CHEFES DASECRETARJADE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA PRESID~NCIA DA REPÚBLICA E DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DA PRESIDtNCIA DA REPÚÍlUCA
Excelentíssimo- Senhor Presidente da Repúbli·
ca:
O Decreto-Lei n• 2.347, de 23 de julho de i 987,
dentre_ outras medidas, determinou a transposição de servidores da administração federal, direta
e indireta, lotados ou em exercido em órgãos
da área orçamentária, para a Carreira Orçamento,
os quais, após a reclassificação, ficarão sujeitos
regüne jurídico de gue tr~ a Lei no ~.711,
de 28 de outubro de 1952.
2. Ocorre que o tempo de serviço prestado
pelos servidores trabafh1stas. nessa qualidade, à
União e às autarquias féderais será contado para
efeito de aposentadoria e gratificação adicional,
não o sendo para fins de licença especial.

ao
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3. A sua vez, o tempo de serviço prestado
pelos servidores das entidades de direito privado
da administração federal indireta somente será
c_oiltado para aposentadoria, excluídos os demais
efeitos.
4. Vez que fie trata de tempo de serviço pres~
tàdo à administração federal, é necessário que
lhe sejanl atribuídos os efeitos da contagem feita
em relação aos demais funcionários públicos fe~
derais, elidindo, destarte, situação discriminat6ria.
5. Ante o exposto, temos a honra de submeter
o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência o presente anteprojeto de lei, acompanhado de mensagem, consubstanciando a medida
de que se cogita.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de elevada estima
e distinta Consideração. - Anibal Teixeira, Mimistro..Chefe da Secretaria de Planejamento e
Coordenãção da Presidência da RepúbHca Aluízlo Alves, Ministro-Chefe da Secretaria de
Administração Pública da Presidência da República.
Aviso n• 819-SUPAR
Em 3 de novembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados
Brasília - DF
ExcelentíssjmO Senhor Piimeiro Secretário:
Tenho a honra de encãminhar a essa Secretaria
----a menSagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República. acompanhada de exposição de
motivos dos Senhores Ministros-Otefes da Secretaria de Planejamento e Coordenação- da Presidência d~ República e da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, relativa a projeto de lei que "dispõe sobre a contagem
do tempo de serviço prestado à administraçãc
federal pelos servidores alcançados pelo Decreto-Lei n~ 2347, de 23 de julho de 1989".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto~ Ministro-Chefe
do Gabinete Civil.
lEGISlAÇÃO aTADA
DECRETO-LEI No 2347,
DE 23 DE JULHO DE 1987

Crla na Secretaria de Planejamento e
CÕordenaçáo da Presidênch:~ da Repú-bliCa os cãrgos que especifica e dá outras
provfdên~a.s.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 55, item UI, da Constituição, ~ecreta: _
Arl 19 Ficam criados, na Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da Repú·
blica, os cargos de Analista de Orçamento, de
nível superior, e de Técnico de Orçamento, de
· nNer médio, constantes do Anexo I deste decreto-lei.
Parágrafo único. O ·regulamento disporá sobre a lotação e o exercido dos funcionários ocu·
pantes dos cargos a que se refere este artigo.
Art. 29 Os ocupantes dos cargos ou empre·
·gOS ·pertencentes a outras categorias funcionais
de Quadro ou Tabela dos Ministérios Ovis e Militares e dos órgãos integrantes da Presidência da

República que se encontravam lotados ou em
exercido na Secretaria de Orçamento_ e Fiil_anças
da Secretaria de Planejamento e COordenação
da Presidência da República, e nos órgãos·setoriais ou equivalentes de orçamento, em 23 de
dezembro de 1986, e que permaneceram nessa
condição até a edição desle decreto-lei, são transpostos, pór opção e mediante aprovação em processo seletivo, na forma do Anexo U, para os cargos de Analista de Orçamento e TécnicO de Orçamento obedecidos os quantitativo-s fixados no
Anexo 1.
§ 19 Os servidores localizados em referências
iguais ou inferiores a NS-1 Oe NM-17 serão reposicionados no Padrão IV, Classe A. dos cargos de
nível superior ou médio, respectivamente.
§ 2 9 Serão extintos os cargos ou empregos
ocupados, em órgãos da administração pública
federal, pelos servidores_ transpostos na forma
·
deste artigo.
§ 39 A opção de que trata este artigo deverá
ser manifestada no prazo de 30 (trinta} dias a
partir da publicação do regulamento deste decreto-lei.
Art. 39 O processo seJetivo mencionado no
art. 2~ terá início no prazo de 60 (sessenta} dias
·contados do regulamento deste decreto-lei.
Art. 4"' O vencimento inlcial do cargo de Ana·
lista de Orçamento é de Cz.$ 8.869,51, correspon-dente ao da 3" Oasse, Padrão I, índice 100 da
Tabela de Escalonamento Ve~cal constante do
Anexo UI do DeCreto~ Lei n~ 2225, de lO de janeiro
de T985; e-Seivirá de base para a fvcação do valor
dos demais vendmentos de ocupantes dos car~
gos de que trata este decreto-lei.
§ 19 Nenhuma redução de remuneração poderá resultar da transposição a que se refere o
art. 2~. assegurando-se a diferença como vantagem pessoal, individualmente nominada.
§ 29 Aos ocupantes de cargos a que se refere
este decreto-lei estendem-se as normas contidas
no art 6 9 do Decreto-Lei n°2.22.5, de 10 de janeiro
de !985.
Art. _s~ O provimento dos cargos de que trata
este decreto-lei será feito mediante aprovação em
concurso público e dar-se-á no Padrão l, ClassE!
A, de Analista de Orçamento e de Técnico de
Orçamento,
.
_
_
.
Parágrafo único: · O coilcufso público a que
se refere este artigo realizar-se-á em duas etapas,
ambas de caráter elimjnatório, compreendendo,
a primeira, o exame de conhecimento, mediante
prova escrita, e, a segunda, programa de formação, com avaliação final _e dassificatória.
Art. 6~ Podefao conCorrer aOs Cargos de que
trata este decreto-lei:
I - para Analista de Orçamento, os portadOres
de diploma de curso superior ou habilitação legal
equivalente;
H- para Técruco de Orçamento, os portadores
de certificado de curso de 2° grau ou habilitação
legal equivalente.
__ _ ·
Art. 7~ Os candidatos aprovados na primeira
fase do concurso público e matriculados no programa de formação terão direito, a título d~ ajuda
fmanceira a 50% (cinqüenta por cento) do vencimento fvcado para o padrão inicial a que estiver
concorrendo, a partir do início do programa até
o dia de sua nomeação ou eliminação do curso.
Parágrafo único, No caso de o candidato ser
servidor da administração pública, ser-lhe-ão fa-

Dezembro de 1988

DIÁRIO Dg CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

cultado optar pela percepção do vencimento e
das vantagens de seu cargo efetivo.
Art e~- Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Brasilia-DF, 23 _de julho de 1987; 166? da [nde-

pendência e 99? da República. - JOSJ:: SARNEY - Anibal Teixeira de Souza - Aluízlo
Alves.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 76, de 1988
(N• 844/88, na Casa de origem/
sobre o ensino no Exército.

CA'RREIRA: ORÇAMENTO
DF.NOMIN.i\Ç.AO

4109

Altera dispositivo da Lei n~ 6.265. de
19 de novembro de 1975, que dispóe

DE 2l DE -!lJLUO DE 1987

Anallsta. 'tlc Orçamento
(Nível Superior)
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360
480

AN?!:.XO II
ART 2.0 00 DECn.EI'O-Lm N.0 2,347

O Congresso Nacional decreta:
,,Art 1• O art. 2• da Lei n' 6265, de 19 de
noVembrO de 1975, que dispõe Sobre o enSino
no Exército, passa a vigorar com a seguinte redaçãõ:
"Art. I• """""'""""""""""-~"··----~
Art ~ O Exé:fcito poderá ministrar, tanlbém, ensino para preparar candidatos à ma, tricula em suas escolas de preparação e de
formaçãO de ofic(Çljs e para proporcionar o
ensiho 'assistencial, de <:onforrnidade com o
disposto na regulamentaçáo desta Lei~'

Art. ~ Esta lei entra ein._VigOi'-riif data de sua
pUblicaÇão.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em <:ontrâr:io.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 77, de 1988

UE.-.23 DE .JULHO DE U'i87

(N• 918/88, na Casa de origem)
. Inclui a categoria Funcional de lnspeOITVAÇJi.O N-rrlliUOR
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Orçamento

A

tor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal
Superior Eleltoral, fixa os respectivos
vendmentos e_~ o~tras _providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica incluída no Grupo·AtMdades de
Apoio Judiciário do Quadro de ?_e:s59al da Secre·
tarla' do Tribunal_ Superior Eleitoral a Categoria
Fundona1 de lnspetor de Seguran,;a Judiciária,
Código TSE-AJ-026.
Art. 29 A Categoda Funciona1 a que se refere
o artigo anterior terá aestrutura Constante do Anexo I desta lei.
Art. 39 O ingresso na Categoda Funcional de
Inspetor de Segurança Judiciáda far-se-á na primeira referência da dasse inicial, mediante con-:
CUêso Público, eXigindo-se a apresEm~ão de diploma de bacharel em Direito.
Art 49 Ao primeiro provimento dost::argos de
Inspetor de SegurançaJudiciáda concorreráo, por
Progressão Funcional, observadas_ as normas re····- ~guiarnêritares a respelto, oS -ãtuais ocupantes de
cargos efetivos da Categoria Funcional de Agente
de Segurança J!Jdkiária, dispensada a exigência
do ãrt 3 9 desta lei.
Parágrafo único. apÓs o primeiro provimento,
destinar-se-á 1/3 (um terço) das vagas registradas
na Categoria Futlciona1 de Inspetor de Segurança
-Judlcíária ã progressão dos ocupantes remanescentes dos <:argos a que ~ refere este artigo.
Art. 5? São criados no Quadro Pennanente
da Secrétaria do Tnbunal Supedor Eleitoral, no
Grupo-Atividades de Apoio Judic::iário, CódigO
TSE~AJ-020, 11 (onze) c-ãtgos de Inspetor de Segurança Judiciária, Código TSE-AJ-026.
- Parágrafo único. Os cargos a qtie Sé refere
este artigo serão -distribuídos pelas classes da respectiva Categoria Funcional~ de acOrdo_ c:om a

Dezembro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

4110 Quinta-feira 15

wr.ação focada e observados os critérios Iega!s e
regulamentares vigente.
Art 6ç A Catégoria FunciOnal de Atendente
Judiciário, Código TSE-AJ-025, do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, passa a ser estruturada na
forma constante do Anexo II desta lei.

Parágrafo único. Os funcionários liltegrantes
da Categoria Funcional de que trata este artigo
serão posicionados nas classes a que correspondam as referências de que são ocupantes. Quan-

do suprimidas tais referências, na nova estrutura
constan~

do Anexo~ serão posldonados na refe-

rência inicial da__cl~sse, "A".da respectiva Categoria.
Art. 79 As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Superior Eleitoral.
Art 8? -- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçãO~

Art. 99 Revogam-se as

disposiçõe~

em

con~

trário.

ANEXO!

(Art. 29 da Lei n9

, de

de 198

de

)

REFEiffiNCIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETivOS

···································----·--~--·---

Art. 49 A capitalização dos juros dos depósitos mencionados no ~- 29 far-se-á à taxa de
3% (três por ceritó) a_o áno,

····-···················-·-······-··········---'----·

Art. 13. As aplicações do Fundo serão feitas
diretamente pe!Õ BNH ou pelos demais órgãos
integrantes do Sistema Financeiro da Habitação,
ou ainda_ pelos estabelecimentos bancários para
esse fim credenciados como s~us agentes fmanceiroS, segundo normas fixadaS pelo BNH e apro- vadas pelo Conselho Monetário Nacional, em operações que preencham os seguintes requisitos:
1- garantia rea1;
D- correção monetária igua1 à das contas vinculadas mencionadas no art. 29 desta lei;
ll[- rentabilidade superior ao custo do dinheiro
depOsitado, inclusive os jUros:
-

Código

Categoria
Funcional

Grupo
Apoio Judiciário
(TSE-AJ-020)

Inspetor de Segurança
____ Judiciária

TSE-AJ-026

Referências de Vencimento
o~:~ ~láJ-!o por Classe
Classe Especial - NS 22 a 25
Classe B
- NS 16 a 21
Classe A
- NS 10 a 15

..........;;.-..-..........................................................--·-;;:;..__
_

Aos agentes financeiros será c::r~ditada._
a titulo de taxa de administração, percentagem
não superior a 1% (um por cento) dos depósitos
efetuados, a qual será fiXada anualmente, para
cada região do País, pelo Conselho Monetário Nadona], por proposta do BNH.
§ 4o;o

ANEXOU
(Art..6"' da Lei n"'

, de

de 198 )

de

DECRETO-LEI ('lo 5.452,
DE 1• DE MAIO DE 1943

.Grupo

Categoria
Funcional

Apoio Judiciário

Atendente Judiciário

PROJETO DE LEI DA cAMARA,
N• 78, de 1988
(N• 973188, na Casa de origem)

Altera a LeJ n"' .5.107, de 13 de selem·
bro de 1966, que lnstltul o Fundo de
Garantia do Tempo de ServJço- FGTS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O caput dos arts. 29, 3"' e 49, da Lei
n9 5.107, de 13 de _setembro de 1966,_ passa a
vigorar com a seguinte redação:
..Art. 29 Para os fiJlS previstos nesta lei,
todas as empresas sujeitas à Consolidação
dasteis ào-Trabaiho:.::.:cLT;ficam ol:lrigadas a depositar, até o dia 30 de cada mês,
em conta vinculada, importância correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração
paga no mês de competência, a cada empregado, optante ou não, excluídas as parcelas
não mencionadas nos arts. 457 e 458 da

CLT.

.

Art. 3 9 Os depósitos efetuados de acor
do com o art 2 9 terão seus valores corrigidos
mensalmente, com base nos índices de depreciação _da moeda publicados pelo Governo Federal.
Arl 4 9 A capitaJização dos juros dos depósitos mencionados no art. 29 far-Se-á à taxa
de 3% (três por cento} ao ano."

Código
TSE-AJ-025

Referências de Vencimento
ou Salá!"fo _por Classe
Classe Especial- NM32a35
Class_eB
- NM28a31
ClasseA
- NM24a27

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicaçao.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO OTADA
LEI N• 5.107,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia_ do Tempo
de Senriço e dá outras pro~dênclas.
Art. 19 _Para garantia do tempo de seiViço ficam mantidos os Capítulos V e VI do Títu1o IV
da Consolidação das Leis do TrabaJho, assegurado, porém, aos empregados, o direito de optarem peio regitneinstifufào-na: presente iei.

Art 29 Para os fins previstos nesta lei todas
as empresas sujeitas à Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT} ficam _obrigadà.s a depositar, até
o dia 30 (trinta) de cada mês, em conta bancária
vinculada, importância correspondente a 8% (oito
por centOl-:aã remuneração paga no mês anterior,
a cada empregado, optante ou não, exdlJ.Ídas as
parcelas naO inendonadas nos arts. 457 e 458
da CLT.
Art. 39 Os depósitos efetuados de acordo
com o art. 29 são sujeitos à correção monetária
na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema
Financeiro de Habitação e capitalização juros segundo o disposto no art. 49.

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TÍTULON
Contrato Individual do TrabaDto

...............................•............ ...
;

~----····-·----

cAP[TULOil

_Da Ren,unei:3-ção

Art. 457. Compreendem-se na remunerãçáo
do empregado, para todos os efeitos legais, a1ém
do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contra-prestação do serviço, as gorjetas que receber.
§ }9 Integram o salário, não s6 a importância
fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para
viagem e abonos pagoS peio empregador.
§ 29 Não se incluem nos salários as ajudas
de custo, assim como as diárias para viagem que
não excedam de cinqüenta por ~nto do salário
percebido pelo empregado.
§ 39 Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela
empresa ao cliente, como adiciona] nas contas,
a qua1quer título, e destiJ\àda a distnbuição aos
empregados.
Arl 458_. Alérrl do paganiento em dinheiro,
compreende-se no salário, para todos os efeitos
legais, "alimentação, habitação; vestuário ou outras
prestações in natura que a empresa, por força
do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será per-

mitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou
drogas nocivas.
§ 1" Os valores atribUídos às prestações ln
natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais
das parCelas componentes do salário mínimo
(arts. 81 e 82). _

guJamentares a respeito, os atuais ocupantes de
cargos efetivos da Categoria Funcional de Agente __
de Segurança Judiciária, dispensada a exigênda
do art. 3<~
Parágrafo único.

§ 2
Não serão considerados corno salário,
rança Judiciária, à progressão dos ocupantes repara os efeitos previstos neste artigO, vestuários,
maõeScenteS dos cargos a que se refere este arequipamentos e outros aceSsóriOs- fólnecidos ao
tigo.
·empregado e utilizados no local de trabalho, para
Art. .5? São criados no Quadro Permanente
__ de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superior do
a prestação dos respectivos serviços.······················································-··-····················-·······-Trabalho, no Grupo-Atividades de Apoio Judiciá....................................................................,_...................
rio, Código!ST-AJ-020, 30 (trinta) cargos de lnspetor de Segurança Judiciária, Código·TSTAJ-028,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Parágrafo único. Os cargos a que se refere
N• 79, de 1988
este artigo- serão distribuídos, pelas classes da
respectiva categoria fwlcional, de acordo com a
(N• 1.127/88, na Casa de_ origem)
lOtaÇãO Ttxãâa~ observados os critérios legais e
Inclui a Categoria Funcional de lnsperegulamentares vigentes.
tor de Segurança Judldária no Grupo-AArt 6~ As Categorias Funcionais de Agente
tivldades de Apoio Judiciário, do Quadro Pennanente de Pessoal d_a _Secreta- de Segurança Judiciária, Código TST-AJ-024, e
de Atendente Judiciário, Código TST-AJ-025, do
ria do tribunal Superior do trbalho, fixa
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, da Secreos repectlvos valores de vencimentos e taria do Tnbunal Superior do Trabalho, passam
dá outras providências.
a ser estruturadas na forma_ do Anexo II desta
Art. 1'~ Fica incluída no Qrupo-:Atividades de lei.
Ap·oio Judiciário, do Quadro Permanente de PesS 19 _ Os funcionários integrantes das Categosoal dll Secretaria do Tribunal Superior do Traba- rias Funcionais de que trata este artigo serão posilho, a Categoria Fundorial de lnspetor de Segu- cionados nas classes a que'correspondam as referança Judiciária, Código TST-AJ-028.
rêncí.a.s _d~ que são ocupantes.
Art 2~ A Categoria Funcional a que se refere
§ 29__ Quando suprimidas tais referências, na
o artigo anterior terá a estrutura constante do Ane- nova estru_tura constante do Anexo O, os fundoxo I desta lei.
_nãrio~- serão posicionados na referência iniciaJ da
Art. 3~ O ingresso na Categoria Fundónal de O asse "A", da respectiva categoria.
fnspetor de Segurança Judiciária dar-se;-á na priArt. 79 As despesas decorrentes da aplicação
meira re[erênda__di! Oass~ inicial, mediante con~ desta le~orrerão à conta das dotações orçamencurso público, ·exigindo-se a apresentação do di- tárias próprias do Tribunal Superior do Trabalho.
ploma de bacharel em Direito.
"_
Art. _ao Esta lej entra em vigor na data de
Art. 49 Ao primeiro provimento dos cargos de
sua publicação.
lnspetor de Segurança Judiciária concorrerão, por
Art. -99 Revogam-se as disposições em conprogressão funcional, observadas as ngrmas re- trário.

A"'EXOI
(Art. 2' da Lei n•

de

de

de 1988)

REFER.é:NC!A DE VENOMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Apoio Judiciário
(TST-AJ-020)

Categoria
Funcional

Código

flnspetor de Segu'
rança Judiciária

TST-AJ-028

-Referência de Vencimento
ou salário por classe
. Oasse Especial NS 22 a 25 .
aasse B NS 16 a 21
OasseA NS 10 a 15

ANEXOU
(Art. 69 da Lei nço

Grupo·

Apoio Judiciário
(TST-AJ-020)

(N• 1-210/88, na Casa de origem)

Ap6soprimeiroprovimento,

das na Categoria Funcional de Tnspetor de Segu-

de

Categoria
Funcional

Código

Atendente JudiM
ciário e Agente
de Segurança Judiciária

TST-AJ-025
e
TST-AJ-024

de

de 1988)

-RererêiiclaS de ·venCimento
ou salário por classe

- aa-sSe EspeCi~ NM 32 ã 35
Oasse B.NM 28 a 31
- --~aãsse A NM 24 a 27
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destinar-se-á 1/3 (um terço) das vagas, registra-

9

Grupo
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Dispõe sobre a eleição para prefeitos,

vice-prefeHos e vereadores dos munidpios novos crlados até 15 de julho de
1988, e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ As eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios que tenham sido
criados até-15 de julho de 1988, serão realizadas
no dia 16 de abril de 1989, devendo a posse
dos eleitos ocorrer no dia de 19 de junho de 1989.
Art. 2ço O mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos de acordo com esta lei
coincidirá com o dos prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores dos demais municípios, eleitos em 15
de novembro ·de 19_88, terminarido a 31 de dezembro de 1992.
Art. 39 Para as eleições prevlstas nesta lei o
prazo de ffiiação partidària dos candidatos encerrar-se-á no dia 16 de janeiro de 1989.
Art. 4? Somente- poderão votar os _eleitores
dos respectivos municfpios, regUlarmente inseri~
tos até o dia 6 de agostO de 1988.
Art 5~ As convenções municipaiS partidá[ias
destinadas a deliberar sobre coligações e.escolha
de candidatos serão realizadas a partir de 16 de
janeiro de 1989, e o requerimehto de iegiStro
dos candidatos_ deverá ser apresentado ao cartório
eleitoral até às dezoito horas do .dia 18 ç)e f~vereiro
de 1989.
Art. 69 Aplicam-se nas eleições de que tratam
os artigos anteriores a legislação eleitoral partidária vigente, e, no que couber, as regras da Lei
n~ 7.664, de 29 de junho de 1988.
Art. 79 O Tribunal Superior Eleitoral expedirá
inStruções para o fiel cumprimento _desta l_ei.
Art 89 Fica o Poder ExecuüYo autorizado a
destacar crédito especial na forma requerida pelo
Tribunal Superior Eleitoral, para fazer face às despesas relativas à efetivação do processo eleitoral
estabelecido pela presente lei.
-- --Art. 99 Esta lei entfa eril vigor na data de sua
publicação.
_
Art. 1O. Revogam-se as diSposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 81, de 1988
<r«~ 1.284/~8,

na Casa de origem)

DispÕe sObre a iransfonnação em Autarquia Especial da Superintendência
Nadoóa! do Abastecimento (Sunab ), e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
A Superintendência Nacional do Abastecimento -- Sunab, criada pela Lei Delegada
n~ 5, de 26 de setembro de_ 1962, fica transformada
Autarquia EsjJedal-vfnculada ao Ministério da Fazenda, coni autonomia administrativa,
técnica e fmanceira.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
pubUcãção. -_
Art. 39 Revogam-se as disposições_ em contrário.
Art. }9

em
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N• 82, de 1988
(N• 1.286188, na Casa de origem)
Dispõe sobre os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

O CongressO Nacional decreta:
Art 1" O vendmento básico dos ministros do
Supremo Tribunal Federal, a partir de 6 de outubro de 1988, é fiXado no valor de Cz$ 828250,00

(oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e cinqüenta cruzados).
Parágrafo único. A verba de representação
mensaJ dos ministros a que se refere este artigo
continua a Cc:>rresponder .;~o percentual estabe-

lecido pelo Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de novembro de 1987.
Arl 29 A gratificação adicional por tempo de
serviço será calculada na base de 5% (cinco por
cento) por qüinqüênio de serviço, sobre o venci-

mento básico e a representação.
§ 19 Para a gratificação adicional de que trata

este artigo, será computado o tempo de advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos, desde
que não concomitante com o tempo de serviço

público.
§ 2'~' A remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, considerado o básico~ a verba de representação e vantagens pessoais (adicionais por tempo de serviço), não poderá ultrapassaro limite previsto no art. 37, inciso XII, da ConStituição Federal.
Art_ 3 9 Os vencimentos previstos no ari. 1'~'
e seu parágrafo único serão reajustados, a partir
de sua vigência, nas mesmas datas e nos mesmos
índices adotados para os seiVidares da União.
Art. 4~ Aplicam-se aos ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal as disposições
constantes desta lei.
Art 5 9 Os vencimentos e Vantagens fiXados
nesta lei_ vigorar~o a partir de 6 de outubro de
1988, deduzidas as parq~las correspondentes auferidas, desde então, com base na legislaçáo vigente.

Art. 69 As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art 79 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 89 Revogam-se o Decreto-lei n'~' 2.019,
de 28 de março de 1983, e demais disposições
em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 83, de 1988
(N' 1.268/88. na origem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da República

Cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas RegJões da Justiça do TrabaUto, define jurisdições, e~ outras providências.

o CongreSso Naclonãl decfeta:
Art. 19 São criadas, na 1• Região da Justiça
do Trabalho, dezoito Juntas de Conciliação e Julgamento, assim distribuídas: dezesseis no Estado
do Rio de .Janeiro, senda onze na cidade do Rio
de Janeiro (41 9 a 51'} e uma em Angra dos Reis,

DO CONGRESSO NAQONAL (Seção 11)
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ltaboraí, Itaguaí, Majé e Nilópolis; e duas no Estado na cidade de Sáo PaL!Io, trinta e_ oito Juntas de
do Espírito Santo, sendo uma em Aracruz e uma: Conciliação e Ju]gamento, assim distribuídas; vin~
em Unhares.
te e seis na cidade de São Paulo (54", 79~) e uma
Art. 2~> Ficam assim defmidas as áreas de ju- em Barueri (2•), Carapicufba, Cotia, Diadema (2•),
risdiçãodasJuntasdeConciliaçãoeJulgamento, duas em Guarujá (1' e 2•), três em Guarulhos
_lo_Çét]izada~_na_s_ cidades abaixo, pertencente à 1' (5~ a 7•), uma em ltaquaquecetuba, Poá e São
Região:
Bernardo do Campo (5•).
a) no Estado do Rio de Janeiro:
A!t. 4': _F_icam assim definidas as áreas de }u~
r_ Rio de Janeiro: 0 respectivo município;
risdlç:ão das Juntas de Conciliação e_Julgamento,
tt ....::Angra dos Reis: 0 respecitvo municfpio e localizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 2•
os de Parati e Rio aaro;
Região, no Estado de S~ Paulo, com sede na
- DI-Araruama: 0 respectivo município e os de cidade de São Paulo:
Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia
1- São Paulo; o respectivo município;
ll- Barueri: o respectivo munidpio e os de
e Saquarema;
IV_ Barra do Piraí: 0 respectivo município e Jandira, Pirapora de Bom Jesus e Santana de
os de Mendes, Miguel Pereira, Paulo de Frontin, Pammba;
Piraí, Valença e Vassouras;
ID- CarapiCuíba: o respectivo munidpio;
V- Campos: o- respectivo município e os de
IV- Çotia: o respectivo município e os de ItapeItalva, Silo Fidélis e São João da Barra;
vi, lbióna e Vargem Grande Paulista;__ _
VI- Duque de Caxias: o respectivo município;
V- Cubatão: o respectivo município;
VIl- Itaboraí: o respectivo município e os de
VI- Diªdema; o respectivo municípJo;
VII- Franco da Rocha: o respectivo município
Rio Bonito e Silva Jardim;
VIII -Itaguaí: o respectivo município e o de e os de Caieiras,- Cajamar, Francisco Morato e
Mangaratiba;
Mairiporã;
-- 1X - haperuna: o respectivo município e os
VIII- Guarujá: o respectivo município;
de Bom Jesus de ltabapoana, Carnbuci, Itãocara,
IX - Guarulhos: o respectivo município e os
lage do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciún- de Arujá e Santa Isabel;
X - ltapecerica da Serra: o respectivo muni·
cuJa e Santo Antônio de Pádua;
X-Macaé:o_respectivomunicípioeosdeCa- cípfo e os~.de r-..rnhu, Ernbu-Guaçu, Juquitiba e
simiro de Abreu e Conceição-de Macabu;
Taboão da Serra;
XI-Magé: o respectivo município;
Xl-ltaquaquecetuba: o respectivo munJcfpio;
XII- Nilópolis: o respectivo município;
XII - Mauá: o respectivo município e os de
···XIU- Niter6i: o respectivo munidpio e o de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires;
Maricá;
XIU- Mogi das Cruzes: o respectivo munldpio
XIV- Nova Friburgo~ o respectivo município e os de Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis;
e os de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, CanXIV- Osasco: o respectivo município;
tag'ãlo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras e SumiXY- Poá: o respectivo município;
XVI- Santo André: o re_spectivo munidpio;
douro;
)N- Nova Iguaçu: o respectivo município e
XVII -:-Santos: o respectivo município e os de
o de Paracambi;
Praia Grande e São Vicente;
XVI- Petrópolis: o respectivo município;
XVJD- São Bernardo do Campo: o respectivo
XVII-São Gonçalo: o respectivo município;
município;
·
XVIII-São João de Meriti: o respectivo m~miXIX- São Caetano do Sul: o respectivo município;
cípio;
.
XIX- TereS6polis: o respectivo município;
XX- Suzano: o respectivo município e_ o deXX-Três Rios: _o respectivo município e os Ferraz de Vasconcelos.
de Paraiba do Sul, Rio das Flores e Sapucaia;
Art. 5 9 _ São criadas, no 3~ Região da Justiça
e
do Trabalho, ilo Estado de Minas Gerais, trinta
XXI- Volta Redonda: o respectivo município e duas Juntas de Conciliação e Julgamento, assim
e os de Barra Mansa e Resende;
distribuídas: seis em Belo Horizonte (20' a 25-l')
b) no Estado do Espírito Santo:
e uma em Aimorés, Almenara, Araguari, Araxá,
l - Vrtória: o respectivo munidpio e os de Ca-- Betim {3•), Bom Despacho, Caxambu, duas em
ri~ci_ca, -GUéffãpari, Serra, Viana e Vila Velha;
Contagem (3' e 4~). uma em Coronel Fabri<:iano
II- Ara cruz: o respectivo município e os de_ (2•), Curvelo,--Diãrn"ãrltina, Guaxupé, ltaúna, JaFundão, lbiraçu e Santa Teresa;
- nuária,JuizdeFora(4•),Lavras,Manhuaçu,Monte
UI- Cachoeira do ltapemirim: o respectivo mu- Azul, Muriaé, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio,
nicípio e os de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Pirapora, Sete Lagoas (2~) e Uberaba (2~).
Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, CasArt. 6~_ Ficam assim defmidas as áreas de jutelo, Guaçuí, Iconha, Iúna, ltapemirim, Jerónimo risdição das Juntas de Conciliação e Julgamento,
Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, localizadas nas cidades abaixo, perten-centes à 3'
Piúma, Presidente Kennedy, Rlo Novo do Sul e Região, no Estado de Minas Gerais:
São José do Calçado;
I - Belo Horizonte: 9 respectivo município e
IV- éolatina: o respectivo município e os de os de Ba!dim Caeté, Jaboticatubas, Lagoa Santa,
Baixo Guãndu, Barra de São Francisco, ltaguaçu, Nova Lima, Nova União, Raposos, Rio Acima, SaItarana, Marilândia, 1'1\antenópolis, Nova Vené<:ia, bará, Santa luzia, Santana do Riacho, Taquaraçu
Pancas e São Gabriel da Palhai e
de Minas e Vespasfano;
V- Unhares: o respectivo município e os de
II - Aimorés:- o respectivo município e os de
Conceição da Barra, Ja.9uaré, Rio Bananal e São Alvarenga, Conselheiro Pena, ltanhomi, Itueta,
.Mateus.
--Resplendor, Santa Rita do Itueto e Tumiritinga;
Art. 3 9 São criadas, na 2' Região da Justiça
IU - A1menara: o respectivo município e os
do Trabalho, no Estado de São Paulo, com sede de Águas Vermelhas, André Fernandes, Bandeira,
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Comerdnho, Coronel Murta, Felisburgo, Fronteira
dos Vales, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Medina, Pedra Azul, Rio do Prado, Rubelita,
Rubirn, Salinas, Saho da Divisa, Santa Maria do
Salto, Santo Antônio do Jacinto e Taiobeiras;

IV- Araguari: o respectivo município e oS de
Cascalho Rico, Grupiara, lndianópolis e Nova Ponte·
V- Araxá: o respectivo muniCíPio Os de Carripos AJtos, [biá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha,
Sacramento, Santa Juliana e Tapira;
Vl - Barbacena: o respectivo município e os
de Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Aracitaba, Barroso, Btas Fortes, Capela Nova, Carandaf, Opotânea, Desterro do Melo, Ewbank da Câmara, lbertloga, Oliveira Fortes, Paiva, Ressaquinha, Santa
Bárbara do Tugúrio, Santa Rita do lbitipoca, Santos Dumont e Senhora dos Remédios;
VII - Betim: o respectivo município e os de
Bonfun, Brumadinho, truôlândia, Esmeraldas,
!garapé, Mateus Leme, Piedade das Gerais e Rio
Manso;
VIU - Bom Despacho: o respectivo município
e os de Abaeté, Araújos, Btquinhas, Cedro do
Abaeté, Córrego Danta, Dores do lndaiá, Estrela
do lndaiá, Japaraíba, Lagoa da Prata, Leandro Fer~
reira, Luz. Maravilhas.. Martinho Campos, Moema,
Morada Nova de Minas, Nova Serrana, Paineiras,
Papagaios, Perdigão, Pitangui, Pompéu, Quartel
Geral, Santo Antônio do Monte e Serra da Sau-

e

dade;
IX -

Caratinga: o respectivo município e OS
de Bom Jesus do Galho; Córrego Novo, Dom
Cavati, Engenheiro -Caldas, _Fernandes Tourinho,
lapu, Inhapim, São João do Oriente, SobráJia e
Tarumirim;
X - Cataguases: o respedivõ rilUnicíplo e os
de Além Paraíba, Argirita, Astolfo Dutra, Dona Eu~
zébia, Estrela Dalva, ltamarati de Minas, Leopol~
dina, Pirapetinga, Recreio, Santana de Catagua~
ses, Santo Antônio do Aventureiro e Volta Grande;
XI - Caxambu: o respectivo município e os
de Aiuruoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, Baependi, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas,
Cambuquira, CarmO- de Minas, Carrancas, Carvalhos, Conceição do Rio Verde, CruzJ1ia, Dom Viçoso, ltamonte,ltanhandu,Jesuânia, Lambari, IJber~
dade, Madre de Deus de Minas, Minduri, Olímpia
Noronha, Passa Quatro, PasSa Vmte, Piedade do
Rio Grande, PoUso Alto, Santa Rita do Jacutinga,
São Lourenço, São Sebastião do Rio Verde, São
Vicente de Minas, São Tomé das Letras, Seritinga,
Serranos, Soledade de Minas e Virgínia;

XII- Congonhas: o f-esJ)ectivo município e os
de Belo Va1e, Moeda e Ouro Branco;
XDI- Conselheiro Lafaiete: o respectivo município e Os de Caranaíba, Casa Grande, Catas Altas
da Noruega, Cristiano Otoni, Desterro de Entre
Rios, Entre Rios de Minas, ltaverava, Jaceaba, Lamim, Piranga, Porto Firme, Presidente Bernardes,
Queluzita, Rio Espera, Santana dos Montes, São
Brás do Suaçuf e Senhõra de OliVeira;
XIV - Contagem: o respectivo município e o_
de Ibirité:
XJI- Coronel Fabriciano: o respectivo muni~
cípio e os de Açucena, Antônio Dias,·Belo Oriente,
Braúnas, lpatinga, Joanésia, Mesquita e Timóteo;
XVI - Cwvelo: o respectivo município e os
de Augusto de Uma, Buenópolis, Corintó, Felix~
Iândia, lnimutaba, Joaquim Felicio, Monjolos,
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Morro da Graça; PreSidente JusCelino, Santo Hipó- Duarte, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Matias
Barbosa, Olaria, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Rio
lito e Três Marias;
XVII - Diamantina: o respectivo município e Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santanas do
Deserto, Santana do Guarambéu, Sãõ-João Nepo-os de Alvorada de Minas, Carbonita, Conceição
mUcé:no, Senador Cortes e Simão Per_eira;
do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Couto de
Magalhães de,Minas, Dantas, Dom Joaquim, Felí~
XXIX-Lavras: o respectivo-município e os de
elo dos Santos, Felisberto Caldeira, Gouvêa, lta~ Bom Sucesso~- Cana Verde, CarmO da Mata, Carmarandiba, Morro do Pilar, Presidente Kubitschek,
mópolis de Minas, Ibituruna, ljad, Ingai, ltumirim,
Itutinga, Luminárias, Oliveira, Passa Tempo, PerRio Vermelho, Santo Antônio do ltambé, Senador
Modestino Gonçalves, Senhora do Porto, Serra dões, Piracema, Ribeirão Vermelho, Santo Antô~
Azuel de Minas e Serro;
nio do Amparo, São Francisco de Oliveira e São
XVIli - Divinópolis: o respectivo município e Tiago;
os de Camacho, Canno do Cajuru, Oáudio, !tape~
XXX- ManhUaçu: o respectivo município e os
cerica, Pedra do Indaiá, São Gonçalo do Pará e
de Capútira, Chalé, Conceição de ipaneina, IpaneSão Sebastão do Oeste;
ma, Lajinha, Matijó, Manhumirim, Mutum, PocraXIX- Formiga: o respectivo município e os ne, Presidente Soares, Santa J".llargarida, Santana
de Aguanil, Arcos, Bambuí, Campo Belo, Ca"rideia, do Manhuaçu, São José do Mantimento e Simonésia;
--Capitólio, üistals, Doresópolis, Guapé, lguatama,
XXXI- Monte Azul: o respectivo municipio e
Medeiros, Pains, Pimenta, Piuí, Santana do Jacaré,
os de Espinosa, J_anaúba, Mato Verde, Porteirinha,
São Roque de Minas, Tapiraí e Vargem Bonita;
XX- Governador Valadares: o respectivo mu~ Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas e São
-nicípio e os de Alpercata, Central de Minas, Colu- JOão do Paraíso;
XXXII- Montes Clãros: o -respectivo mi..iniciPio
na, Coroaci, Divino das Laranjelras, Divinolândia
e· os de Bocaiúva, Botumirim, Brasília de Minas,
de Minas, Ga1iléia, Gonzaga, Guanhães, Frei InoCapitão Enéas,--Clafo dos Poções, Coração de
cêncio, ltabirinha de Mantena, Mantena, Marilac,
Materlândia, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Jesus, Cristália,- Engéfiheiro Navarro, Francisco
Dumont, Francisco Sá, Grão Mogol, Ibiaí, Itacamw
Paulistas, Peçanha, Sabinópolis, Santa Efigênia
bira,Juramento, Lagoa dos Patos, Mirabela e Ubaí;
de Minas, Santa Maria do Suaçuí, São Geraldo
XXXIII-:- Muriaé: o respectivo município ·e os
da Piedade, São João Evangelista, São José _da
Saftra, ·são José_ do Jacurí, São Pedro do Suaçui, de Antônio Prado de Minas, Barão do Monte Alto,
Caina, Caparaó, Cafangola, Diviilo, Ervália, EspeSardQá, Vila Mªti_as, Virginópolis e Vírgolândia;
XXI - Guaxupé: o respectivo município e os ra Feliz, Eugenópolis, Faria Lemos, Lãranjal, Mira~
douro, Mira~ Pa1ma, Patrocínio do Muriaé, Pedra
de Alfenas, Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Carmo do Rio Garo, Conceição -Dourada, São Francisco do Glória, Tombos e Vieiras;
da Aparecida, Guaranésia, lfumogi, Juruaia, MOnte
XXXIV- Ouro Preto: o respectivo ffiunicíjjio e_
Belo, Monte &nto de Minas, Muzambinho, Nova
os de Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, ltabirlto
_ Resende, São Pedro da Gnião e Serrania;
XXII - ltabira: o respectivo município e os de e Mariana;
--")0()01- Paracatu: o respectivo município e os
Bom Jesus do Amparo, Carmésia, Dores de Gua~
nhães, Ferros, ltambé do Mato Dentro, Passabém, de Arinos, Bonfinópolis de Minas, Burítis, Formoso, Guarda~Mór, João Pinheiro, Gnaí e Vazante;
Santa Maria de ltabira, Santo Antônio do Rio Abai~
XXXVl- Passos: o respectivo município e os
xo e São Sebastião do Rio Preto;
de Alpinópolis, Capetinga, Cássia, Clarava1, Delfi~
XXIII -ltajubá: o respectivo município e os de
nópolis, Fortaleza de Minas, lbirad, Utaú de j\o\jnas,
Brazópolis; Conceição da Pedra, Conceição dos
Ouros, Consolação, Cristina, Delfm Moreira, Gon- Jacuí, Pratápolis, São João Batista do Glória, São
Sebastião do Paraíso e São To máS de Aquino;
çalves, Maria da Fé, Marmelópolis, Natercia, Parai~
XXXVII- Patos de Minas: o respectivo muni~
sópolis, Pedralva, Pfranguçu, Piranguinho, SãoJocipio e os de Arapuá Canno do Paranaíba, Laga--sé do Alegre, Sapucaí~Mirim e Wenceslau Braz;
mar, Lagoa Formos~ Matutina, Presidente OlegáXXIV -Itaúna: o respectivo município e os de
río, Rio Paranaiba, Santa Rosa da Serra, São GonM
Conceição do Pará Florestal, lgaratinga, ltaguara,
ça1o do Abaeté, São Gotardo e Tiros;
Itatiaiuçu, Onça do Pitangui, Pará de Minas, Pequi
XXX\1111- Patroónio: o respectivo munlcipio e
e Sãó José da Varginha;
os de Abadia doS. DQu_rados~_ Corornandel.__c_ru~
xxll-ltuiutaba: o respectivo municipio e os
zeiro da Fortaleza, Douradoquara, Estrela do Sul,
de Cachoeir;'l Dourada, Campina Verde, Canápo- - Guimarânia, lraí de Minas, Monte Carmelo, Roma~
-us, CapinOpOlis, Ceiifralina, Comendador Gámes,
ria e Serra do Salitre;
Fronteira, Fruta!, Gwinhatã, Ipiaçu, ltapagipe, ItaXXXIX- Pirapora: _o respectivo município e os
nlriuil~- Plarn.~ra, Prata, Santa Vitória e São Franw
de Buritizeiro, Jequitaí, Lassance, Santa Fé de Mi~
cisco-de Sales;
nas, São Romão e Várzea da Palma;
XXVI -Januária: o_ respectivo munlcipiO e os
XL-Poços de Caldas: o respectivo município
de ltacarambi, Manga, Montalvânia, São Francis~
e os de Andradas, Bandeira do Su1, Botelhos, Ca~
co,-Sáo João da Ponte e Verzelândia;
bo Verde, Caldas, Campestre, Carvalhópolis, DiviXXVII-J_i;io Monlevade: o respectivo município
sa
Nova, Ibitiúra de Minas, lpiúna, Poço Fundo
·e óS'-de Alvinópolis, Barão de Cocais, Bela Vista
e Santa Rita de Caldas;
de Minas, Dionísio, Dom Silvério, Jaguaraçu, Mar~
XIJ- Ponte Nova: o respectivo município e os
liéria, Nova Era, Rio Piradcaba, Santa Bárbara,
de Abre Campo, Amparo da Serra, Araponga, BarSão Domingos do Prata, São Conçalo do Rio Abaira Longa, Cajwi, Canaã,- Coimbra, Guaradaba,
xo e São José do Goiaba!;
XXVIll -Juiz de Fora: o respectivo municipio Jequeri, Pedra do Anta, Piedade de_ Ponte Nova,
Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz
e os de Belmiro Braga, Bicas, Chácara,_ Chiador,
do Escalvãdo, Santo Antônio do Grama, São MiCoronel Pacheco, Descoberto, Guarará, Lima
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guel do Anta, São Pedro dos Ferros, Sericita, Tei~
xeiras, Urucânia e Viçosa;
X:UI- Pouso Alegre: o respectivo município e
os de Albertina, Bom Repouso, Borda da Mata,
Bueno Brandão, Cachoeira de Minas,- Camanducaia, Carilbu~ Congonhal, CórreQâ dõ-B6m JesuS,
Espírito Santos do Dourado, Estiva, Extrema, Inconfidentes, ltapeva, Jacutinga, Murlhoz, Monte
Sião, Ouro Fino, Santa Rita do Sapucaí, São João
-da Mata; São Sebastião da Bela Vista, Senador
.José Bento, Silvianópolis e Toledo;
XLIII -São João Dei Rei: o respectivo munidpio e os de Cassiterita, C6ronel Xavier Chaves,
Dores de Campos, Lagoa Dourada, Nazareno,
Prados, Rezende Costa, RitápoUs e l~radentes;
XLIV_- Sete Lagoas: o respectivo município e

os de Araçaí, Cachoeira da Prata, Caetanópolis,
Capim Branco, Cordlsburgo, Fortuna de Minas,
Funilàndia, Inhaúma, Jequitibá, Matozínhos, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Ribeirão das Neves e Santana de Pirapama;
XLV ;--Teófilo Qtoni: o respectivo mUnicípio e
os de Agua Boa, Aguas Formosas, Araçuaf, AtaIéia, Berilo, Bertópolis, Carripanárfõ, Capelinha,
Caraí, Carlos Chagas, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Frei Gaspar, ltaipé, Jtambacurí, ltao-bim, ltinga, Ladainha, MachacaUs, Malacacheta,
Minas Novas, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruzeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão,
Pescador, Poté, São José do Divino, São-Sebastião do Maranhão, Serra dos Aimorés, Turmalina,
Umburatiba e Virgem da Lapa;
XLYI-Ubá: o respectivo município e os de
Brás Pires, Divinésia, Dores do Turvo, di.iarani,
Guidoval, Guirícema, Mercês, Paula Cândido, Piraúba, Rio Pomba. Rodeio, São Gera1do, Senador
Firmíno, Silveirânia, Tubuleiro, Tocantins e VISconde do Rio Branco;
XLVIl- Uberaba: o respectivo município e os
de Águas Compridas, Campo Florido, Conceição
das Alagoas, Conquista, Pirajuba e Veríssimo;
Xl.YID-Uberlãndia: o respectivo munidpio e
os de Monte Alegre de Minas e Tupaciguara; e
XLIX- Varginha: o respectivo município_ e os
de Boa Esperança, Campanha, Campo do Meio,
Campos Gerais, Careaçu, Carmo da Cachoeira,
Coqueiral, Cordislândia, Elói Mendes, Fama. HeJlodora, Iliclnea, Machado, Monsenhor Paulo, Nepomuceno, Paraguaçu, Santana da Vargem, São
Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, Três Co-ra:ções, Três Pontas e Turvolândia.

Art. 7 9 São criadas, na 4• Região da Justiça
do Trabalho, no Estado do Rio Grande do Sul,
doze Juntas de Conciliação e Julgamento, assim
distribuídas: três em Porto Alegre (18• a 20•) e
uma em Alegrete, Alvorada, Cachoeirinha, Rio
Grande (2'), Santiago, São Borja, duas em $af>imhga (1• e 2•) e uma em Viamão.
Art. & Ficam assim definidas as áreas de juriSdição das Juntas de Concilíaçáo e Julgamento,
localizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 4•
Região, no Estado do Rio Grande do Sul:
1- Porto Alegre: o respectivo município;
n-Alegrete: o respectivo município;
fi-Alvorada: o respectivo município;
IV- Bagé: o respectivo município e os de Dom
Pedrito, Lavras do Sul e Pinheiro Machado;
V- Bento Gonçalves: o respectivo município
e os de Carlos Barbosa, Gaiiba1di, Guaporé, Nova .
Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Paraí, Veran6-
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polis, Dois Lajeados, Cuabiju, São Jorge e FagunXXVII-Santa Maria: o respectivo município e
des Varela;
os de Formigueiro, Júlio de Castilhos, Mata, Nova
VI- Cachoeirinha: o respectivo municíp(o;
Palma, Sao Pedro do Sul, São Sepé e Silve(réi
VII- CamaqUã: q respectivo município- e os
Martins;
de Dom Fellciano, São Loureriço do Sul e Tapes; - -- -XXVIII- Santa Rosa: o respectivo município e
VIII- Canoas: o respectivo município;
os de Alecrim, Boa Vista do Buricá, Campina· das
IX --Carazinho: o respectivo município e os de
Missões, Cândido Godoi, Giruá, Horizontina, IndeCampo Real, Chapada, Colorado, Constantina,
pendência, Porto Lucena, Santo Cristo, Três de
Espumoso, Ronda Alta, Rondinha, Sarandi, SeiMaio, Tucunduva, Tuparendi, Doutor Maurício
bach, Soledade, Tapera, Victor Graeff, Alto Alegre,
Cardoso e Alegria;
Tunas e lbirapuitã;
XXIX-Santana do Livramento: o respectivo
X- Caxias do Sul: o respectivo município e
município e o de Quaraí;
os de Antôriio Prado, Farroupilha, Rores da CuXXX~ Santiago: o respectivo- município e os
nha, São Marcos e Nova Roma;
de Bossoroca, Jtacurubi, Jaguari, São Francisco
XI- C(UZ Alta: o respectivo munidpfo e dos
de Assis e São Vicente do Sul;
de Condor, lbirubá, Parambl, Pejuçara, Santa BárXXXI -Santo Ângelo: o respectivo município
bara do Sul, Tupanciretã e Quinze de Novembro;
e os de Caibaté, Catuípe, Cerro-Largo;-Chiapeta,
Guarani das Missões, São Luiz Goflzaga, Pirapó,
XII- Erexim: o respectivo município e os de
São Nicolau, Roque Gonzalez, Porto Xavier e São
Arativa, Barão de Cotegipe, Cacique Doble, CamPaulo das Missões;
pínas do Sul, Erva! Grande, Gaurama, Getúlio VarXXXII-:- São Borja: o respectivo munlcípio e
gas, (tabba do Sul, Jacutinga, Machadinha, Marceos de Santo Antônio das Missões e ltaqui;
lino Ramo_s, Mariano Moro, Maximiliano de AlmeiXXXIII-São Jerónimo: os respectivo municíc:ja, Paim Filho, Sananduva, SãO José do Ouro,
pio e os de Arroio dos Ratos e Butiá;
.SãQ Valentim,_Sweriano de Almeida, Viadutos,
XXXIV- São Leopoldo: o respectivo município
Três Arroios e São João da Urtiga;
e os de Feliz, Po~o, São Sebastião do Caí e
XIII- Esteio: o respectivo munlcípio e o de SaCapela de Santana;
pucaia do Sul;
XXXV -Sapiranga: o respectivo município e
XIV -Frederico WeStphalen: o respectivo muos de Campo Bom e Nova Hartz;
nicípio e OS de Alpestre, Braga, Caiçara,- Campo
XXXVI- TaQuara: o respectiVo municfpiÕ e os
Novo, Coronel Bicaco, Crissiumal, Erval Seco, Hude Cambará do Sul, Canela, Grahtado, Igrejinha,
maitá, Traí, Uberato Salzano, Miraguaí, Nonoai,
Rolante, São Francisco de Paula, -Três CorOas e
Palmeira das Missões, Palmitinho, Planalto, ReJaquirana;
dentora, Rodeio Bonito, Sã_o_ Martinho, Seberi, TeXXXVD- Triunfo: o reiSpectivo município e o
nente· Portela, Três Passos, Vicente Outra, Jaboti~
de Gerierai Câmara;
-caba e Trindade;
XXXVIII- Urugu~ana: o respectivo município;
X::V- Gravataí: o respectivo município;
XXXIX- Vacaria: o respectivo município e os
XVI- Guaíba: o respectivo município e o de
de Barracão, Bom Jesus, Esmeralda, lbiaçá, IbiBarra _do Ribeiro;
raiaras, Lagoa Vermelha e !pê; e
XL- Viamão: o respectivo município e os de
- XVII-ljui: o respectivo município e os de AjUliM
Mostardas e Palmares do Sul.
caba, Augusto Pestana e Santo Augusto:
Art. 9:' São criadas, na s~ Região da Justiça
XVUI-I..ajeado: o respectivo município e os
do Trabalho, quatorze Juntas de Conciliação e
de Anta Gorda, Arroio do Meio, Barros Cassa!,
Julgamento, assim distribuídas: nove no Estado
Bom Retiro do Sul, Cruz~iro, Encantado, Estrela,
da Bahia, sendo três ém Salvador, uma em CamaFotoura Xavier, llópolis, Muçum, Nova Bréscia,
ça_ri (3~), Eunápolis, Feira de Santana (2~). lrecê
Putinga, Roca Sa1es e Progresso;
e Itaberaba e seis no Estado de Sergipe, em Ara~
XIX -Montenegro: o respectivo município e os
caju (3~). Maruim, Lagarto, Estância, Jtabaiana e
de Salvador do Sul e Taquari;
em Propriá.
XX-Novo Hamburgo: o respectivo município
e os de Dois Irmãos, Estância Velha, Jvoti e Nova
Art. 1O.-- Ficam assim defmidas as áreas de
Petrópolis;
jurisdição das Juntas de Conciliação e JulgamenXXI- Osório: o respectivo município e os de
to, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
Arroio do Sal, lmbé, Santo Antônio da Patrulha,
àS• Região:
Terra de Areia, Torres, Tramanda'í e Três Cachoeiras;
a) no Estado da Bahia:
I-Salvador: o respectivo_ município e os de
XXII- Passo Fundo: o respectivo município e
ltaparica, Laura de Freitas, Salinas da Margarida
os de Arvorezinha, Casca, Ciríaco, David Cana~
e Vera Cruz;
bªrro' Marau, Serafina Corrêa, Sertão, Tapejara,
n- Alagoinhas: o respectivo município e os
São Domingos do Sul, Vanini e Água Santa;
de Acajutiba, Aramari, CatU, Entre Rios, Es_plaXXlU- Pelotas: o respectivo município e os de
1"!-a~a, In~ambupe, Itaf"!ag~a._ (Y\ata de SãO-Jqão,
Arroio Grande, Canguçu, Erva!, Jaguarão, Pedro
OU:riçangas, Pedrão e Pojuca;
Osório e Piratini;
m- Çamaçari: o respectivo muniCíPiO e o de
-XXIV- Rio Grande: o _respectivo município e
Dias D'Avila;
os de Santa Vitória do Palmar e São José do
- VI-- Conceição do Coité: o respectivo muniNorte;
cípio e os de Alto Alegre, Capela, Gavião, Pé de
XXY ~Rosário do Sul: o respectivo ml.!nicípio
Serra, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Santaluz
e os de Cacequi e São Gabriel;
e Valente;
XXVI- Santa Cruz do. Sul: o respectivo muniV- Cruz das Almas: o respectivo município
cípio e OSC!.e Arroio do Tigre, Candelária. Rio Pare os de Cachoeira Castro Alves, _Conceição do
do. Sobradinho, Venâncio Aires, Vera Cruz, BoAlmeida, Dom Macedo Costa, Governador Manqueirão do Leão, Jbarama e Pântano Grande;
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gabeira, Muritiba, Santa Teresinha, Santo Antônio
II- Maruim: __ o respectivo município e o_s de
de Jesus, São Felipe, Sáo Félix e Sapeaçu;
tapeia, Carm6-pofis, Diviria Pastora, General MayVI- Eunápolis: o respectivo município e os de nard, Japaratuba, Pframbu, Laranjeiras, Riachue~
Guaratinga, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e lo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo
Santa Crui Cabrália;
Amaro das Brotas e Siriri;
VII- Feira de Santana: o respectivo município
DI- Lagarto: o respectivo município e os de
e os de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anhanguera, Ria chão do Dantas, Tobias Barreto, Simão Dias,
Antônio Cardoso, Barrocas, Biritinga, Candeal, Poço Verde, Pedrinhas, Arauá e Boquim;
Conceição da Feira, COnceição do Jacuípe, COra~ ---- IV- Estância: o respectivo muniéípio e os de
ção de Maria, lchu, lpecaetá, Irará, Lamarão, Santa Sal!;[ado, Santa Luzia do ltanhy, Indiaroba, UmBárbara, Santanópolis, Santo Estevão, São Gon~ - bauba,ltabaianinha, Cristinápolis e Tomar do Ge-

ça1o dos Campos, Serra Preta, Serrinha e Tan~
quinho;
VIII- GUanahlbi: o respectivo município e os
de Caculé, Caetité, Candiba, lbiassucê, Igaporã,
Jacaraci, Ucínio Almeida, Ouro Branco, Palmas
de Monte Alto, Riacho de Santana, Sebastião Laranjeiras e Orandi;
IX- ilhéus: o respectivo município e os de Ara~
taca, Una e Uruçuca;
X -lpiaú: o respectivo município e os de Aure~
lino Leal, Barra do Rocha, Dário Meira, Gongogi,
lbirapitanga, Jbirataia, Jtajibá, Ubatã e Ubaltaba;
Xl- Irecê: o respectivo município e os de Amé~
rica Dourada,. Barra do _Mendes, Cafamaum, Ca~
narana,. CentraL Ibipeba, ltititá, João Dourado, Jus~
sara, Lapão, Morro do Chapéu, Presidente Outra,
São Gabriel, Souto Soares_e_Uibai;_
XII- ltaberaba: o respectivo munldpio e os de
Boa Vista do Tupim, laçu, Jbiquera, Macajuba,
Marcionílio SouZa, Milagres e Ruy Barbosa;
XIII- ltabuna: o respectivo município e os de
Almadina, Buerarema, Camacã, Coaraci, Firmino
Alves. Floresta Azul. Governador Lo manto Júnior,
lbk:!lraí, Itaju do Colônia,ltajuípe,ltapé,ltapitanga,
ltoror6, Jussari, Pau Brasil e Santa Cruz da VItória;
XIV- ltamaraju: o respectivo münicípio e os
de Alcobaça, Caravelas, lbirapuã, Itanhém, Laje~
dão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado
e Teixeira de Freitas;
' XV -Jacobina: o respectivo município e os de
Caém, Capim Grosso, Miguel Calmon, Mirangaba,
Saúde, Serrolândia, Várzea Nova e Vá~ea do Poço;
1
XVI -Jequié: o respectivo mw1ícípio e õs de
1 Aiquara, Itagi, Itaquara, ltiruçu, Jaguaquara, Jltau~
na, Lafaiete Coutinho e Manoel Vrtorino;
XVII-Juazeiro: o respectivo município;
XVIII- Paulo Afonso, no Estado da Bahia: o
respectivo município e os de Glória, Jeremoabo,
Rodelas e Santa Brigida; e no Estado de Sergipe:
os de Canindé de São Francisco:e Poço Redondo;
XIX-Santo Amaro:--0 respectivo município e
os de São Francisco do Conde, Teodoro Sampaio
e Terra Nova;
XX- Senhor do Bonfim: o respectivo município e os de Antônio Gonçalves, Carripo Formoso, Filadélfia, Itiúba, Jaguarari e Pindobacu;
XXI- Simões Filho: o respectivo município e
os de Candeias e São- SebastiãO do Passé; XXII- Valença: o respectivo município e os de
Cairu, Camamil, Itubêrá, Nilo Peçanha e Tapetõá;

e
XXIII- Vitória da COnqUista: o respectivo município e os de Anagé, Barra do Choça, Belo Campo,
Caatiba, Cândido Sales, ltambé, ltapetinga, Planalto e Poções; e
b) no Estado de Sergipe:
I -Aracaju: o respectivo município e os de Bar~
ra dos CoqUeiros, ltapOranga O'Ajuda, Nossa Senhora do Socorro e São Oist6vão;

ru;

-V- ltabaiana: o respectivo munkípio e os de
Areia Branca, Campo dO Brito, São Domingos,
Macambira, Pedra Mole, Pinhão, Carira, Ribeiró~
polis, Moita Bonita e Malhador;
VI-Propriá: o respectivo município e· os de
_Cedro do São João, São Fr.;u1cisco, Telha, Ampa~
ro do São Francisco, Malhada dos Bois, Neópolis,
Japoatã, Ilha das Flores, Pacatuba, Brejo Grahde,
Aquidabã, Canhoba, ltabi e Nossa Senhora de
Lourdes.

Art. 11. São cria_d~s_. na ~ Região da Justiça
do Trabalho, trezeJun,tas de Conciliação e Julga~
mento, assim distribuídas: dez no Estado de Pernambuco, sendo quatro em Recife (1 P a 14~)
e uma em Jaboatão (2•), Paulista (2'1), Salgueiro,
Serra Talhada, Belo Jardim e Vitória de Santo
Antão; e três no Estãdo de Alagoas, sendo uma
em Maceió (3~) São MigUel dos Campos e União
dos Palmares.
Art 12. Ficam assim dE::finidas as áreas de
jurisdição das Juntas de Conciliação e_Julgamen~
to, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
à6•Região:
-a) no Estado de Pernambuco:
1- Recife: o respectivo município e os de Camaragibe, Olinda, São Lourenço- da Mata e o Território Federal de Fernando de Noronha;
II- Barreiros: o respectivo município e os de
Rio Formoso, São José da Coroa Grande e Serinhaem, no _Estado de Pemall'!buco;_ e Jaculpe,
-- Jundiá e Maragoj~ no Estado de Alagoas;
- III_:. Belo Jardim: o respectivO municíPio e os
de ~aró, São Bento do Una, São Caetano e
Tacaimbó;
IV- Cabo: o respectivD município e o de lpoj~ca;
_
V- Caruaru: o respectivo município e os de
Agrestina, Altinho, Barra de Guabiraba, Bezerros,
Bonito, CamOcim de SâO Félix. Frei Miguelinho,
Jatauba, Riacho das Almas, Sairé, Santa Cruz; do
Capibaribe, São Joaq_uim do Monte, Toritama e

Vertentes;
__--"1-Catende: -o respectivo.município ê-os de
Belém de Maria,. Cupira, Jurema, Lagoa dos Gatos, Maraial, Panelas, Quipapá e São Benedito do
Sul;
VII- Escada: o respectivo município e -os de
Amaraji, Cortes e Ribeirão;
VIU- Garanhuns: o respectivo município e os
de Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão,
Cachoeirinha, CáetéS; CalÇado, Carihotinho, Capoeiras, Correntes, Iati,lbirajuba, Itaiba, JUpi, L~ edo, Lagoa do OUro, Palmeirina, Saloá, São João
e Terezinha;
IX-Goiana: O respectivo município_e os de
També, Camutanga e Ferreiros;
- X-Jaboatão: o respectivo município e o de
Moreno;
•
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Xl- Umoeiro: o respectivo muniCípio e os de
Bom Jardim, Carpiria, Cumaru, Feira Nova, João
Alfredo, Lagoa de ltaenga, Orob6, Passira, Pauçla~
lho, Salgadinho e Santa Maria do Cambucá;
XII- Nazaré da Ma~ o re§lpectivo mur:tidpio
e os de Aliança, B_uenos Aires, COndado, Itaqui~
tinga, Macaparana, SãO Vicente Ferrer, Timbaúba,
Tracunhaém e Vicência; ·
' Xln -Palmares: o respectivo município· e os
de Água Preta, Garneieira e Joaquim_ Nabuco;
XIV- Paulista: o respectivo mUniCípio e os de
Abreu e Uma, Igarassu, ltamaracá e ltapissuma;
XV-_ Pesqueira: o respectivo município e os
de Alagoianha, Arcoverde, Buique, Pedra; Poção,
Se"ffãtlia, Tupanatinga e Venturosa;
_-XVI- Petrolina: ·o respectivo ~unic'Ú)jo ~ Õs de
Afrânio e Santa Maria da Boa Vista;
·
XVII- saJQUefro: o respectivO mt.miciplo e os
de Araripina, Belém de São Francisc'o, Bodocó,
Cabrodó~ Cedro, Exu, Granito, Ipubi, Mirandib~.
Orocó, OLiricuri, Pamamerim, São José do Belmonte, Serrita, Sítio dos Moreiras, Te-rra Nova,
Trindade e Verdejante;·
~
XVIII-Serra Talhada: o respectiv9 munlcJPio
e os de Afogados da lngazeira, Betânia! Brejinho,
Calumbi, Cama:ibá, Custódia, Florei Floresta, Ibimirim, lguaraci, Inajá, lnga.zeira, Itacuruba, ltapetim, Petrolândia, Santa Terezinha, São Jos_é do
Egito, Solidão, Tabira, Tacaratu;Triunfo e Tuparetama;
XIX- Vitória de Santa Antáo: o respectivo município e os de Chã de Alegria, Chã Grande, Glória
de Goitá, OraVatá e Pombos;
b) no Estado de Alagoas:
r-.Maceió: o respectivo município e os de Ata~
laia, Barra de Santo Antônio, Coqueiro Seco, Pilar,
Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba;
_ ll-Arapiraca: o respectivO município e os de
Batalha, Belém, Coité do Nóia, Feira Grande, lgacl,
Girau do Ponciano, Jaramataia, Lagoa da Canoa,
Limoeiro de Anadia, Major Isidoro, Mar Vermelho,
Minador de Negrão, Palmeira dos fndios, Pau1o
Jacinto, Quebrangulo, Taguaiana e Traipú;DL- Penedo; o _respectivo muniCípio e os de
Campo Grande; Cófuripe, Feliz DeSerto;-lgreJa NOva, Junqueiro, Olho D'Água Grande, Piaçabuçu,
Porto Real do Colégio, São Brás e _São Sebastião;
IV --São Miguel dos Campos: o respectivo mU- nicípio e os de Anadia, Barra de São Miguel, Campo Alegre, Boca da Mata, Marechal Deodoro, Maribondo, Pindoba, Roteiro e Tanque D'Arca; e
V- União dos Palmares: o respectivo município e os de Branquinha, Capela, Cajueiro, Chã
Preta, Colônia, Leopoldina, Flexeiras, Jbateguara,
Joaquim Gomes, Messias, Murici, Novo Uno, San~
tana do Mundaú, São José da Lage e Viçosa.
-Art. 13. São criadas, na 7• Região da Justiça
do Trabalho, três_ Juntas de Conciliação e Julga~
menta, no Estado do Ceará, seliâo is três em
Fortaleza (6•, 7• e 8~),
Art. 14. Ficam assím defmidas as áreas dejuris~
diçào das Juntas de Conciliação e Julgamento,
localizadas nas cidades abaixo, pertencenteg à 7•
Região:

-!-_FOrtaleza: o respectivo nj~hi~ípic:> e _os de
Aquiraz, Cascavel; Caucaia, Maracanaú; Maranguape, Pacajus e Pacatuba;
II- Crato: o respectiVo município e os de
Abalara, Altaneira, Aurora, Barbalha, Brejo Santo,
Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Juazeiro do Norte,
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I - Curitiba:
o respectivo_ município
e os de
X:V- Paranavaí: o respectivo municíçiio e os
Ad .
. Ag d do
Almt·rante T•m•n
- nanpots,
uos
...... ~ do AltO Pitraná, Amãporã, Cruzeiro do Sul, Guaí6 1
5 u,1
Santana do Cariri;
daré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, raçá, Inãjá, Jardim Olinda, Mirador, Nova Aliança
m- Iguatw o respectivo _município e os de Acocampina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo,
do lvaí, Nova Esperança, Paraíso do Norte, Parapiara, Cariús, Cedro,lcó, Jucás, Lavras da Mangacontenda, Lapa, Mandirituba, Piraquara, Quatro nacity, Paranapoma, Santo Antôn~o do Caiuá, São
beira, Orós e Várzea Alegre;
Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José Carlos do !vai, São João do Caiuá, Tamboara,
IV_ Quixadá: 0 respectivo município e o de
d . P·inh·--.
n·
d Sul
Terra Rica e Uniflor;
Quixeramobim;
os
rus e lJUCas o
;
X\11- Pato Branco; o respectivo município e
V-Sobral: o respectivo município os de Alfl-Apucarana: o_r~pectivo mu':licíplo e os de
cântara, Cariré, Córeaú, Frecheirinha, Groafras,
Arapon9as, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, os dé- _Chopinzii1ho, develãndia, Coronel Vivida,
lbiapina, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Itapejara do Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, ?ão
Pacujá, Reriutaba, Santana do Acaraú, São BeneSul, Marul"flbi, Rio Bom, Rolândia, Sabaudia e São João SãoJ_orge do Oeste~Sulina, Verê e Vitonno;
xvÍi- Ponta Grossa: o respectivo município e
dito, Senador Sá, Ubajara e Ti~nguá;
Pedro do lval;
Art. 15. São criadas, na 8• Região da Justiça
m- Campo Mourão: o respectivo município e oS de Castro, Imbituba, Ipiranga, Irati, lvaí, Palmeido Trabalho, quatro Juntas de_ Conciliação e Ju]M
os de Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, ra, Piraí do Sul,_ Porto Amazonas, .São João do
__
gamento, no Estado do Pará, assim dls!fi_buídas:
Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Fênix, Triunfo, Teixeira Soares e õbagi; _
XV!ll- Toledo: o respectivo municípiO e oS de
uma em Belém (8~). Almeirim, Óbidos e Tucuruí;
Iret8ma, Jani6polis, Juranda, Luisiana, Mamborê,
Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Jesuítas,
Art 16. Ficam assim definidas as áreas de
Peabiru, Quinta do Sol e Roncador;
Marechal C"aridido Rondon, Nov-a Santa Rosa, PaN _CaScaVel: 0 respectivo município e os de
jurisdição das Juntas de Concüia~ão e Julgamenlatina, Santa Helena, São José das Palmeiras, Tuto, loca~:adas nas cidades abaiXO perten~entes __ Boa_ Vista da Aparecida, Brag<l:ney,_ Cafelândia, pãssi e Vera Cruz do Oeste;
à 8' Reg1ao:
- - - ~Campo ffonito, Capítão Leónidas Marques, Catan~
XIX- Umuarama: o respectivo município e os
a) no Estado do Pará:
duvas, Céu Azul, Corbélia, Guaraniaçu e Três Bar- d~ A!tônia, Alto Piquiri, Cruz_eiró do Oeste, Doura1- Belém: o respectivo município e os de Anaras do Paraná;
dina, Francisco Alves, fcaraíma, fporã, Maria Hele~
nindeua, Bujaru, Salvaterra e _Soure;
V- Cianorte: o respectivo município e os de na, Mariluz, Nova Olímpia, Pérola, Sã_o Jorge do
ll -Abaetetuba: o respectivo município e os
Qdade Gaúcha, Guaporema, Jndianópolis, Japu- Patrocínio, Tapira e Xambrê; e
de Acará, Barcarena. Cametá, Igarapé--Miri, Moju,
rá, Jussara, Rondon, São Tomé, Tapejara, Terra
XX- União da Vitória: o respectivo rnunicipio
Muaná e Ponta de Pedras;
Boa e_ Tuneiras do Oeste;
'
e os de Bituruna, Cruz Machado, General Camejro,
m- Almeirim: o respectivo município e os de
vr _Cornélia Procópio: o respectivo municfpio Mallet Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vrtória,
Gurupá e Prainha;
e os de Abatiá, Açaí, Bandeirantes, Congoinhas, Rio Az.ul e São Mateus do Sul.
IV -Altamira: _o respectivo município e os de
Jtambaracá, Jundiaí do Sul, Leópolis, Nova Amé-Art. 19._ São criadas, na 1o~ Região da Justiça
Porto de Moz. São Félix do Xingue Senador José
ric~da.Collo_a, Nova Fátima, Rancho Alegre, Ribeido Trabalho,-vinte e quatro Juntas de Conciliação
Porfirio;
rão do Pinhal, Santa Amélia, Santa Cecí1ia do Pa- _e Julgamento, assim distribuídas: duas no Disbito
V- Breves: o respectivo município e os de Bavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, Federal, em Taguatinga (1~ e 2•); nove no Estado
gre e Curralinho, Melgaço, Oeiras_do Pará. Portel
São Jerônirno da Serra. São SebastiãO da Amo~ de Goiás, sendo duas em Goiânia {5~ e 6~) e uma
e São Sebastião da Boa Vista;
_
reira, Sertaneja e Uraí;
em Caldas Novas, Formosa, Gurupi, Itumbiara,
VI-Capanerna: o resPectivo município e os
vu....::.Foz do Jguaçu: o respectivo município e
Jataí, Luziânia e Uruaçu; três no Estado de Ma~
de Augusto Correa, Bonito, Bragança, Capitão Poos de Diamante D'Oeste, Matelãndia, Medianeira, Grosso, sendo uma em CI.Uabá (2'), Cáceres e
ço, Nova Timboteua, Ourém, Peixe Boi, Prtm':l~
Missal, Santa Terezinha de haipu e São Miguel Colider; _dez no Estado de Mato Grosso do Sul,
vera, Salinópolis, Santa f.'taria do Pará, Santarém
do lguaçu;
__
sendo duas em Campo Grande (2~ e 3~). AquiNovo e VJZeu;
__ VUI-Francisco Beltrão: o_ respectivo municí~ dauna, Amambai, Coxím, Dourados, Mundo Novn- Castanhal: o respectivo município e os pio e os de Ampére, Barracão, Capanema, Dois vo, Nova Andradína, Ponta Porã e Três Lagoas
de Benevides, Colares, Curuçá, lgarapé~Açu,
VIZinhos, Enéas Marques, Marmeleiro, Nova Prata e uma no Estado de Tocantins, em Miracema
lnhangapi, lrituia, Magalhães Barata, Maracanã,
do Iguaçu, Pérola do Oeste, Planalto, Pranchita, do Norte.
/Y\arapanim, Paragominas, Santa Isa?el do Pará,
Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto do
Art. 20. Ficam assim definidas as áreas de
SantoAntôniodoTauá,SãoCaetanodeOdivelas,
Lontra, Santa Isabel do Oeste e Santo Antônio jurisdição das Juntas de Conciliação e JulgamenSão Domingos do Capim, São Francisco do Pará,
do Sudoeste;
to, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
São Miguel do Guamá e Vigia;
IX- Guarapuava: o respectivo município e os à 1O• Região:
Vlli- Marabá: o respectivo município e os de
de Cantagalo, Inácio Martins, Pinhão, Prudentóa) no Distrito Federal:
polis e Turvo;
_
ftupiranga, Jacundá, Rondon do Pará e São João
I - Brasília: a respectiva cidade e cidades adja~
do Araguaia;
X- Ivaiporã: o respectivo município e os de
centes e demais núcleos populacionais integranIX-Óbidos: o respectivo município e os de
Barrazópolis, Faxinai, Grandes Rios, Jardim Aletes do Distrito Federal, excetuando-se as localiAlenquer e Juruti;
__ gre, Lunardelli, Manoel Ribas, Nova Tebas, Pitandades constantes do item II desta alínea;
,
X-Santarém: o respectivo município e os de
ga, Rosário do Juiz e SáoJoão do lvaí:~
n- Taguatinga: a respectiva cidade satélite e
AveirO, Faro, Jtaituba, Monte Alegre e Oriximíná;
XJ-Jacarezinho: o respectivo município e os
as de Brazlândia e Ceilândia;
XI- Tucuruí: o respectivo município e os de
de Andirá, Barra do Jacaré,_ Cambará, Carlópolis,
Baião e Mocajuba;
Guapirama, Joaquim Távora, Quatiquá, Ribeirão
b} no Estado de Goiás:
b) no Estado do Amapá:
_
Oaro e Santo Antônio da Platina;
1-Goiânia:_ o respectivo município e os de
I - Maca pá: o respectivo município _os de
Amapá, Calçoene, Oiapoque, Mazagão, Ferreira
XII- Londrina: o respectivo município e os de Anicuns, Aparecida de Goiânia, Araçu, Aragoiânia,
Alvorada do Sul.~_Bela VISta do Paraíso, Cambé, AveJinópolis, Bela Vista de Goiás, Bra:zabrantes,
Gomes, Laranjal do Jari, Santana. e TãrtarugalCampestre de Goiás, Caturai, Crominia, Goianira,
Ibiporã, Jataizinho, Primeiro de Maio e serta.nózinho, e, no Esta:dodo Pará, os de Afuá, Chaves
Guapó, Hidrolândia. Inhumas, Mairipotaba, Nazáj,-oiJs;
e Anajás.
rio, Nerópolis, Nova Veneza, Palmeiras de Goiás,
XIII- Maringá: o respectivo município e os de
Art 17. São criadas, na 9~ Região da Justiça
Astorga,_-Atalaia,. Çolqrado, Doutor Camargo, Flo- Santa Bárbara de Goiás, Trindade e Varjão;
do Trabalho, doze Juntas de Conciliação e Julgall-Anápolis: o respectivo município;
raí,· FlOre§:~. Flórida Guaraci, lguaraçu, ltambé,
mento, no Estado do Paraná, assim disbibuídas:
111-Araguaína: o respectivo município e os de
Ivatubã, IOhã.to, Mandaguaçu, Mandaguari, Macinco em Curitiba (8• a 12~}. uma em Campo
rialva", Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Gra- Ananás, Arapuena, Babaçulândia, Colinas de
Mo_urão, Cascava! (2~). Cianorte, Ivaiporã, Maringá
Goiás, Filadélfia, ltaporã de Goiás, Presldente Keças, Ourizona,-Paiçandu, Presidente Castelo Bran(2'), Pato BranCo e Toledo.
nnedy e Xambioá;
co, Santa Fé, Sarandí e. São Jorge do [vaí;
Art 18. Ficam assim definidas as áreas de
N- Caldas Novas: o respectivo município e
XIV- Parcmiiguá: o respectivo município e os
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos os de Água Limpa, Corumbaíba, lpamerí, Marzagão, Morrinhas, Piracanjuba e Pires do Rio;
. e Marretes;
à 9•Região:
Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras e

e

e

Dezembro de 1988

DIÁRJO po CONGRESSO NAGONAL (Seção II)

V-Catalão: o respectivo município e-·os de
Anhangüera, Campo A.l.egre de Goiás, Cumari,
Davin6poliS, Góiafidira; NoVa- Aurora, Ouvidor,
Santa Cruz de Goiás e TrêS Ranchos;
VI- Formosã: o respectivo ffiunidpfo e os de
Planaltina e Cabeceiras;
Vil- Gurupi: o respectivo município e os de
Aliança do Norte, Alvorada, Dueré, Figueirópolis,
Formoso do Arãguãia e Peixe;· -vm- ltumbiara: o respectivo municício e os
de Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Goiatuba
e Panamá;
IX-Jataí: o respectivo muriidpiO e os de Aparecida do Rio Doce, Caçu, EStâódâ, Mineiros e
Naveslândia;
X- Luziânia: o respectivo município e os de
Cristalina, Silvânia e Vianópolis;
XI- Rio Verde: o respectivo município e os
de Acreúna, Cachoeira Alta, Castelândia, Montividiu, Quirínópolis, Santa Helena de Goiás e Serranópolis; e
XII- Uruaçu: o respectivo munidplo e os de
Barro Alto, Campiriorte, Cel'es, Estrela do Norte,
Goianésia, Hidrolina, Itapaci, Jardim-PauliSta, Niquelândia, Rialma e Rubiataba;
c) no Estado de Mato Grosso:
[- Cuiabá: o respectivo município e os de Acorizal, Aripuanã, Barão de Melgaço, Chapada dos
Guimarães, Diamantino, Nossa Senhora do Uvramento, Rosário do Oeste, Santo Antônio do _Leverger e Várzea Grande;
II- Cáceres: _o respectivO munícípio e os de
Alto Paraguai, Ana Bela, Araputanga, Arenápolis,
Barra dos Bugres, DeniSe,Jauru, Mirasse! do Oeste, Nobres, Nortelândia, Nova Figueirópolis, Pontese Lacerda, Poconé, Qi:ratro Marias, Rio Branco,
Salto do Céu e Tangará da Serra;
IH-Colider: o respectivo municipio e os de
Alta Floresta, Calmem, Cidade Industrial, Oáudia,
ltaúba, Nova Canãa, Novo Mundo, Oscar Americano, Património, Plara-Açó, Porto dos Ganchos,
Santa Felicidade, Sin_op, Terra Nova e Vera; e
[V- Rondonópolis: o respectivo município e
os de Alto Garças, Dom Aquino, Etiquira, -Guiratinga, Jaciara, Juscimeira, Pedro Preta e Poxoréo;
d) no Estado de Mato Grosso do Sul:
I - CampO" Grande: e respectivo município e
os Sidrolând.ia, T erenos, ROchedo-, Corguinho,
Bandeirantes, São Gabriel D'Oeste, Camapuã, Jaragua ri e Ribas do Rio Pardo,
11- Amambaí: respectivo município e os d_e
Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru;
DI-Aquidauana: o respectivo município e os
de Anastácio, Bela VISta, Bonito, Bodoquena, Caracol, Guia: Lopes da Laguna, Jardim, Miranda,
Nioaque e Porto Murtinho; _
IV- Corumbá: o respectivo muniCípio e os de
Ladário e Porto Esperança;
V- Coxim: o respectivo município e os de Pedro Gomes, Rio Negro e Rto Verde de Mato Grog..
so;
Vl- Dourados: o respectivo munidpio e os de
Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul,
Glória de Dourados, ltaporã, Juty, Maracaju, Rio
Brilhante e Vicentina;
VII- Mundo Novo: e respectivos municípios de
Eldorado, [guatemi, Japorã, Naviraí, ltaguiari;
Vlil- Nova Andradina: respectivo município e
os de lnvinhema, Angélica, Baitaporã, Taguaruçu,
Bataguaçu e Anaurilândia;

_ lX-Ponta Porá: o respectivo município e os
de Antônlo João e Arai Moreira;
X- Três Lagoas: o respectivo município e os
de Água Oara, Brasilândia, Inocência, Selvíria e
Santa Rita do Pardo.
Art. -21. São criadas na 11• Região da Justiça
do Trabalho oito Juntas de Conciliação e J~,.tlga
-mento, no Estado do Amazo~s. assim _9istribuldas: duas em Manaus (8• e9~) e uma em Benjamin
Co:nstalit, Co~, Eirunepé, Humaitá, Lábrea e Tab&tinga.

Art. 22. Ficam ÇJ_ssim- àefmidas as áreas de
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades_ abaixo, pertencentes
à 11' Região:
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ne1 Freitas,_ Modelo, Nova Erechim, Palmitos, Pinhalzinho, São Carlos ~ Sa~dades;
VIII- Concórdia:- o respectivo rilunicípio -e Os
de !Pira, ipumlrlm, Irani, Itá, Jaboiá, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Seara e X.,.vantina;
IX- Cricióma: o respectivo município e OS de
Içara, Laura Müller, Morro da Fumaça, Nov~ Veneza, Orleans, Siderópolis e Urussanga;
X-ltq.jaí: o respectivo município e os de-Bal~
neário de Camboriú, Barra Velha, CambQriú, Ilhota, ltapema, Luiz Alves, Navegantes, Penha, Piçarras e Porto Belo;
XI.:_Jaraguá do Sul: o respectivO município
e- os de Corupa, Guaramirim, Massaranduba e
Schroeder;
XII -Joaçaba: o respectivo município e os de
Água Doce, CampoS Novos,_ Capinzal, Catanduvas, Eival Velho, Herva1 D'Oeste, lbicaré, Lacerd6polis, Ouro e Treze Tílias;
·
XIU-Joinville: o respectivo município e os de
Araquari, Garuva e São FranSicso do Sul;
XIV- Lajes: o respectivo município e os de
Anita Garibaldi, Bom Jardim da Serra, Bom retiro,
Campo BelO do Sul, Correia Pinto, Curitibanos,
Otacílio Costa, Ponte Alta, São Joaquim, São Jc:isê
do Cerrito e Urubici;
XV- Mafra: o respectivo mi.mícípiO e oS de
ltaiópolis, Monte Castelo, Papanduva e Rio Negrinho.
-

a) no Estado do_ Amazonas:
J.- Manaus: o respectivo município:
II- Benjamin Constant: o respectivo município;
111- Coari: o respectivo município e os de Tefê,
Alvarães, Uanini, Codajás e Anori;
IV- Eirunepé: o respectivo município;
V- Humaitá: o respectivo município e os de
Manicoré e Novo Aripuanã;
VI- ltacoatiara: o respectivo município e os
de Autazes, Borba, ltapiranga, Nq_va Olinda do
Norte, Silves e Urucurituba;
-VII- Lábrea: o respectivo município;
VIII- Parintins: o respectivo município e os de
Barreirinha,_ Maués, Nhamundá e Urucará; e
IX- Tabatinga: o respectivo município e os de
-X\11- Rio do Sul: o respectivo município e os
Atalaia do Norte e São Paulo de Oliveira;.
_ de.Agrolândia, Agronómica, Alfredo Wagner, Atatanta, Aurora, Dona Emma, lbirama, lmbuia, Itub) no Estado de Roraima:
-- poranga; Laurentino, Leoberto_ Leal, Lontras, Pe1- Boa Vista: o respectivo município e o de
tr_Qlândia, Pouso Redondo, Pi"esidente Getúlio,
Car_a_caraí. __
Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste,
Art 23. São criadas, na 12~Região da Justiça
Salete, Taió, TrombudO Central, Vida! Ramos e
do Trabalho, onze Juntas de Conciliação e JulgaWitmarsum:
menta, no Estado de S_a,nta Catarina; assim distriXVI[- São Bento do Sul;- o respectivo munibutdas: uma em Florianópolis (3'), Araranguá,
cípio e os de Campo Alegre e Renegrin.
Blumenau _(2"), Canoinhas, Cricióma (2'), Itajaí
XV111- São Miguel D'Oeste: o respectivo muni~
(2•), Jaraguá do Sul, Joinville (3"), São_ Bento_do
cípio e os de Anchleta, Cama Erê, Cunha Porã,
_Sul, Vide[ra e Xanxerê
.Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Gua-Art. 24. Ficam assim definidas as áreas de
rujá do_ Sul, ltapiranga, Maravilha, Mondai, Palma
jurisdição das Juntas de Conciliação e JulgamenSola, Romelândia e São José do Cedro;
to, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
XIX'Tubarão!
o
respectivo
município
e
os
_
à 1~ Região:
·
_____ _
de Armazém, Braço ao Norte, Grão Pará, Giavata1,
I - Florianópolis: o respectivo município e os
d~ Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Antônio lmaruí, Jmbituba, Jaguaruna, Laguna, Pedras
Grandes, Rio FOrtuna, Santa Rosã- de Lima, São
Carlos, Biguaçu, Garopaba, Governador Celso Ra_mos, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado,
Ludgero, São Martinho e Treze de Maio;
Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São
xx....:... Vidéira; O- respectivo municfplo e os de
Arroio Trinta, Fraiburgo, Pinheiro Preto, Salto VeJosé;
loso
e Tangará;_ e
---------ll-Araranguá: o respectivo município e os de
-XXf- Xanxeré: o respctivo municípiO e os de
Jadnto Machado, Marac:ajá, Meleiro, Praia GranAbelardo Luz, Faxirtal dos GUedes, Gãlvão, Quide, São JOão do Sul, Sombrio, Timbé do Sul
lombo, São Domingos, São Lourenço do OeSte,
e Twvo;
_
f i - Blum_enau: o respectivo municÍpio e Õs de
Ponte Serra e xaxlm.
Arl 25. São criadas, na 13•RegiâodaJustiça
Ascurra, Benedito Novo, Indaial, Gaspar, Pomedo Trabalho, cinco Juntas de Conciliação e Julgarode, Rio dos Cedros, Rodeio e T~mbó;
mento, assim distribuíd<;ls: quatro no Estado da
-IV- Brusque: o respectivo município e os de
Botuverâ, Canelinha, Guabiruba, Major Gercino,
Paraíba, S"éftdo dUaS e~ João PeSsoa (39 _e 4•),
uma em Patos e uma em Sousa; e urria no Estado
Nova Trento, São João Batista e Tijucas;
do Rio Grande do Norte, em Natal (3~).
V- Caçador: o respectivo município e os de
Arl 26. Ficam assim .definidaS as áreas de
Lebon Régis, Matos Costa, Santa Cecília e Rio
jurisdição das Juntas de Condliação e Julgamendas Antas;
to localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
VI- Canofnhas: o respectivo munidpio e os
de Irineópolis, Major Vieira, Porto União e Três _à 13• Região:
a) no Estado da Paraíba:
Barras;
I-João Pessoa: O respectivO- município e os
VII- Chapecó: o respectivo município e os de
de Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Caldas
Águas de Chapee.ó, Cwbi, Caxambu do Sul, Coro-
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Brandão, Conde, Cruz do Espírito Santo,- Gurinhém, ltabaiana, Juripiranga, Lucena, Mogeiro,
Natuba, Pedras de Fogo, Pilar, Pitimbu, Sãlgádo
de Sã.o Félix, Santa Rita, São Miguel de Taipu
e Sapé;
II- Campina Grande: o -respectivo município
e os de Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areal, Aroei-

ras, Areia, Barra de São Miguel, Boqueirão, Cabe-.
ceiras, Esperança, Fagundes, Ingá, Itatuba,Juarez
Távora, Lagoa Se_ca, Maçaranduba, Montadas,
Olivedos, Pocinhas, Puxinanã, Queimadas, Remfgio, São Sebastião de Lagoa de Roça, Serra Re-

donda, Soledade e Umbuzeiro;
lll- Patos: o respectivo muriicípio e os de Cacimba de Areia, Ccitingueira, Cõildado, Desterro,
Desterro de Malta, Emas, Imaculada, Juazeirinho,
Junco do SeridÓ, Uvramentõ, Malta, Olho D'Água,
Quixabá, Salgadinho, Santa Terezinha, São José
do Bonfun, São José de Espinharas, São José
do Saburi, Santa Luzia, São Mamede, Taperoá,
Teixeira e Várzea; e
lV-Sousa: o respectivo niunicípio·e os de
Aguiar, Antenor Navarro, Bom Jesus~ Cachoeira,
dos fnd.ios, Cajaz_elras, Carrapateira, Coremas, Lagoa, Lastro, Nazarezinho, Pauilista, Pompa!, Santa
Cruz, Santa Helena, São J_osé_da Lagoa Tapada,
São_ José de Piranhas, Triunfo e Uiraúna;
b) no Estado do Rio Grande do Norte:
I - Natal: o respectivo município e os de Bom
Jesus, Ceará-Mirim, Eduardo Gomes, Extremoz,
lelmo Marinho, Januário Occo, João Câmara, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras, ~acaJba, Maxaranguapé, Monte Alegre, Poço Branco, Presidente
Juscelino, Riachuelo, São Gonçalo do Amarante,
São Paulo do Potengi, SãO Pedro, Senador Eloi
de Souza, Taipu e Vera Cruz;
l l - Goianinha: o respectivo munidpfo e os de
Arês, Baía Formosa, Brejtnho, Cangtiãfetama, Espírito Santo, Lagoa D'Anta, Montanhas, Nízia Floresta, Nova Cruz, Passagem, Passa e Fica, Pedro
Velho, Santo Antônio, São José do Mipibu, Senador Georgina Avelino, Seninha, Tibau do Sul, Várzea e VUa Flor;
m- Macau: o respectivtl município e os de Açu,
Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Carnaubais, Gãliilhos, Guamaré, lpanguaÇu, Jandafra, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Pedro
Avelino, Pendências, São Bento do Norte e São
Rafael; e
IV-Mosso ró: o respectivo município e os de
Apod.i, Areia Branca, Augusto Severo, Baraúna,
Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept,
Grossos, OlhO D~Água dos Borges, Paraú, severiano Melo e Upanema.
Art. 27. São criadas, na 14• Região da Justiça
do Trabalho, quatro Juntas de Conciliação e JulR
gamento, assim distribuídas: duas no Estado de
Rondônia, sendo uma em Porto Velho (3•) e AriR
quemes; e duas no Estado do Acre, sendo uma
em Rio Branco (2°) e Cii.Izeiro do Sul.
Art. 28. Ficam assim definidas as áreas de
jurisdição das Juntas de Conciliação_ e JulgamenR
to, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
à 14• Região:
a) no Estado de Rondônia:
I - Porto Velho: o respectivo município;
ll-Ariquemes: o respectivo município;
m- Cacoal: o respecti\ro município e os_ de
Alta Floresta D'Oeste, Costa Marques, Espigão
D'Oeste, Nova Brasilând.ia D'Oeste, Pimenta Bue~
no, Rolim de Moura e Santa Luzia D'Oeste;

N- Guajará-Mirim: o respectivo município;
V--JiwParaná: o respectivo município e os de
Jãru, Ouro Preto D'Oeste e Presidente Médici; e
VI- VIlhena: o respectivo município e os de
Cerejeiras e Colo~ado D'C?este;

b) no Estado do Acre:
I - Rio Branco: o respectivo municípiO e os
de Assis 6ra~it Manoel Urbano, Plácido de Castro
e Senador Guiomar; e
l i - Cruzeiro do SL!I: o respectivo município e
os de Feijó, Mâncio Lima e Tarauacá.
Art. 29, São criadas na 15• Região da Justiça
do Trabalho, no Estado de São Paulo, com sede
em Campinas, vinte e quatro Juritas de ConciR
liaçãQ e J_Ylgamento, assim distribuídas: uma em
Caliipltias (4•) e uma em Adamantina, Amparo,
Andradina, Araçatuba (2'), Araras, Bebedouro, Caraguatatuba, Dracena, ltanhaém, ltapeva, ltápolis,
ltaverava, Jaú (2"), Lins, Pindamonhangaba, Pira.ctcaba___(_2•)~ PQrt--º-Ferreira, Presidente Venceslau,
Registro, duas em Ríbeirão Preto (3• e4') e uma
em Tupã e Sertãozinho.

Art. 30. Ficam assim definidas as áreas de
jurisdição das J.untas de ConcUiaç_ão e Julgamento localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
à 15' Regi5o:
I-Adamantina: o respectivo município--e os
de Flora Rica, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacaembu, Parapuã, Piacatu, Rinópolis, Sagres e Salmorão;
II-Americana: o respectivo município e os de
Cosm6polis, Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e.Sumaré;
DI -Amparo: o respectivo município e os de
Águas de Undóia, Jaguariúna, Undóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira, Serra Negra e
Socorro;
IV- Andradina: o respectivo município e os
de Castilho, GuaraçaL ltapura, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Pereira Barreto e Sud Menucci;
V- Araçatuba: o respectivo município e os de
Alto Alegre, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna,
Buritama, QemeOtina, Coio'ados, Gabriel Montei~
ro, Glicério, Guararapes, Penápolis, Rubiácea,
Santópolis do Aguapeí e Valparaíso;
-'v'I-Araraquara: o respectivo munidpio e os
de Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul,
Matão, Nova Europa, Rincã6 e Santa Lúcia;
Vil- AréU'as: o respectivo município e os de
Conaiãl, Leme e Santa Ci'uz dã Conceição;
Vm- Assis: o respectivo município e os de Borá, Cândido Mota, Cruzália, Echaporã, Florinea,
João Ramalho, Maracaí, Palmital, Paraguaçu Paulista, Platina e Quatá;
lX-Avaré: o respectivo município e os de
Águas de Santa Bárbara, Arandu, Cerqueira César,
ltaí, Manduri, Óleo e Paranapanema;
X- Barretes: o respectivo municipio e os de
Altair, Colina, Colômbia, Gualra, Guaraci; Jaborandi e Olímpia;
XI- Bauru: o reSpectivo mutlicípio e os de
Agudos, Arealva, Avaí, Cabrália PaUlista, Duartina,
Lucianópolis, Piratininga e Ubirajara;
XII- BebedourO: ó respectivo município e os
de Cajóbi, Monte Azul Paulista, Piranji, Pitangueiras, Severlnia, Terra Roxa -2 Viradouro;
Botuc_atu: o respectivo município e os
de Anhembi, Areiópolis, Bofete, Cõnchas,ltatinga,
Lençóis Paulista, Pardinho, Pereiras e São Manoel;

-xnr-

Dezembro de 1988
XIV- Bragança Paulista: o respectivo município e os de Atibaia, Bom Jesus dos_ Perdões, Jarinu, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinh~ e Piracaia;

XY- Campinas: o -respectivO município e os
de Paulínia e Valinhos;
XVI- Capivari: o respectivo município e os de
Cerqwlho, EliaS Fausto, Laranjal PaUlista, Mom-:_
buca, Monte Mar, Rafard, Rio das Pedras e Tietê;
XVII- Caraguatatuba: o respectivo município
e os de Ilha Bela, São Sebastião e Ubatuba;
XVID- Catandu~: o respectivo município e os
de Ariranha, Catiguá, lbirá,- Irapuã, [tajobi, Palmares Paulista, ParitíSo, Pindorama, Sales, SaritaAdé__ . __
lia, Tabapuã e Orupês:
XIX- Cruzeiro: o respectivo município e os de
Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, La_vrinhas,
Queluz, saCi José do Barreiro e SUveiras;
XX- Dracena: o re.o::pectivo municfpio e os de
Irapuru, Junqueir6pc!is, Monte Castelo, Nova
Guataporanga, Ouro Vtrde, Panorama, Paulicéia,
Santa Mercedes, São .João do Pau D'Aiho e Tupi
Paulista;
XX[- Femandópolis: o respectivo município e
os de Aparecida D'Oeste, Aun1lama, Dolcinópolis,
Estrada D'Oeste, General Salgado, Guarani
D'Oeste, Guzolândíã, lndiaporã, Jales, Macedônia,
Marinópolis, Meridiano, Mira Estrela, Palmeira
D'Oeste, Paranapuã, Pedranópolis, Populina, Rublnéia, Santa Albertina, Santa Oara D'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D'Oeste, Sãntana da Ponte
Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes,
Três Fronteiras, Turmalina e Orânia;
XXII- Franca: o respectivo município e Os de
Cristais Paulista, ltirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restirlga, Ribeirão Corrente, Rifaina e
São José da Bela Vista;
XXIII- Guaratinguetá: o respectivo município
e os de Aparecida, Cunha, Lagoinha, Lorena, Piquete e Roseira;
XXIV -ltanhaém: o respectivo município e os
de ltariri, Miracatu, Mongaguâ, Pedro de Toledo
e Peruíbe;
)(,)01 -ltapetininga: o respectivo município e
os de Angatuba, Buri, Cesário Lange,-Guareí, Porangaba, São Miguel Arcanjo, Sarapuí e Tatuí;
XXVI- !tapeva: o respectivo município e os de
Apiaí, Barão de Antonina, Capão Bonito, CorOnel
Macedo, Guapiara, lporanga, ltaberá, Itaporanga,
ltararé, Ribeira, Ribeirão Branco, Rivers_ul, Taguaí
e Taquarituba;
XXVII-Itápolis: o respectivo município e os
de Borborema,Jacanga, lbitinga, (taju, Novo Horizonte e Tabatinga;
xxvm -ltuverava: o respectivo muniCípio e os
de Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava,lpuã, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga,
Orlândia, Sales Oliveira e São Joaquim da Barra;
XXIX- !tu: o respectivo município e os de Boituva, Cabreúva, lndaiatuba, Porto Felii-e Salto;
XXX:.,...-Jaboticabal: o respectivo município e
os de Cândido Rodrigues, Dobrada, Fernando
Prestes, Guariba, Monte Alto, Pradópolis, Santa
Emestina, Tataçu, Taiúva, Taquaritinga e Vista
1\legre do Alto;
XXXI-Jacareí: o respectivo município e os de
lgaratá e Santa Branca;
XXXII -Jaú: o respectivo munidpio e os de
Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracêia, Brotas,
Dois Córregos, Igaraçu do Tietê,lt.apW, Macatuba,
Mineiros do Tietê, Pederneiras e Torrinha;
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XXXIJI-Jundiaí: o respectivo município e os

Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, Tanabi,

de Campo Umpo Paulista, ltatiba, Itupeva, Lou-

Uchôa e União PauJista;

veira, Várzea Paulista e Vinhedo;
XXXIV- ümeira: o respec:tivo município e os
de Cordeir6polis e fraceroâpolis;
XX'JrN- Lins: o respectivo município e os de

dente Alves, Promissão, Reginópolis, Sabino e

U- São José dos Campos: o respectivo município e os de Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato e Para1buna;
UI -Sertãozinho: o respectivo município e os
de Barrinha, Dumont e Pontal;
UI!- Sorocaba: o respectivo município e os
.de Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, lbiúna,

Uru;

lperó, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Salto de

Avanhandava, Balbinos, Barbosa, Cafelândia, Getulina, Gualçara, Guarantã, Pirajuí, Pongaí, Presi-

X?OCVJ- Marilia:

o respectivo município e os Pirapora, São Roque, Tapiraí, Vargem Grande
de Alvaro de Carvalho~ Alvinlândia, GáJia, Garça, Pat~Iista e Votorantir:n;
·
Guaimbé, Júlio Mesquita, Lupércio, Lutécia,
UV- Taubaté: o respectivo município e os de
Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia e Vera Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz
Cruz;
·-:do Paraítinga e Tremembé;_
_
LV-Tupã: o respectivo município e os de
XXXVII-Mogi Mirim: o respectivo município
e os de Artur Nogueira, ltapira, Mogi Gtiaçu e Bastos, Herculândia, Iacri, Luiziânia, Queiroz e
Santo Antônio de Posse;
Quintana; e
XXXVJI1-0urinhos: 0 respectivo município e
LVI-Votuporanga: o respectivo município e
os de Bernardino de Campos; Campos Novos os de Álvares Florence, Américo de Campos, ÇarPaulista, Chavantes, Fartura, Jbirarema, lpauçu, Pi- doso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Maraju, Ribeirão do _Sul, Salto Grande, Santa Cruz caubai, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luzido Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Sarutaia, Teju- tânia, Pontes Gesta!, Riolândia, Sebastianópolis do
pá e Timburi;
Sul, Turiúba e Valentim Gentil.
XXXIX-Pindamonhangaba: 0 respectiv~ -- Art. 31. São criadas, na 16•RegiãodaJustiça
município e os de Campos do Jordão, SantoAntô- do Trabalho, seis Juntas de Conc:iliação e JuJganfo do Pinhal e São Beiito do Sapucaí;
menta, assirri dlstribuídas: cinco no E;stado do
XJ-- Piracic_aba: 0 respectivo municipio e os. Maranhão, sendo uma em Balsas, Barra do Corda,
de Aguas de São Pedro, Charqueada, Santa Maria Caxias, Chapadinha e Pinheiros; e uma no Estado
da Serra e São Pedro;
do Piauí, em São Raimundo Nonato.
XLI- Porto FerreJréi: 0 respectivO rritinicípió e
Art. 32. Ficam assim definidas as áreas de
os de Descalvado, Luís Antônio, Piraçununga, jurisdição das Juntas de Conciliação e JulgamenSanta Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passo -- to.__lçcal~das nas cidades abaixo, pertencentes
Quatro, Santa Rosa de Viterbo e Tambaú;

à 16' Regiilo:

XUI-Presidente Prudente: o respectivo mua) no Estado do Maranhão:
1-São Luís: o respectivo município e os de
nicípio e os de Alfredo Marcondes, Álvaro Machado, Anhumas, Caiabu, Estrela do Norte, [epê, ln- Rosário, São José de Ribamar e Paço do Lumiar;
II- Bacabal: o respectivo município e os de
diana, Martinópoiis, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Rancharia, Regente Feij6, San- C:Oroatá, lgarapé~Grande, Lago da Pedra, Lago
dó Ji.mco, Lago Verde, Uma Campos, Olho D'Ádovalina, Santo Expedito, Taciba e Tarabai;
XLIU- Presidente Venceslau: o reSpecttvo gua das Cunhas, Paulo Ramos, Pedreiras, Poção
município e os de Caiuá; Marabá Paulista, Mirante de Pedras, São Luiz Gonzaga do Maranhão, São
do Paranapanema, Piquerobi, Presidente Epitácio, -Mateus do Maranhão e VitOrino Freire;
SantoAnastácioeTeodoroSampaio;
ln-Balsas: o re"spectivó município e os de
XUV- Registro: o respectivo município e os Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Riachão, Samde Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Iguape, bãlba, São Féliz de_ Balsas, São Raimundo das
Jacupiranga, Juquiá, PaJjquera-Açu e Sete Barras; Mangabejras e Tasso Fragoso;
XLV-Ribeirão Preto: o respectivo município
·IV-Barra do Corda: o respectivo município
e _os de Altinópolis, Batata is, Brodósqui, Cajuru, e os de Dom Pedro, Gonçalves Dias, Grajaú, JoseCássia dos Coqueiros, Cravinhos, Jaidinópolis, -lândia, Mirador, Piratinópolis, Presidente Outra,
Santo Antônio da Alegria, São SimãO, Serra Azul --Sãó _Dor:ningos do Maranhão e Tuntum;
V- Caxias: o respectivo município e Os de Al~
e Serrana; XLVI-Rio Garo: o respectivo município e os
deias Altas, Codó, Coelho Neto, Afonso Cunha
de AnaJândia, Corumbatai, Ipeúna, Itirapina e San- e Du_que Baçelar;
_
ta Gertrudes;
_ ___
VI:::- Chapadinha: o respectivo municfpio e os
XLVU-São Carlos~ o respectivo município e
deAnapurus,Brejo,BuritidelnãdaVaz,ltapecuru,
os de Dourado, Ibatê e Ribeirão Bonito;
Magalhães de Almeida, Mata Roma, Nina Rodri~.
XLVDI-São João da Boa Vista: o respectivo
gues, Santa Quitéria do Maranhão, São Bentq_ ct_o
município e os de Aguar, Águas da Prata, Espírito
Rio Preto, São Bern_ardo, Urbanp Sa_nto_s e Vargem
aranae; -Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim e Vargem Grande do Sul;
VII- Imperatriz: o respectivo município e os
XLIX--São José do Rio -Pardo; o respectivo
de Açaüândia, Amarante do Maranhão, Estreito,
João Usboa, Montes Altos, Porto Franco e Sltio
município e os de Caconde, Casa Branca, DivinONovo;
lândia, ltobi, Macaca, São Sebastião da Grama
eTapiratiba;
VIII-Pinheiros: o respectivo município e os
L-SãoJosé do Rio Preto: o respectivo muni~
de--Béquifuão, Santa Helena, São Bento, São Vicípio e os de Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cecerne Ferrer, São João Batista e Peri-Mirim; e
dral, Guapiaçu, kém, Jad, José Bonifá<::io, Menb) nO EStado do Piauí:
donça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível,
I- Teresina: o respectivo municiplo e os de
Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova GranaAltos, Demerval Lobão, Campo J\'\aior, Monsenhor
da, Onda Verde, Orindiúva, Palestin_a, Paulo de
Gil e União; e no Estado do Maranhão o de Tunon;
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II- Pamaíba: o respectivo munfcípio e os de
Buriti dos Lopes e Luiz Correia; e
III- São Ralmundo No nato: o respectivo município e os de Anísio de Abreu, Canto do Buriti,
Caracol, Curial Novo, DirceuArcoverde, São João
do Piauí e Várzea Grande.
Art. 33. Ficam criados na Justiça do_ Trabalho:
1- na 1~ Região: dezoito Cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta; nove cargos de Juiz
do Trabal~o Substituto; trinta e seis funções de
Vogal; dezoito cargos em cOmissão de Diretor
de Secretaria; dezOito cargos de Técnico Judiciá_do; tJiDta é Seis cargos de Oficial de.Justiça Avaliador; trinta e seis cargos de Auxiliar Jud_iciário~ dezoito cargos de: Agente de Segurança Judiciária;
dezoito cargos de Atendente Judiciário e um cargo em comissào de Distribuidor;
TI- na 2~ Região: trinta e oito cargos de Juiz
do Trabalho Presidente deJuritã:; deierioVe cãrgos
de_ Juiz do Trabalho Substituto; setenta e seis ftmções de Vogal; trinta e oito cargos em comissão
de Diretor de Secretaria; trinta e oito cargos de
Técnico Judiciário; setenta e seis cargos de Oficiai
de Justiça Avaliador: setenta e seis cargos de Auxiliar Judiciário; trinta e oito cargos de Agente de
Segurança Judiciária; 't:.riilta- e alto cargos de Atendente Judiciário e cinco cargos em comissão de
Distribuidor;
Ill_-na 3• Re,gião: trinta e dois cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de.Junta; dezesseis cargos
de Juiz do Trabalho Substituto, sess,enta e quatro
funções de Vogal; trinta e dois cargos em c_omis~
são de Diretor de Secretaria; triitta e dOis cargos
de Técnico Judiciário; sessenta_ e quatro cargos
_de 9ficial de Justiça Avaliador; sessenta ~ quatro
cargos de Auxmar Judiciário; trinta e dois cargos
de Agente_ de Segurança Judiciária; trinta e dois
cargos de Átendente Judiciári_o e_ oito cargos em
comissão de Distribuidor;
IV- na 4• Região; doze cargos- de Juiz dÕ Trabalho Presidente de Junta; seis cargos de Juiz
do TrabalhO Substituto; vinte e quatro funções
de Vqgal; doze cargos em comissão de Diretor
de Secretaria; Vinte e quatro cargos Técnico Judiciário; doze CcirgoS de Oficial de Justiça Avaliador:
seSsenta e quatro Carg'os de AuXiliªr Judiciário;
doze de Agente de Segurança Judiciária; doze
cargos de Atendente Judiciário e dois cargos ~m
comissão de Distribl.lidor;
V- na 5" Região:- quatorze cargé)s de Juiz do
1)abatho Presidente _de .Junta; se_te cargol? de_Juiz
do Trabaiho Substituto; vinte e oito runÇões de
Juiz dassista Temporário; quatOi-.ze _cargOs em
Comissão de Diretor_ de Seç:retaria; quatorze cargos de Técnico-Judidário;_vinte e oito cargos de
Oficial de Justiça Avaliador; vinte e oito cargos
de Auxiliar Judiciário; quatorze cargos de Agente
de Segurança Judiciária; quatorze ça_rgos de Atendente Judiciário e seis cargos ern comissão de
Distribuidor.
VI- na 6~ Região: treze árgos de Juiz do Trabalho PreSidente da Junta; seis cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; vinte e seis Turiçõ.es-de
Juiz Classista Temporário; treze cargos em cOmissão de Diretor de Secretaria; treze cª"gos de Técnico Judiciárioi vinte e quatrO cargos de Oficial
' deJuStiçà AValiadOr; vinte e qUatro cargoS_ de Awà~
liar Judiciário; treze cargos de Agente de Seguránça J_udiciária; treze cargos de Atendente: Judiciáljg e três cargos em comissão de Distribuidor;

DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão 11)

4120 Quinta-feira 15

VIl-na 7' Região: três cargOs de Juiz do Trabalho Presídente de Ju_nta~ um cargo d_e Juil._do
Trabalho Substituto; quatro funções de Juiz Clas-

sista Temporário; dois cargos em comissão de
Diretor de Secretaria; dois cargOs- e Técnico Judiciário; quatro cargos de Oficial de Justiça Avaliador; quatro cargos de Auxiliar Judiciário; dois cargos de Agente de Segurança Judiciária e dois
cargos de Atendente Judiciário;

a

VIII-na 8• Região: quatro cargas· de JUiz do
Trabalho Presidente de Junta; doiS cai-gas _de Juiz

do Trabalho Substituto; oito funções de Vogal;
quatro cargos em comissão de Diretor de Secretaria; quatro cargos de Técnico Judiciário; oito
cargos de Oficial de Justiça Avaliador; oito cargos

de Auxiliar Judiciário;- quatro cargos de AQente
de Segurança Judiciária e quatro cargos de Atendente Judiciário;
-=-

IX- na 9" Região: doze cargos de Juiz do Trabalho Presidente de Junta; seis cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; vinte e quatro funções
de Vogal; doze cargos~_em cõmfssão de Diretor
de Secretaria; doze cargos de_ T écnieo Judiciário;
vinte e quatro cargos de Oficial de Justiça Avaliador; vinte _e quatro cargos de Auxiliar Judiciário;
doze cargos de Agente de Segurança Judiciária;
doze cargos_ de Atendente Judidário e três cargos
em comissão de Distribuldor;
X-na 10~ Região: vinte e três cargOs de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta; treze cargos de
Juiz do Trabalho Substituto; quarenta e seis funções de Juiz aassista Tempórário; vinte-e três
cargos em comissão de Dfretor de SeCretaria; vinte e três cargos de Técnico Judiciário: quarenta
e dois cargos de Oficial de Justiça AvaUador; quarenta e dois cargos de Auxiliar JudiciáriO; Vínte
e três cargos de Agente de Segtirim_çà JudiCiália;
vinte e três cargos de Atendente Judiciário e seis
cargos em comissão de Distribuidor;

XI- na 11' Região: oito cargos de_Juiz do Trabalho Presidente de Junta; quatro cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; dezesseis funções de VogaJ; oito cargos em comissão de D!retor de Secr:etaria; oito cargos de Técnico Juçl!ciário; dezesseis
cargos de Oficial de Justiça Avaliador; dezesseis
cargos de Auxiliar Jucüclário; oito ~rgos de Agente de Segurança Judiciária e oito carQos de A1éndente Judiciário;
XII- na 12~ Região: onze ·cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta; seis ·cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; vinte dUas -furi.ções de
Juiz ClassiStaTemporário; onze ~argos em comissão de Diretor de Secretaria, onze cargos Técnico
Judiciário; Vinte cargos de Oficial de Justiça Avak
liador; vinte cargos de Auxiliar-Judiciário; onze
cargos de Atendente Judiciária e cinco cargos
em comissão de DistribUidor;
·· · -· ·

e

XIII-na 13~ Região: cinco cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta; dois cargos de Juiz
do Trabalho SubstitutO; dez funções de Vogal;
cinco cargos em comissão de Dlretor de Secretaria; cinco cargos de Técnico Judiciário; dez car~
gos de Oficial de Justiça Avaiiádor; dez cargos
de Auxiliar Judiciário; dnco cZ~rgos de Agente de
Segurança Judiciária e cinco CZtrgos de Atendente
Judiciário;

XIV- na 14' Região: quatro cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta; dois cargos de Juiz
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-do Trabalho -Substituto; oito funções de Vogal;
quatro cargos em comissão de Diretor de Secretaria; quatro cargos de Técnico Judidário; oito
cargos de Oficial de Justiça Ava1iador; oito cargos
de Auxiliar Judiciário; quatro cargos de Agente
de Segurança Judiciária; quatro cargos de Atendente Judiciário_ e \lni ça_rgo em comissão de
Distribuidor;
-- XY-na 15" Região: vinte e quatro cargos de
Juiz do Trabalho Presidente de Junta; doze cargos
-de Juiz do Trabalho Substituto; quarenta e oito
funções de Vogal; vinte e quatro cargos em comissão de Diretor de Secretaria; quarenta e oito cargOs de Técnico Judiciário; quarenta e oito c~gos
de Oficial de Justiça Avaliador; quarenta e oito
-cargos de AUxiliar Judiciário; vinte e quatro cargos
de Atendente Judiciário e seis Cargos em comis~o d~ Distribuídor; e

lar as Juntas das localidades comprovadamen~
prioritárias.
Art. 38. Esta lei entra em vigor·na--data de
sua publicação.

XVI-na 16• Região: seis cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de J_unta; três cargos de Juiz
d~ Trabalho Substituto; doze funções de Vogal;
seis cargos em comissão de Diretor de Secretaria;
seis cargos de Técnico Judiciário; doze cargos
de Oficia] d.e Justiça Ava1iador; doze cargos de
Auxiliar Judiciário; seis cargos de Agente de Segurança Judic;:iária e seís cargos de Atendente Judiciário.
Parágrafo único. Para cada exercente de fun~
ção de Vogal criada por esta le~ haverá um Suplente.
Art 34. ÃS JUntas de Conciliação de Julgamento criadas_ por esta lei serão instaladas e os
respectivos cargos providos, gradativamente, à
medida em que ocorrer a disponibilidade de recursos financeiros.
- -

"§ 2 9 - SãoisentaSdopagameritO-doAdicioanl de Tarifa Portuária -ATP, as mercàdorias movimentadas no comércio interno,
objeto de transpof!e fluvial, lacustre e de cabotagem, bem como os produtos e jnsumos
agrícolas, quaisquer que sejam sua proce·
dência ou destino."

Art. 35. As alterações de jurisdição decorrentes da instituição das J1,1ntas de Conciliação e
Julgamento, previstas na presente Lei, serão promovidas nas datas de instalação de cada um desses órgãos.
§ 19 Nas localidades oride já existam Juntas
de Conc:iliação e JÜlgamento ficãm mantidas as
respectivas áreas de jurisdição, -com as alterações
__ desta lei~
§ 29 Até a data da efetiva instalação de_ cada
Junta de Concüiação e Julgamento, ora criada,
fica mantida a atual competência dos Juízes de
Direito das respectivas áreas de jurisdição, por
força dos arts. 668_ e 669 dã _éonsolldação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n>:>
5_.452, de 1ç de maio de 1943.
Art. 36. O preenchimento_ dos cargos de proviinento efetiVo preVíSfos-hesta le"i far-se-á de acordo com a~ nonnas_le:gais e regulamentares, observadas as disposições do art. 37, I e II, da Constituição Federal.
Art 37. As despesas com a· execução da presente Lei serªo atendidas çom dotaç?lo _orçamentáila Própria cOnsignada aoS respectivos Tribunais
Regionais do Trabalho.
§ 19 Os recursos consignados à instalação
das Juntas de Conciliação e Julgamento, quando
liberados, serão destinados de forma eqültativa
e proporciona] às regiões, tomando-se por base
o número de Juntas com que cada uma delas
é contêinplada Por esta lei.
§ 2~ Os 'l::ribunais Regionais do Traba1ho,
quando da liberação dos recursos. deverão insta-

OFÍCIO
Do l ' Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos da seguinte matéria:

EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ao Projeto de lei do Senado Federal
n'?
de 1988, na Câmara dos Deputados e n'~' 87? de 1988, na Casa de origem) que "cria o Adidonal de Tarifa Portuária- A1P, e dá outras providências"~

t.aas.

Dê-se ao § 2 9 do art.l '? a seguinte redação:

O SR. PRESIDENlE (Francisco Roliemberg)
expediente lido vai à publicação.
Sobre ·a -mesa, projetos que vãc.ser lidos pelo
Sr. 19 Secretário.
- - - são lindos os seguintes
~O

PROJETO DE .LEI DO SENADO

1'1•113, de 1988
Autoriza o Poder Executivo a Instituir

a "Fundação Universidade Federal de
Imperatriz", com sede na cidade de ldên·
fica denominação no Estado do .Mara·
nhão, e dá outras provldêndas,

O Congres-so Nacional decreta:
Art 19 Fica o Poder Executivo autorizado a
instituir a FUrldação diliversfdade -i=fxleral de Im~
peratriz, com sede e foro na cidade de Imperatriz,
Maranhão.
Parágrafo único. A fundação, -v1nculada ao__Mi~
nistério da Educação, será dotada de personalidade jurfdica de direito público e de património
próprio e se destinará à manutenção da Universide Federal de Imperatriz, instituição voltada para
o ensino-e para a pesquisa.
Art 2'? A Universidade Federal de Imperatriz
ministrará, entre outros, os seguintes cursos:
-AdmirUstração;
-Assistência Social;
-Ciências Contábeis;
-Agronomia;_
-Direito;
-Educação F'tSica;
-Enfermagem e Obstetrícia;
-Economia;
-Cursos na área de Engenharia:
-Farmácia;
-Fisioterapia;
-Medicina;
-Odontologia;
-Psicologia;
-Veterinária.
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Art. 39 O patrimônio da Fundação Universidade Federal de Imperatriz será com~tltuído por:

1- recurs_os Qr~mentários.que lhe_fore_rn con-

signados;
II-doações_e legados; e
m-recursos de outra_s fontes.
Art. 4c A execuçáo das medidas previstas
nesta lei dependerá de prévia consignação no Orçamento da União, das dotações necessárias, inclusive a criação de cargos, funções e empregos

indispensáveis ao funcíonamento ·da instituição,
de iniciativa do Presidente da República.
Art,5° O Poder Executivo, ouvido O órgão
competente, regulamentará esta lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias, contados a partir de sua
vigência.
Art. &

Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Imperatriz é uma das maiores e mais Importantes cidades do Estado do Maranhão, com aproximadamente 40_0 mil habitantes.
Reúne tOdas as condições necessárias para a
implantação de uma untversidade e representará
um importante passo rumo à autonomia de toda
aqtJela região.
.
É inegável a liderança que lmperatrfz exerce
em toda aquefa área do Estado do M_a_rªnhão~
estando em condições de abs_orver um grande
contigente de estud_ant.es que, certamente, se deslocará para lá.
A presença de uma universidade em Imperatriz
toma-se indispensável, para dinamizar o seu desenvolvimento, possibilitando a participação de
jovens mais bem preparados no mercado de tra-

balho.
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1988.
- Edison Lobão.

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 114, de 1988
Mantém o atual sistema de tributação
para todas as e:rq:»ortações de produtos
industrializados sernl-elaborados.
O Congresso Nacional decreta:
Atê que a lei complementar estabeleça o novo
sistema de tributação para os produtos industrializados semi-elaborados, todas as exportações
destes produtos serão processadas por meio do
regime vigente.

Justificação
Desde a entrega em vigor da nova Constituição,
passou a existir uma nova figura jurfdica, que é
a dos produtos industrializados semi-elaborados.
E com onovo sistema tributário nacional, embutido na Constituição--qu_e vigora desde o dia 5
de outubro, através do novo Imposto sobre Circulação de Mercadorias, as exportações de produtos
industrializados, no caso os sujeltos ao !PI, ficaram
excluídas da incidência desse imposto, confonne
artigo 155, §- 29, inciso X. alínea a.
Idêntica regra ficou prevalecendo para os mesmos produtos no que dfz respeito ao ICM. à exceção, contudo, dos chamados produtos semi·ela-

borados. Isto quer dizer que os produtos tndustriaJizados semi-elaborados estão sujeitos ao !CM.
Desta forma, fica evidehte que os produtos se_mi-elabor;3-dos, soPre os quais incide o !CM, deve- '-,
-rão ser definidos por lei complementar.
- -Acho justo, entretanto, que uma definição a
respeito não obedeça, apenas, a critérios puramente técil.icos, mas, também à concepções políticas, principalmente se levarmos em conta sua
importância no que diz respeito ao aspecto de
coinércio exterior.
Assim sendo, entendo que há tempo para uma
lei complementar que impeça" prejuízos aos Seteres de exportação, já com vários problemas, notadamente no que se refere aos encargos fiscais.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1988.
-Gerson Camata.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 200, de 1988
Flxa, para exercício de 1989, a remuneração do governador do Distrito Federitl e dos respectivos Secretários, e dá
outras providências.

O Senado Federal resolve:

Ari. 111 A remuneração do governador do Distrito Federal e dos respectivos secretários, a partir
de I 11 de janeiro de 1989, será a ftXa.da no Mexo
a esta resolução._
Art. 211 A remuneração prevista nesta resolu-ção será reaJustada, a partir de 6 de outubro de
1988, nas mesmas datas e nos mesmos índices
adotados para os servidores do Distrito Federal.
Art. 3<> _Aplicam-se aos servidores do Distrito
Federal, equiparãdos a secretários, a meSma remuneração estabêlecida para estes.
Art. 49 A despesa decorrente da aplicação
desta resolução correrá & çonta de dotação orçamentária própria do Distrito Federal.
Arl 5" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Constltuição__ f_ederal, ap disciplinar diversas
_:::arreiras do serviço público, estabeleceu princí-
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pios de isonomia cuja observância é impostergável à luz dos mandamentos insertos no § 1~
do art. 3-9 da Lei Maior,
ComO -cõnseqüência do cita_do dispositivo, a
algumas carreiras, por assemelhadas, foi conferida isonomia de vencimentos, tomando-se mister
q~e sua -remuneração se situe em patamares
equivalentes.
Dentro desse ordenamento, torna-se impera·
tiva ·a adequação remuneratória dos cargos da
mesma-natureza dos Secretários do Distrito Fedet
ra_], cujos vencimentos estão, hoje, inteiramente
defasados se comparados aos d~ais cargos dos
outros poderes da República, na forma do dispos-to no inciso XII do art. 37 da Constituição e em
homenagem ao princípio de hierarquia salarial.
Assim, a Comissão do Distrito F~Qeral, em atendimento ao dispostO no incLSo V do ait. 1? da
Resolução n9 157, de 1988, que estabelece normas para que o Senado Federal exerça a competência de _Câmara Legislativa do Distrito Federal,
submete à apreciação do Plenário o presente projeto de resolução que f.Xa os venCimentos do Governador do Distrito Federal, dos Secretários e
dos o_c_upantes de cargos equiparados a éstes últimos, tais sejam, o Procurador-Geral do_ Distrito
Federal, os Chefes dos GaQin~tes Ovil e MÍ1itar
do Governo e o Consultor-Juddi_ç_o _c:lg_ Distrito Federal.
Os parâmetros adotados relacionam-se com
a remuneraçao do_ Poder __Jvdiciário, conferindo
aos secretários __ dO DistritO Federal e aos- servidores acima referidos. remuner-ação equivalente
ãos dos Desembargadores do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, segundo projetO de lei _ei!,carrilo_hªdo_ao Congresso Nacional
pelo Poder Judiciário fedefal.

Para a remuneração do Governador do_ D_i,si:rito
Federal, estabeleceu-se um valor correspondente
a cerca de dez pontos percentuais acima da remuneração proposta para os Secretários do Distrito
Federal.
Sala das Comissões, 14 de dezeml:>ro de 1988.
-Me Ira Filho- Mauricio Corrêa - Dlvaldo
Suruagy - Luiz Piauhylino - Mário Mala
- Francisco RoJiemberg - Aluízio Bezerra.
- Mauro Benevides - Chagas Rodrigues
_- J:4i_son Lo!Jão ___: AfOnsO Sancgi.

ANEXO AO PROJETO DE RESOLCiçAO N• 200, DE 1988
(Art. 1•)
~

Denominação

I - Governador do Distrito
Federal
fi- Secretário do Distrito
Federal
Procurador Geral do
Distrito Federal
Chefe do Gabinete Civil
Chefe do Gabinete
Militar

ConsultDr JJJric!ico,

Vencimento

Total

Representação

,.

Valor

880.000,00

222

1_953.000,00

2.833.600,00

8000.000,00

202

1.616.000,00

2.416.000,00

..

.
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O SR. PRESIDENTE (Frahdsco Rollemberg)
tivemos o cuidado de re_tirar do projeto, através
-Os projetas lidos vão à publicaç;ão.
das nossas emendas, aquilo que nos parecia LnSobre a mesa, comunicação que vai ser lida
constitucional. E, dentro dessas inconstitucionapelo Sr. ]9 Secretário.
· !idades~ das quais falei como relator, abordei
aquele problema relativo aos homens de rádio
É lida a seguinte
que, pela lei, deveriam ser afastados de seus proOF. GL PFL-101/88
gramas naquele prazo previsto, numa condição

Brasília, 14 de dezembro de 19SSSenhor Presidente:
Tenho a honra de me dirigir a V. Ext muitO
cordialmente com o objetivo de indicar 0 ilustre
Senador Edison Lobão para substituir, temperaM
riamente, na Comissão_de Constituição e Justiça,
como membro suplente, o nobre Senador Álvaro

Pac-heco.

Aproveito 0 ensejo para renovar a v. Ex" meus
protestos de elevada considera,çã,o e apreço.
Atenciosamente,_ Odadr Soares, líder do
PFL
O SR. PRESIDENTE (Francisc:o Rollemberg)
-A comunicação lida vai à promulgação.
A Pres!dência recebeu a Mensagem n~ 276, de
1988 (n9 540/88, na cirigefn), de 14 do corrente,
pela qual o senhor Prea_id!"!:nte_ da Repóblica, nos
terqtOS do art. 52, Item VI, da COnStituiÇ-ãO~ Solicita
autorização para que o governo do Estado do
Rio Grande do Sul possa contratar operação de
crédito, para os fins que especifica.
A Presidência designará, oportunamente, o relator da matéria.

~~Dezembro de 1988

-----~--~--------------~~

que nos pareceu consubstanciar um tratamento
diversificado, contrariando o pljncíplo da igualâade, da isonomia, a regra segundo a qual todos
são iguais perante a lei.
A matéria voltou à Câmara dos Deputados. O
que aconteceu? Faltou calma. a. serenid_ade do
Senado, e a Justlr·a Eleitoral passou a conceder
"
mandados de segurança. a fun de que os radia---'listas voltassem aos microfones, porque a Jei que
os proibia era inconstitucional.
Osradialistastodosvoltaramatrabalhar,graças
às medidas impetradas na Corte competente. Isso
demonstra, no entanto, que o Senado estava absolutamente correto quando tirou do projeto víndo 4a Câmara, uma restrição que, de certo modo,
levava a uma discriminação proibida. de toda forma, na Constituição Federal- naquilo que seria
a COnstituição Federal -, a discriminação sempre condenada na legislação brasileira.
Cometeu-se a inconstitucionalidade, a Justiça
reparou.
Agora, Sr. Presidente, numa das últimas reuniões da Câfnãra algo de Iilais grave acontece.
Todos sabem que examinamos aqu~ no Senado,
com carülho, com dedicação e, acima de tudo,
com competência e conhecimento jurídico, o projeto de lei para estabelecimento dos princípios
e regras segundo os quais seriam punidos os
. crimes resultantes do preconceito de raça ou de
cor. O conceito foi feito do que fosse o crime
- resultante desse preconceito proibido constituciona1mente.

do PDT, um homem de raro valor intelectual, Senador Maurício Corrêa, estudou o projeto vindo
da Câmara Federal, juntou os substitutivos de minha autoria e de autoria do Senador Leite Chaves,
fez um terceiro substitutivo, que nós aprovcimos
e foi enviado para a_ Câmara FederaL Lá, entretanto," as lideranças entenderam que o Senado
haVia alterado substancialmente a matéria vinda
da Cârriarae houve um retomo ao projeto original.
Ora, não é o fato de se retornar ao projeto
origina], mas é a infantilidade do projeto original,
é a inCompetênda com que foi tratada a matéria
na Câmara Federa1, é, acima de tudo, Sr. Presideilte e SrS. Senadores, um fato muito Qrave. t
que o projeto do Deputado Carlos Alberto_ Caó
é o preconceito de raça ou de cor, ele é que
é o preconceito de raça ou de cor, porque é a
mágoa das pessoas de cor, de cor negra, contra
os que têm a pele branca ou não têm a c2r ne_gra
totalmente. É um projeto repleto de ódio, cheio
de vinditas. Vinditas sociais, minudentes, casuisticamente impraticável. O racismo está exatamente
no projeto de lei da Câinara e nãO no substitutivo
do Senado. Como vamos punir o -preConceito de
rasa ou de cor praticando o preconceito de raça
ou de cor?

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Peço a
pa1avra. para uma breve comunicação.
Ó SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- V. Ext tem a palavra para uma breve comunicação.

O_projeto de lei, $r. Prestdente e Srs. Senadores,
víndo da Câmara dos Deputados era, no entanto,
infantil rudemente infantil, marcado por uma imprecisão de linguagem, pelo desconhecimento da
técnica legislativa, pelo exagero de penas e pela
proibição dos tradicionais perdões da legislação
brasileira, guardando~se, no entanto, o exagero
constitucional segundo o qual o crime é inafiançável.

Ora, Sr. Presidente, a situaçã_o é muito dificil
nos países preconceitUoSOs--:--Pofque, de repente,
ni)lguém sabe se na África do Sul os brancos
impiedosos é que são preconceituosos, -ou se os
próprios negros o são, até em dose maior, muito
embara _sejam mais--numerosos populaciona1mente, mais sofridos, e mais arrasados pelo
mundo capitalista. Nos Estados Unidos sabe~se
de um racismo que ganha as páginas mais negras
que falam daquele país, páginas rudemente tristes. Mas o racismo, se existe nos brancos numa
dosagem equivalente ou maior, tã:mbém existe
nos negros, ou como resposta, ou como equilíbrio
de situação: mas o estado patológtco é bilateral.
Não é isso que queremos para o Brasil. Nós queremos é banir mesmo a possibilidade do preconceito de raça, do preconceito de cor. Não quere·
mos uma lei preconceituasa. E mesmo que houvesse uma lei pre<:onceituosa, ela seria, por si
só, inconstitucional, porque os preconceitos são
punidos exemplarmente pela filosofia adotada na
Coristituição brasileira. _

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Ptesidente, Srs. senadores,
acaba de se registrar uma série de fatos com
reJação à Câinara dos Deputados e ao Senado,
que creio merecer uma comunicação especial
da tribuna do Senado.
Ontem, convívemos aqui com o problema relativo ao Senador Carlos-Clii_ãrelli, pois nós sabemos
que o S~nado aprovou, com grande ante<:edêncía, o projeto de lei com regras especiais, para
que se estabeleça o salário mínimo no País. Essa
matéria, aprovada por unanimidade aqui, foi para
a Câmara, e _de lá voltou ao Senado outra matéria
absolutamente estranha. Mas nós, pela pressa e
por uma questão de interesse soç;ial - o lado
social predominando sobre o legal- resolvemos
aprovar o projeto tal qual chegou da Câmara ao
conhecimento do Senado.
_
__
Ainda recentemente, aqui, no Senado, quãndo
examinamos a lei que regu]ou as úJtimas eleições.

Aqui, tivemos muito cuidado. O Senador Leite
Cliaves- fez um substitutivo muito técnico e, eu,
com respeito ao autor do projeto na Câmara, Deputado Carlos Alberto Caó, segui o roteiro de sua
idéia, mas dei uma forma legal: penas exeqüiveis,
um tratamento segundo o qual aqueles crimes
pudessem ser realmente punidos~ e não ficasse
apenas mais uma lei para ser vísta pelos julgado. res, mas urna lei nunca aplicada, por causa de
~-e:Wavagâncias.lsso leva fatalmente à ineficácia de lei. A lei é ineficaz, também, quando não
tem correspondência com a realidade social. Muitos sãO os princípios da legislaç:ão brasileira que
nunca foram executados, principalmente leis da
época deJânio Quadros, que nunca foram-cumpridas pelo exagero: é proibida briga de galo, ê
proibida uma série de coisas neste País. Pouc_os
são os processos- - ou-quase nenhum - da
ptmiç:ão do adultério como crime, pelo exagero
da leti:~ penal.
Ora, o que aconteceu? O Relator da matéria,
que é wn advogado experiente. maduro, Uder

EstOu fazendo" este relato aqui porque fiquei
espantado quando, chegando hoje ao Congresso
Nacional, soube que a Câmara, por um acordo ;
de Lideranças, tinha voltado ao projeto original.
O que significa dizer, e afirmo com toda a_ segurança a esta Casa: o Brasil não terá lei para a
ptmição de preconceitos de raça ou de_cor~ deverá
haver o veto presidencial, se o Presidente tiver
uma boa assessoria no campo do Direito. _Mas,
principalinente, se não houver _o procedimento
do Palácio do Planalto, vetando esta matéria, a
lei que resultará desse projeto jamais será cumprida, pelo exagero das penas; nenhum juiz a apli~
cai'á. Ressalto, aqui, quantos debates, ocorreram,
inclusive com_ a experiência do Senador José Pau·
lo Biso!, ex-Juiz, ex-Desembargador, homem larM
gamente versadO sObre o assUnto, que nos advertiu para que diminuíssemos o coriceito com que
foi traçado o delito na sua definição no projeto
de lei aqui examinado. O trabalho_do Senado foi
todo em vão, como foi todo em Vão o trabalho
do Senador Carlos Chiarell_i, com relação ao pra.-

O SR. PRESIDENTE (Francisc::o RoDemberg)
-Atendendo a convite dos parlamentares daRep(lbtlca Popular da China e da República da Cor&, a Presidência comunica ao plenário que designou, para integrar a delegação parlamentar
brasileira que visitará aqueles países no período
de 5 a 23 de janeiro, os seguintes senadores:
Humberto Lucena ---:: Jm~é Ignádo FerreiraJoão Lobo - Leite Chaves- Márcio Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (FranciS<:o Rollemberg)
-Há oradores inscritos.
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jeto que frxava o salário mínimo; como em vão
foi o nosso trabalho sobre a lei,eleitora1. Vai haver
uma competição entre a Câmara r:t_ o Senado?
A inteligência e _a m~lw:idade do Senado estão
em competição com a impetuosidade da Câmara
Federal? Esta é uma pergunta que deve logo ser

feita, porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ nós
estamos jogados aqui numa situação indecorosa,
que é essa de termos d~ llO.~r. como votei ontem,
uma matéria totalmente errada, repleta de equívo-.
cos, como _a do salário mínimo, matérias cheias
de defeito como a do Imposto de Renda, pois

não tínhamos outro caminho. Isso

~

afetando

a dignidade do nosso mandato e a dignidade de

nossa conduta, de pessoas versadas em assuntos
desta natureza. Não é mais possível tolerar isto!
Estou sugerindo a V. EJr o entendimento com
o Presidente da Câmar'ªrederal, Deputado Ulys~
ses Guimarães, que _está- mUito-- ausente d~ta
questão que se forma entre a Câniara e o Senado.
Mas o que está acontecendo é que o Senado,
como Câmara revisora, é tomadO de assalto por
um grande número de processos, e se não fosse
o alto sentido social da _noss.a c:qnduta, e$taóa-:.
mos-nos, _ausentando do plenário para não dar
número ou estaríamos, maquinalmente, sempre
votando "não" como um protesto, diante desta
situação.
Chamaria a atenção para esta questão, e falo,
aqui, como_ Senador da República que ·cumpre
exemplarmente os seus deveres, e que quer viver
os seus direitos. O direito que quero viver é o
de poder examinar todas _as matérias que passam
por aqui com o devido cuidado, e sabe:r que as
decisões desta Casa_merecem o respeito ou, pelo
menos, o uso radonal da inteligência, para que
vejam para _onde estão levando 9. Poder Legislativo. Porque, daqui a pouco, o Deputado Carlos
Alberto Caó, que quer o seu nome na lei, não
aceita emendas, não aceita substitutivos, porque
isto lhe tira o nome_, Quer competir com Afonso
Arinos, porque Afonso Arinos tem a chamada Lei
Afonso Arinos, mas Isto não_ importa ao nosso
velho Mestre. Não tem nem _importância para
Afonso Arinos que se lhe çhamem a lei de Afonso
Arinos, ou se lhe diga o número, oi.l se a denomtnem de qualquer modo porque S. Ext, afinal de
contas, é Afonso Arinos, e não desceria a esta
pequenice. Mas não podemos, Sr. Presidente, tolerar que o trabalho do senado já menosprezado
em matéria de tanta importância como o salário
mínimo, crimes de preconceito, crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor, matérias
eleitorais, porque, daqui a pouco, nós vamos ter
de atuar, aqu~ também, prevenidamente, contra
a Câmara Federal. E isto nós tatnPérn sabemos
fazer. Nós sabemos fazer tudo, n6s -somos homens de cabelos brancos, vividos, experientes!
tarimbados. Aqui não há menino. Todos aqui vêm
de uma longa experiência, de uma longa carreira,
de uma longa luta. Se é guerra, vamos nos preparar, mas não podemos é concordar com a desmoralização do Senado Federal.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
~
O SR. PRESID~~.d (Francisco RoUemberg)
- Concedo a p~avra ao nobre Senador Rubens
Vilar.
O SR. RUBENS VD.AR (PMDB - AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pr_esictente,
[.iS. Senadores, faz apenas seis ãnos, o Se1Jador~
Teotônio Vilela despe_c:tiu-se do Sen?J_~'?· despe-

diu-se desta Casa dePruçado .sobre o mapa eleitoral esç_ulpido pelas eleições gerais de 1982. O

Governo, na época, alinhava o número de pequenas prefeituras do interior e dos governos estaduétis nordestinqs para proclamar-se vitorioso,
mesmo c:ontra a avalanche de votos oposicionista
que, das capitais e dos principais estados do centro·su1, clamavam pelo fim da mais longa noite
de obscurantismO da história nacional. Não havia
como spfisrrlar, proclamava o"indômito menestrel
das alagoas- Senador_ Teôtonio Vt1ela - , vencera_ o PMPB, vencera a insatisfação contra o_ regime militar, triunfara a sede de mudança.
_Apenas seis anos depois, _quis o destino que
a lembrança da morte prematura do nosso poeta
da esperança, tenha, também, como inqu_ietante
pano de fundo o mapa eleitoral pintado pelas
wnas de novembro. Se aqui estivesse, o eterno
Senador da$ Alªgoas estaria constatando a der~
rota da legenda do PMDB, pelos mesmos parâmetros
a indicaram vitoriosa no pleito de 1982.
Perdeu o partido - reconheçamos -mas biunfaram hoje as mesmas idéias que levaram o Senador paíS afora, plantando sementes de liberdade
e de esperança, e, mais ainda, testemunhos de
apoio e solid.,riedade à luta permanente do povo
por melhores condições de vida. Bradava o veJho
Teotónio contra as dívidas interna e externa, contra a dívida política e, sobretudo, contra a dívida
social que esmaga os brasileiros. Mas na porta
das prisõ_es ou nas praç,as do ABC, a pujança
de teotônio era a coerência que lhe marcou a
vida: só a perfeita sintonia do partido com a soc:ie_dade, só a aguda sensibilidade dos líderes políticos para os clamores das praças granjeiam o
respeito da nação.
O grito de Teotónio é o mesmo questionamento que nos fere a consciência de cidadãos e de
polítiCOs: como podem as lideranças nacionais
coonestarern com dividÇI social que se avoluma,
com o analfabetismo que aumenta, com as crianças que morrem como moscas, vitimadas pela
explosão incontrolada dos índices de mortalidade
infantil? Como ·pode merecer o respeito nadonal
wna j:)Olítica de arrocho ~alaria!, que avilta o salário mínimo dos brasüeiro.s a menos de 40 dólares
por todo um mês? Como pode mer~er a simpatia
nacional uma renegociação da dívida externa que,
mais do que a soberania, hipoteca a possibilidade
de crescimento do Brasil e da sobrevivênci..a com
a dignidade dos brasileiros mais pobresiQue respeito poder merecer dos brasileiros uma política
econômica que repete, hoje, os mesmo-s erros
crassos do começo dos anos 80, insensível ao
massacre econômico e ao desastre soda! do co-meço-da década? De que nos serviram o desemprego, a recessãO e a fome de 82 a 84? O que
JoL íelto das lágrimas de toda uma geração de
brasilelros naqueles anos sombrios de recessão
e desemprego? Quem de nós contará os mortos
da fome de 82 ã 84? Quem de nós medirá as
lesões cerebrais irrever?íveis nas crianças mutiladÇls pela fome da recessão, que nos chegou com
o timbre do_ FMI, rotulada de indispensável ajustamento do País à _crise internacional?

que

ª

O Sr. Nelson Carneiro- V.~ me concede
um aparte?
O SR. RUBENS VILAR - - Ouço, com
o maiOr orgulho, o nobre Senador Nelson Carneiro.
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O Sr. Nelson Carneiro -Tenho o maior
p-esar em apartear· V. EJ(, pois interrompo o seu
importante discurso_ que focaliza, principalmente,
este aspecto da re~idade brasileira.
O SR. RCIBENS VJI.AR - É uma honra ou·
vi-lo.
.

O Sr. Nelson Carneiro- É meu dever, como
antigo companheiro de Teotônio V'rlela nesta Ca- ·
sa, _cOmo _seu ~!fio amigo e admirador, recordar
qUe ·aqUele bandeirarite da demOcracia e eminente Senador alagoanõ não só honrou esta Casa
como espalhou por todo o Brasil a sem~nte que
um dia se tornou realidade. Temos hoje uma res~
ponsabilidade maior na hora em qUe lutamos pela
redemocrat.iza:ção completa do País, porque a vida
de Teotónio é um incentivo para que lutemos
por aquelas idéias que aqui Sustentou e que espalhou por todo o Pais. V. Ex' é um digno represf!n~
tante de Alagoas e, nesta tribuna, recorda com
eloqüênda aquelas palavras que, vivo, Teotônio
Vilela estaria pronunciando nesta oportunidade.
Parabéns a V. Ex!'!
O SR- RUBENS VILAR - Muito obrigado,
nobre Senador Nelson Carneiro. O aparte_de_V.
EX' vem enriquecer o meu modesto discu~Q. V.
EX' que é, reconheddamente, uma figura nacional, com uma imensa folha de serviços prestados
ao País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, repetindo erros
que a hlstória recentíssima e, mais do que isso,
que a memória nac:ional se horroriza de relembrar.
Conivente com o arrocho salarial,_ com a política
económica espoliadora qUe nos é impoSta. Om·
breado coro_ os_critérios singularfs~imos d~ apJ'Oo
vação e liberação de verbas públicas que_ marca
o atual governo, que respeito poderia ter o PMDB
que a resistência_ nacional soube moldar co~ o
sacrificio e as esperanças de toda uma geração
de b(as_ileiros_?
Onde está o PMDB, de Teotónio Vilela, do bravo
"Menestrel das Alagoas", do paladino da democracia no Brasil? Que foi às ruas salvar da sanha
do aUtoritarismo indefesos metalúrgicos. que não
se rebelam contra o mais iníquo arrocho salarial
já perpetrado na história recente de nossas relaçõeS ·ecóri.ômfcas? O PMDB se deixou prender
riátêdorila dos palácios e nos labirintos do poder,
esquecendo--se dos caminhos que outrora o levaram às praças. Mas os metalúrgicos do ABC, os
mesmos qUe TeOtónio protegera com a fortaleza
de sua coragem, estes saíram engrandecidos das
umas de novembro; com eles estava _a sintonia
com as aspirações nacionais.
·
Onde está o PMDB que jurou pela boca -de
Tancredo Neves que este País jamais pagaria a
dívida externa com o sangue e o suor dos brasileiros, que não se joga de corpo e alma contra
a indignidade do acordo de renegociação com
os banqueiros?
·
Como podem surpreender os votos de novembro? Ele"s são votos de protestos. ?ão gritos P,_e
mudança. Eles são, sobretudo,a prova inconteste
de que não foi em vão a pregação heróica do
PMDB de Teotónio. O Brasil grita pelo resgate
da dívida social. Ontem, como hoje, o País inteiro
clama para que os brasileiros de todos os brasls
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deixem a condição aviltante de subcidadãos de

segunda categoria e assumam em plenitude a
dignidade da cidadania plena.

Permite V. Ex.'

O Sr. Pompeu de Sousa um aparte, nobre Senador?

O SR. RüBENS VILAR- Com muito prazer,
nobre Senador Pompeu de Sousa.

O Sr. Pompeu de Sousa- V. ~ está clamando, e espero que não- esteja clamando no
deserto, quando se dirige aõ_PMDB perguntando
onde está o PMDB de Teotônio. O PMDB de Teotónio está hoje no PSDB, e tenhO Cert-eza, se vivo
fosse, que Teotónio Vilela seria um COft1panhelro

"tucano" como nós.

--
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O SR. RUBENS VILAR - Multo obrigado
Senador Pompeu de Sousa, V.Ex.~ ê um dos grandes pensadores deste País, um dos maiores jornalistas do Brasil.
O Sr. Severo Gomes aparte?

Permite V. ~ um

O Sr. Aluizlo Be.z:ena -

Permite V. Ex" um

aparte?

O SR- ROBENS VILAR - Nobre Senador
Aluízio Bezerra, concederei o aparte a V.~. logo
após ao nobre Senador Severo Gomes, que me
honra com a sua pa1avra.
O Sr. Severo Gomes - Nobre Senador Rubens Vilar, o discurso de V. Ex' traz _para n6s e
lembrança de Teotônlo Vilela, essa grande figur;

de alagoano e de brasileiro. Acompanhei a vid
de Teotónio no seu períoâo.mãis vibrante, maV
dedicado à salvação e à con-strução nadonal. .
Ex" lembra a referência de T eotônio Vilela às ~-~
sas dividas - à dívida interna, so<:ial_e à dív~:~.
política, e termina, no meio do discurso, por per-

guntar onde está o PMDB. o_ nobre Senador PQm-

peu de Sousa- creio..:....:. deu uni.a resposta muito
pardal, dizendo que o P.MDB, aquele P.MDB hoje
é "tucano". Na verdade, nós do PMDB temos uma
enorme responsabilidade" e_o caminho é claro,
o caminho é luminoso, o -caminho foi o_seguido

por Teotônio Vilela.
O SR- ROBENS VILAR - Muito obrigado,
nobre SenadOr severo Gomes, _que; com a sua
experiência, com o seu ta1ento, deu esse depoi~
menta de grande valor, que vem ilustrar o meu
modesto discurso.
-~Ouço, com milita honra, o aparte do nObre
o---

-

--

Senador Aluízio Bezerr.a, que me havia solicitado

anteriormente.

O Sr. Ahúzio Bezerra- Creio que V. Ex~
traz a esta Casa a lembrança de um dos nomes
que constituem orgulho de civismo, o orgulho
dos bravos que estiveram na luta pela democratização deste País, e com quení tiVe a honra de de
conviver, como todos do PMDB e_ dos partidos
democráticos naqueles difides momentos da vida
nacional. Rememorar o nome de Teotônlo VIlela

é reacender o espírito cívico nacional na grande
caminhada da democratização deste País. É verdade que, naquele instante, o grand_e obstáculo
que deveríamos transpor era o governo arbitrário,
colocado sobre os pilares da ditadura militar _implantada pelo Golpe de 1964. OPMDB foi o instrumento político que abriu _espaço para inteJVençáo
das marchas populares nesta caminhada nacional

exercia eu o cargo de prefeito da minha querida
cidade. Lá chegou o nosso querido T eotônio Vile]a,jácom wnabengalaàmão, usando um pequeno chapéu, porque jã havia perdido, em razão
da quimioterapia, os poucos cabelos que tinha.
Lá chegou debaixo de um sol escaldante e fez
um pronunciamento que emocionou a todos que
ali se encontravam. Pedia S:Ex!' para ter um pouco
mais de tempo de vida, porque tinha de lutar
contra dois grandes adversârios: a ditadura e o
câncer que o corrofa. Nunca mais me esqueci
e gravei esta foto da vida do grande brasileiro
que foi Teotónio VIlela. Neste momento em que
V. EX' evoca a sua figura deste grande brasileiro
não podia deixar de me congratular com V, Ex'
e registrar este aparte a respeito dessa personalidade.

e Teotónio Vilela for uma das grandes estrelas
que ocupdu, no PMDB, um espaço extraorclinlido
dessa grande luta Discordo um pouco do grande
Senador Pompeu de Sousa quando diz que o
PMDB de Teotónio Vilela está no PSDB. É verdade
que no PSDB temos hoje um quadro dos mais
combativos do PMDB, pelo conjunto dos brilhan~ tes senadores que compõem o PSDB, mas no
PMDB continuam grandes democratas que estiveram presentes nas grandes lutas, junto corn
Teotónio Vllela, assumindo o compromisso da
lutã poi)ular, em nosso País, de construir a democracía e; hoje, nesta etapa histórica, nesta virada
da História, a grande luta é pelas transformações
na estrutura económica e social, sob pena de
não podermos sustentar a democrada, que é o
nosso prõJeto, porqUe não podemos construir
uma democracia onde mais de 50% da população vive num estado de miséria. Par:a consoJidarmos o--processo democrático temos que ter
a capacidde de eliminar as injustiças sociais, e
este é o nosso grande desafio. Àquela época, tínhamos que transpor o arbítrio; hoje, temos que
transpor o arbftrio da injustiça de um processo
económico e social para criar um regime de justiça social sem o que hão poderemos consolidar
o processo democrático. E é este o exemplo de
Teotôilio Vilela, que é daqueles homens que não
morrem nunca. Teotónio Vilela está presente hoje
pela sua obra. Se mais vivo aqui não está, como
em São Paulo, nas portas de fábricas, como esti~
vemos juntos, em solidariedade, em apoio à dasse trabalhadora brasileira, quando lá estivemos
, está presente a esta Casa, pela sua grande obra,
como· um grande- demOcrata deste País, na memória de todos, pelo seu exemplo de bravura,
de dignidade e de demonstração de civismo. Poranto, Teotónio Vilela é daqueles homens que não
morrem nunca. E, no pronunciamento de V. Ex~.
felicito-o pela lembrança que faz ao nome deste
grande brasileiro, que é exemplo e motivação de
_continuarmos B'iuta de que necessitamos para
consolidar a democraCia neste País.

O SR- RUBENS VILAR-Corri Prazer, nobre
Senador "Leite Chaves.

O SR. ROBENS VILAR - Muito obrigado,
nobre Senador Aluízio Bezerra, pelo aparte de V.

O Sr. Leite Chaves- V. Ex' assJstiu ontem
a um discurso meu sobre o Mikhail Gorbachev,

Ex'
Foi V. Ex_f Companheiro de Teotônio Vilela nas
lutas lá no ABC _e:_em_todo o Brasil.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, a wn partióo não cabe apenas capitalizar a angústia coletiva, nem apenas produzir sonhos. Um partido
tem a obrigação de transmudar a angústia em
esperança e a esperança em bem-estar. Tem, sobretudo, de estar permanentemente_ atento à voz
das ruas- um pa_rtido não se basta como agente
político: ele é apenas instrumento para transfor~
mar ~m efetivos programas de governo reivindicações e aspirações C:oletivas.
O Sr. JamU Haddad - Nobre Senador Rubens Vilar, permite V,__Exf_um apaÍte?

O SR. ROBENS VILAR - Ouço V. Ex- com
toda honra nobre Senador Jamil Haddad.
O Sr. JamU Haddad- Sr. Senador Rubens
Vilar, V. Ex' evoca uma figura que tem o respeito
e a admiração de toda a população brasileira,
o ex-Senador Teotónio Vilela. Tenho gravado e_m
minha memória um fato que OÇOJ!eU quan-dO das
comemôiaç6es do-dià ']9 de Maio, ria cidade do
Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, quando

O SR. RUBENS VILAR - Muito obrigado,
Senador Jamil Haddad V. Ex~ é um dos mais com~
batíveis e dos mais operosos senadores desta

sa.

-

ca-

Senhor Presidente, Srs. Senadores, às vésperas
da esperada, da inadiável convenção Nacional do
PMDB, como se tomam atuais o exemplo e a
peregrinação do velho menestrel das Alagoas. Para o PMDB, que ele ajudou a fundar com a-cora~
gem dos obstinados, para o PMDB, hoje depositário de sua luta, os votos de novembro não devem
soar como derrota, Senador Pompeu de Sousa,
reprovados nas urnas foram os desvios partidários, que transformaram em dubiedade e imobilismo o qu~ antes era ousadia e coragem. Reprovados naS umas foram as descaracterizações dos
que impregnaram a legenda com a mesma insensibilidade social dos partidos de sustentação da
ditadura e que antes se derrubou a golpes de
participação popular.

O Sr. Leite Chaves -

V. EX' me permite

um aparte?

da União SOViética, em que proucurava mostrar
que muitos homens são capazes, em det~i
nadas instaf!tes, de incorporar o sentimento de
seu povo e, às vezes, da Nação. E neste caso
eu quero dar um depoirnentõ sobre i eotônio VIlela. Ele pertencia à Arena, da bancada de lá, comportando-se mais ou menos- como os demais Outros senadores, ê::l.e sua bancada. Isso durante uns
seis anos que permanecemos aqui. Nos dois anos
finais ele tomou outra posição, passando a fazer
os discursos maiS eloqUentes e comovente:;; desta
Casa, tomalldo-se um verdadeiro paladino de defesa da liberdade. Saía daqui para São Paulo, enfrentando a luta nas ruas em favor dos operários.
Vezes houve em que belos discursos fazia e toda
Arena se retirava, ficando o plenário vazio. Tanto
é que urna vez disse-lhe (!ue ele parecia falar para
sonhos, mas chegaria o dia em que essa pregação
haveria de ser entendida. Eu até lembrava uma
frase de Shakespeare, em Hamlet ..Peace, PeaCe, I talk of dreamsto. Então, ele parecia falar
em sonhos, aos quais, entretal}to, estávamos
atentos. O _ex.:senador TeOtónio Vilela foi assim,
um gréinde instante, no Seriado, "gerador de eletri~
zantes pensamentos. A Nação não agüentava
mais viver sob o sufoco, sob a violência. Fui testu-
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munha de um fato histórico de que dou conhec:i-

mento para registro em nossos Anais. Aliás, é
a primeira vez que falo sobre isso. Quando o regi-

me militar, forte, violento, extinguiu os partidos
políticos, para sobreviver por mais algum tempo,

nós, senadores do MQB _antigo, passariamos a
constituir outro partido, um partido de cunho trabalhista, com a presença, inclusive, do Governador Brizola. E no apaitãtnento de andar superior

ao meu, tivemos uma das últimas reuniões. Ha-

viam comparecido o Governador Brlzola e todos
os senadores do PMDB, e foi wn-jnstante de divergência de pensamento entre_ Brizola e Teotónio
Vti'ela. Em razão desse fato não se deu a composição entre emedebistas e brizolistas. O MDB
compôs o PMDB partindo Brizola para a formação
do PTB e, depois, para o PDT. A discussão foi
essa. Teotónio Vilela achava que não podíamos
deixar os homens do Partido Comunista e todos
os de tendência mais à esquerda de fora, porque,
se o fizéssemos, haveríamos de sofrer as violências do regime, o que seria uma falta de solidariedade. A única maneira de os protegermos seria
ao seu entender acolhendo-os no novo Partido.
O Brizola achava o contrário; deveríamos protegê-los, mas dentro -do Partido que eles criassem.
O contrário serla: admitir a dupla militância os partidos multiideológicos- havendo de reproduzir, neste sentido, o passado. E me lembro qué
o Brizola contava uma fábula para melhor convencer Teotónio: "uma vez, uma r~ estava na beira
do rio, chegou o escorpião e disse: "Olha. me
atravessa". A rã disse;- N~o te atravesso"."Por quê?", indagou o escorpião. "Porque tu me
picarás e eu morrerei, respondeU a rã. E ele: "Como é que vou picar-te? Se o- fiZer, morrerei contigo, porque não sei nadar. A rã aceitou a proposta,
o escorpião a cavalgou. No meio do rio o escorpião picou a rã. E esta: Mas tu não disseste que
não me picarias? O escõrpião replicou: "Mas é
da mlnha natw-eza". Então, o Brizola achava _que,
mesmo que houvesse promessas, os partidos não
teriam fortalecimento"_s.e_se criassem de forma
mu1tívia, pluriforme. Nesse inst;mte,_ Brizola retirou-se, indo Brizola lutar pelo PTB e os Senadore~
do ex-MDB pelo PMDB.
O SR. ROBEr!S VILAR - Muito obrigado,
Senador Leite Chaves. O depoimento de V. EJcl'
é o próprio registro da História.

O Sr. Ronan Tito- Permite-me um aparte,
Ex'?
O SR. RUBENS VILAR - Pois não, meu
nobre líder, e Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Rubens
Vtlar, V. Ex" traz, hoje, dois temas em seu discurso
- os dois são da maior importância e também
são eternos. Podem até ser "eternos enquanto
dw-em". Teotônio Vtlela durará sempre. Enquan~
to existir o homem existirá o sonhador, existirá
o andarilho, existirá O Dom Quixote, existirá o
homem que, apesar de todas as lógicas. caminhará, convidará a Nação a sonhar, convidará
mais: a sonhar e realizar seus sonhos. Enquanto
existir um homem - esta é a nossa _esperançã,
e a esperança é que nos leva para a frente existirá o Teotónio Vilela. Tive _o privilégio, vou
repetir, nobre Senador, tive o privilégio de acomM
panhar Teotónio Vilela em diversas caminhadas.
Fomos a Conceição do Araguaia juntos pregar

sobre a reforma agrária e veja bem, nobre Senador, os dois homens do Congresso Nacional que
foram a Conceição do Araguaia pregar a reforma
agrária eram dois latifundiários confessas: o Senador TeotOOio Vtlela e o Deputado Ronan Tito. Dizíafficis, a cada instante: "Ou este País faz reforma
agrária ou não tem solução económica neste momento, p-orque todos os países do Mundo que
quiseram salf do subdesenvolvimento para entrar
no desenvOlvimento tiveram que fazer uma revisão agrária, quando não fazeram uma revolução
que derrubou todo_ o capitalismo. O privilégio
maior que me foi concedido por Teotônio Vilela
-aconteceu quando este modesto parlamentar foi
escolhido p-elo Dr. Tancr_edo Neves para ser o
seu Secretário do Trabalho eAção Social, e Teotónio Vilela foi visitar-me, na minha Secretaria, e
disse, à frente de 1.300 funcionários dessa Secretariá, que não visitava muitos secretários; que em
Minas Gerais ia visitar um só. Foi um momento
de grande emoção para este seu colega que quer
regiStrar, aqui, que teve o_ grande privilégio não
só de acompanhar, talve.t -como Sanc11o Pança,
o grande D. Quixote deste País, pelo Norte e pelo
Sul, como também de pretender, em algumas
jornadas, ser o seu escudeiro, No ABC, nobres
Senadores, quando fomos lá tentar dar guarida
aos trabalhadores, vimos - pediria sua atenção
e é bom que se registre isso, porque a memória
nacional não pode deixar de registrar certos episódios que, enquanto trabalhadores brasileiros faziam greve por melhores salários, helicópteros e
do Exército nacional, ameaçando, lá de cima, com
metralhadoas, gás lacrimogênlo sendo jogado
da igreja, que foi o ú1timo lugar, o último
~éXífíOao trabalhador e daqueles que estavam do
lado do trabalhador. Teotónio Vllela estava lá e
não era. nós todos sabemos, um operário, mas
era.uml>rasileiro solidário com todos aqueles que
precisassem da solidariedade de um político. Tive
o privilégio de ir ao seu sepultamento com Edgar
_Qodói- da Mata Machado, seu amigo fraterno, e
com Jancredo Neves, Então, caminhando pelas
ruas da belaMaceió, naquele cortejo inesquecível,
em que homens, em que mulheres, em que populares coniaril. ao lado do caminhão do Corpo de
Bombeiros que carregava o esquife, uns chorando, outros cantando, e, Já, nós esperando, no cemitério, para dar o último adeus a Teotónio VIlela.
Enquanto existir dentro de nós o espírito de Teotónio Vtlela, o PMDB cqntinuará. Continuará, porque
o MDB de Teotónio Vílela, de Ulysses Guimarães,
de Tailcredo Neves, soube ser heróico na resistência à ditadura. Mas o PMDB quer construir
a democracia, quer dizer para a Nação, nobre
Senador, que nós, quando resistíamos à ditadura,
às baionetas, não queríamos ser heróicos, nós
tínhã~mos um ol;ljettvo, nós temos um objetivo

-aentro

- a construção da democracia. Se, muitas vezes,
o PMDB que resta, que não caiu na caminhada,
parece a alguns que está fraquejando, é porque
ele entendeu que basta de heroísmo: agora é o
tempo 'da competência. Resistimos, quando era
necessário .ser heróicos; mas agora não é mais
tempo de se mostrar heróico: agora é tempo de
se mostrar competente. E ·agora é hora da construção da democracia e para isso o PMDB enconw
trá reservas cívicas, patrióticas, não só no bojo
dos seus homens, na sua história, como, principalmente, no legado que seus grandes pró-homens, que foram Teotónio, Tancredo e tantos
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outros. Agradeço a V. Ex" oportunidade do aparte
no momento em que V. ~entrou para esta Casa,
notei que tínhamos mais um companheiro da
estatura de Teotónio, não só do mesmo lugar
e da mesma origem. Alagoas é berço de QraiJ.des
homens e de grandes políticos. Já no primeiro
discurso, V. Ex~ mostrou_-nos que, para golpes
de estreante, teria golpes de mestre. E a banc:ada
do PMDB lhe tributa, neste momento, a homenagem de um alagoano, a homenagem de um
parlamentar, a homenagem de um político a que
V. E)(! faz jus. Agradeço a V. Ext
O SR. RUBENS VILAR - As palavras do
nobre Senador Ronan Tito, med querido Líder,
soam como· estimulo a E:ste jovem, não tão jovem,
senador, que substitui, eventualmente, o grande
e insuperável, maior tribuno, maior orador que
já vimos neste ·congresso. Substitui, também o
combativo, operoso e o digno Senador TeotôniO
Vtlela Filho. Eu agradeço ao nobre Senador Ronan
Tito, que foi amigo, na vida e nél morte, de T~tô
nio, que peregrinou por todo o_ Brasil, e fui testemunha da sua presença nas ruas de Mãceió, no
féretro, que parou não só Maceió e Alagoas, mas
o Brasil, para ver sepultar o grandeTeotónio VIlela,
que jamais morreu.
Muito obrig~do, Senador ~onan Tito, pelas suas
palavras, pelo seu estímulo e pela sua solidariedade.
O Sr. Mauro BenevJdes um aparte?

Permite V. Ex'

O SR. RUBENS VILAR- Com rituitã honr8,
ouço o nobre Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Senhor Rubens :V"tlar, já tive _eu J.) privilégio de apartear V.
Ex!' num moinento em que, há pucos -dias, abordava um dos temas da maior importância para
a Região nordestina, a questão energética, diante
da perspectiva de se paralisar as obras da Usina·
de Xingó. Foi um grito de alerta de V. Ext às
autoridades da República, ao Ministério das Minas. .
e Energia, à Compahhia Hidroelétrica do São
Francisco, enfim, a todos nós que temos responsabilidade na condução dos destinos nacionais.
Hoje, V. Ex~. com aquela mesma postura de hometn do Nordeste, traz aqui à evidência e, sobretudo, envolta numa saudade imorredo_ura,_a figura
inesqi.ücível do grande Teotônlo Vih~lá, que, se
praticou gestos de heroismo~ de corage·m, de altivez, de sobraceria e de digriidade, fez tãmbém,
em atitudes da maiór nobreza, em termOs de desprendimento e de renúnica. Eu recordaria agora,
nobre Senador Rubens Vilar, o que representou
a decisão de T eotônio Viléla, hum dos moinentos
crftic:os para a consolidação da abertura democrática que aqui está representada pela junção
do PMDB e do Partido Popular, presididO porTancredo Neves, e o noss_o PartidQ,__ presidido por
Ulysses Guimarães. No_ rnomento em que se propunha a composição dessas forças, ou sejã., a
integração, a funsão do PP com o PMDB, T eotôhto
Vilela, então 1ç-Vice-Presidente da Exe~cui:iYa Nacional do Partido do MoViffienio Democrático Brasíle_iro, a_blja mão daquela posfção _qtie _ocupava
com tanta dignidade, a fim de que o lç, Vice-Pre- sidente do Partido passasse a ser o Qriinde Tan·credo Neves, que, ao lado de Ulyss_es Guimarães,
ambos, com o nosso apoio irrestrito, conduziram
o P&ís para a campanha das diretas, para a transiK
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ção democrática; já agora, nos cüas atuais, vi ven-

damos aqueles instantes que começaram a ser
construídos. com a participação de Teotônio Vilela Viabilizado o entendimento, todos nós, Senado..
res, Deputados, convergimos para o Gabinete de
Téotôhio, para levar-lhe a nossa solidariedade, o

nosso reconhecimento, porque ele viabilizara,
com a sua atilude, a aproxfmação de duas agre-

miações políticas, num instante decisivo par" a
vida político-partidária brasileira. Portanto, presto
também, neste_ momento, num aparte com que
busco descolorir o brilhante pronunciamento de
V. ~. a minha homenagem ao grande colega
e eminente brasileiro T eotônio Vilela, sempre lem-

brado, neste plenário, nas discuções do PMDB,
na praça pública, porque ele foi, sem dúvida, o
paradigma do grande lutador em prol dos ideais
democráticos.
O SR. RUBENS VILAR - Muito obrigado,
nobre Senador Mauro Benevides. V. E'Jcl', y.ma das
melhores figuras, que o Cearâ mandou para esta
Casa, para o Congresso Nacional, um homem
respeitado, um homem querido, que tem o carinho de todos nós do nordeste do Brasil. Aprendi
a admirar V. EX' de há muito e tenho a alegria
de sempre receber os seus apartes, que considero
um estimulo, porque, pela sua experiência, ~lo
seu talento, pelo seu equilíbriO, pelO seu bom 5enso e, sobretudo, pela imensa e larga. folha de serviços prestados à Nação, V. Ex~ pode dar-me uma
grande contribuição e enriquecer, sobremaneira,
o meu modesto discurso.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, às VésPeras
da esperada, da inadiável Convenção NaCional
do PMDB, PMOB de _Uiysses, de Tancredo, de
Teotônió Vilela, como se tomam atuais o exemplo
e a peregrinação do velho "Menestrel das Alagoas". Para o PMDB, que ele ajudou a fundar,
com a coragem dos obstinados, para o PMDB,
hoje depositar de sua luta, os votos de novembro
não devem soar como derrota. Está provado que
foram desvios partidários que transformaram em
dubiedade e imobilismo o que antes eram ousadia
e coragem. É provado nas urnas, fora a descaracterização dos que impregnaram ·a "legenda com
a mesma insensJbilidade social dos partidos de
sustentação da ditadura, e que antes se derrubou
a golpes de participação popular.

Senhor Presidente, Srs .. SeriadOres, a mensagem do verdadeiro PMOB saiu vitoriosa- a mensagem da urgente transformação s·oC:iaJ, do basta
ao arrocho salarial, à política de concentração
de rendas e à inflação, à especulação desenfreada
e à corrupção onipresente.
Os votos de novembro mostram que, por mais
enfermo que esteja o Governo, o corpo social
da Nação está sadio. E tão sadio que, utilizando
o mesmo receituário do PMDB, de Teotônió, desenvolveu anticorpos eficazes contra os que pretendem antes se utilizar do patrimônio de credibilidade de uma legenda para escamotear a vontade
popular. Os votos de novembro mostram que o
PMDB tem salvação, desde que ele não perca
a perspectiVa histórica
Era o que tinha a dizer, sr: -PresJàente. (NfUito
bem! Palmas.)
'

O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação de liderança.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leopoldo
Peres, para uma breve comunicação de liderança
- O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB - Ntt.
Para comunicação- de liderança. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
nome da liderança do meu partido pedi a palavra,
para dar conhec:imento à Casa e à Nação da nota
oficial emitidã hoje pela Executiva Nacional do
PMDB:

EXECUTIVA NACIONAL DO I'MbB
Vinte anos após a edição do Al-5, a Executiva Nacional do PMDB constata como a sociedade brasileira vem acumulando vitórias
na luta pela implantação da democracia. Liberdade de expresssão e assodaç-ão, pluripartidarismo, Congresso aberto e fortalecido,
Constituição garantidora dos direitos dos cidadãos, tudo em contraste com o obscurantismo, a opressão que vitimou õs bras.ileir:Os
em 1986.
O PMDB, instrumento do povo brasileiro
na obtenção das conquistas políticas. encara
agora o desafio de também ser um instrumento institucional adequado na luta pela
realizaç2io de objetivos sócioeconômicos, relacionados com a divida interna e extema,
saneamento do setor público, estabilização
económica, retornada do crescimento, distei·
bujç~O_!_~f;Jional e social de rendas. _
.
Nos úJtimos dias, o Congresso Nacional
· decidiu sobre vários temas como o Orçamento da União, a fixação do valor do novo
salário mínimo, a redução dei tributação sobre a renda dos assalariados.
Os sena"dores deputados do PMDB cumpriram seu dever. Ao se aplicarem à elaboração do Orçamento da Uniâo, com as prerrogativas qUe sáo conferidas ao t'oilfiresso
pela Constituição, introduziram modificações
na proposta orçamentária que objetivam:
-manter o déficit orçamentário em 0,1%
do_PIB, proposta original do Poder Executivo;
-analisar todas as emendas de parlamentares que alcançaram quase 25% do total
do orçamento proposto;
- garantir a descentralização de recursos
em favor de estados e municípios, conform~
preceitua a ConstitUlÇãó;
- gafaótir recursoS para atendimento de
objetivos estabelecidos pela Constituição, especilmente no que se refere à Educação, Previdência e Assistência SOcial, Siúde, Cultura,
Habitação, Ciência e Tecnologia, Reforma
Agrária, Terras Indfgenas, Seguro-Desemprego, elevando d~ 18,2% para 25,5%
os recursos totais, retirando-se recursos de
outros setores.
O salário mínimo fixado em Cz$
64.020,00, a partir de 1~ de janeiro, estabeJeddo o objetivo de .crescimento real de 5%
ao mês e, principalmente, a criação da Comissão Permanente do Salário Mínimo·, com
representantes_ de trabalhadores e empregadores, constituem um passo realista no enfrentamento do mais grave problema brasileiro que é o salário Irrisório,- inaceitável do
ponto de vista humano e, ainda grande bloqueio ~ existência de um mercado interno
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dinâmic_o, compatível com o potencial de
nossa economla
A análise do_ c:l.ese_rnpenho do Congresso
Nacional nestas questões tão relevantes, leva
a Executiva Nacional a se congratular com
~nador~s e_ deputados, de modo particular
Com nossa própria bancada, pelo exercício
afirmativo dos compromissos históricos do
nosso programa.
A Executiva Nacional do PMDB fai um
apelO ãOS fOrmadores de opinião pública, intelectuais, jornalistas, dirigentes sindicais e
empresáriais para que busquem maiores infoimações sobre os temas aqui abordados
e ajudem a população brasileira a se informar
sObre as decisões tomadas, para uma justa
crítica, elevando o debate acima de temas
secundários, de acontedmentos pitorescos
ou detalhes mesquinhos.
A Executiva Nacional do PMDB deliberou
sobre questões internas do partido, especialmente:
- realização de sua Convenção Nacional
nos dias 10, 11 e 12 de março de 1989;
....... consulta a seus militantes. através de
questionário que aborda temas internos e
questões nacionais;
- criação de comissões para apresentar
projetas para adaptar seus estatutos, programa e código de ética à nov~ Constituição
e aõs desafios do futuro.
A Executiva Nacional do PMDB exorta os
militantes a se integrarem às Iniciativas que
possibiUtarão ao partido, em Convenção Nacional, definir democraticamente seus caminhos.
_
_
Brasília, 13 de dezembro de 1988. - Deputado mysses Guimarães, Presidente.
Esta nota foi emitida para que p _Al-5 não se
repita mais.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Semi.dOr Luiz Piauhylino.
O SR. LWZ PIAUHVUNO (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente
e $rs. Senadores, foí dito, recentemente, que o
Legislativo tem, no Brasil, o poder polftico, mas
não tem o instrumental administrativo; e que o
Poder Executivo, tendo o controle da administração e das fin,anças públicCls, não tem o poder
político. Seria esta situação uma conseqüência
da fase de aparente indefinição que passamos,
entre a restauração das prerrogativas do Legislativo, confiscadas durante o poder autoritário, e
a necessidade; de atenuar _a macrocefalia do Executivo, do Presidencialismo quase monárquico
que, desde 1889, vinha existindo no Brasil.
Nessa moldura de indefinição aparente dos limites do Executivo e do Legislativo, é que situo
a entrevista do novo Diretor da Dívida Pública,
do ~nco Central, Sr. Carlos Thadeu de Freitas
Gomes, quando afirma que alguns Estados no
Nordeste ''podem prescindir dos seus bancos es~
taduais", ao comentar os problemas do Produban,
de Alagoas, cuja solução, com o apoio da sociedade civil de Alagoas, está sendo estudada e equacionada pelo próprio Banco Central, no marco .
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de medidas financeiras preventivas tomadas pela
autoridade monetária, por inspiração do próprio

Ministro da Fazenda, segundo declarações suas
na Follta de S. Paulo, de domingo último, dia
11 de dezembro. Trata-se de uma velha questão
que o novo Diretor da Dívida Pública, do Banco
Centrai, traz a debate, registrando-se que não é
de hoje que certos setores do próprio Banco Central e alguns tecnocra_re_s_ encastelados em posições no ExeCutivo criticam a "ação e a operação
dos bancos- estaduais de fomento e do próprio
Banco do Nordeste do Brasil.

No passado era o Sr. Pa-.:.d~ Yokota, então todo-

poderoso diretor de crédito rt.~ral do Banco Central, que investia contra os bancos estaduais, limi-

tando--os na sua ação de fomento à agricultura
e pecuária; e até influenciando para que o Bancen
não concedesse as tão disputadas cartas patentes
para. instalação de filiais no interior dos estados
e até em outros estados.
Hoje, é um neófito nas _questões de fomento
bancário quem dita regras de comportamento para a autoridade monetária, esquecido de que a
Constituição da República confere ao Legislativo
o poder de estabelecer m.etç~s e diretrizes de ação
política na àrea econômic.o-financeira, que terão
de ser cumpridas e respeitadas pelo Executivo.
Essa atitude é tanto mais grave quanto o novo
diretOr do Banco acaba de ter a sua iiJ,dlcação
aprovada pelo Senado da República.
No caso, o desempenho dos bancos estaduais,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há como negar o extraordinário papel que eles vêm desempenhando, através, hoje em dia, de J,Im sistema nacional integrado que atende a múltiplas operações
de crédito, cobrindo o espaço nadonal e beneficiando milhões de brasileü:os, principalmente pe·
quenos, médios e micro empresários, produtores
rurais e indústrias médias e pequenas, localizadas
em cidades antes desassistidas.
Os bancos estaduais, com sua rede de 3.120
agências completam, em certa medida, a ação
do Banco do Brasil- o Banco do_ Brasil e dos
brasileiros (e não apenas dos seus 700 mil acionistas privados) - através das suas 4.837 agências espalhados em todo o Território nacional.
É preciso que se tenha em conta o que o sistema de bancos estaduais de_ desenvolvimento vem
fazendo, como suporte e apoio da pequena e média produção, nos setores primário, secundário
e terciário da economia, antes de lançar-lhe crfti~
cas, porque um dos elos do sistema__falhou ou
quebrou. Os balanços do último semestre da
maioria desses bancos testemunham a sua alta
rentabilidade, o seu notável índice de liquidez,
acompanhado, aliás, a tendênda da própria economia, que tem privilegiado o setor financeiro,
como é público e notório. O caso do Produban
é um caso isolado, atípico, solucionável até dentro
das regras pré~estabelecidas pela própria autori~
dade rrrone~ria; e essa solução, estou certo, será
dada, absolVendo-se o eventual prejuízo no volume de negócios daquele estado, que tem na ex~
portação e produção do açúcar a_ sua principal
fonte de riqueza.
Se compararmos os três sistemas financeiros
mais fortes e integrados do país - o sistema
Banco do Brasil, o sistema Bradesco e o sistema
dos bancos estaduais de desenvolvimento- verificaremos que estes últimos detêm mais de 32%
do total de agências, contra apenas 17,2% do
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Bradesco; e bem que poderiam ter sido chamados a ser "CaiXa do Tesouro" durante o episódio
da recente greve do Banco do Brasil, que comprometem o processo de compensação, durante dois
dias.
Por que a Autoridade Monetária, àquela altura,
não utilizou o sistema estadual, concomitantenl.entecomOBraaesco;õà: Integração das contas
de compensação? Por que esse privilégio apenas
á uma· ín_SU1uição de banca privada nacional?
~ t: profundamente injusto, Sr. Presidente,_ Si'S.
Senadores, que se assaquem acusações <::entra
o sistema -dos baficós estaduais de desenvolvimento, levando de roldão o próprio Banco do
Nordeste do Brasil, quando sabemos que a Constituição determ_inou a transferência para esta instituição de novos encargos de fomento, com recursos adicionais, que permitirão. sem dúvida, o crescimento mais acelerado da economia regional;
e a consecução da meta, que todos nós brasilêiros
desejamos, da mais rápida integração económica
e social do Nordeste com o Sul e o Sudeste do
Brasil.
·
-

diretor da Dívida Pública do Banco Central ao
Jornal do Brasil da Ú.ltima seXta-feira, dia: 9 de
dezembro. E alerto esta Casa pára a necessidade
de fiscalizar a sua atuação, cobrando do seu desempenho, dentro dOS limites fixadoS pela ConStituição, Para evitar que a sua presença, no ·corpo
institucional da autoridade monetária, não atropele o funcionamento dos_ bancos estaduais que,
criteriosamente, vêm apoiahdo o cres-Cimento
econômtco regional e gerando dividendos sociais
para a imensa maioria da população brasileira.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente. (Muito

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de indicar, ao lado das ações de natureza econômica
prestadas pelo sistema dOs bancos estaduais de
desenvOiviniento, comO -bem referiu recentemen~
te o Presidente da Asbace, José Soares Nuto, que
os bancOS estaduais vêm sendo agentes inibidores_ da _concentração financeiro-bancária, no país,
além de contribuírem para evitar a drenagem de
recursoS das regiões mais pobres para as regiões
mais ricas.
Mais ainda: constituem inStrumentos balizadores· das taxas de juros no mercado financeiro que,
sem a_ sua presença, estariam alcançando patamares- altíssimos, nesta fase de hiperinflação.
Também preenchem esses bancos espaços necessários na mobilização de recursos financeiros
públicos (lapas, Funrural, FGTS) que, de outro
modo, manipulados pela Banca privada, incontida
e sôfrega, estariam rendendo mais ainda para a
sua conta de lucro:;;, em grande parte hoje aplicados em ativos fixos.
Vejamos o caso partic:ular do Bandepe, em Pernambuco: atualmente, matem 145 agências em
todo o estado e mais 60 postos de atendisrnento
beneficiando quase todos os 167 munidpfos, apli~
cando os recursos gerados pela sua atividade nas
operações de custeio agrícola, no atendimento
a pequenos, médios e rnicroempresários.

ro.

O Seu. programa de crédito rural chegará, no
Governo_ Arraes, ao atendimento de mais de 100
mil produtores, valendo destacar o êxito do pro~
·grama de recuperação da cotonicultura, do plantio di) feijão,_dô fomento à pecuária leiteira.
Qúando o novo Diretor do Banco Central prega
a desativação do sistema estadual dos bancos
de desenvolvimento parece que deixa transpa·
recer uma política modesta, em relação aos esta~
dos mais pobres da Federação, privilegiando um
modelo que tem concorrido para exaurir as nossãs fiquezas- eonr ãs maciças transferências de
recursos para pagamento da dívida externa fator gerador de inflação que a autoridade fmanceira e a autoridade monetária fingem desconhec;.eJ, mas que o Congresso, vigilante, está procurando superar.
. RegistrO, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
com profunda apreensão, as declarações do novo

tieffiJ)

Durante

-

o discurso

do

Sr.

Ltiiz Pianhy/ino

o Sr. FranciSco RoDember.{/ deixfi a cadeira
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Hum-

berto Lucena.
_O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ney MaranhãO. (Pausa.)
S. ~ nãO está presente.
Concedo a palavr§l: ao Senáàõr..Nelsoll- carnei-

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB

-1lJ.

Pronur'l<::ia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,
Sts. senàdo~~s. ã constituição é de ont~: 5 de
Outubro. Muito pouco temp·o para que seja conhe~
cida e, erri ConseqüênCia, compfeeildida" e áni.ada.
Mais que suas virtudes são seus defeitos que gaflbam notoriedade. Às vezes, os pretensos defeitos
são textos disperSos que não agraaam a uns, frustram esperanças de outros, e que no fundo, por
Servirem à imensa maioria, são afinar virtudes.
Mas ao Senádo,. como igualmente_ à_ Câmara dos
Deputados, cumpre fazer uma análise tranqüila,
serena, sem emoções, nem julgamentos preconcebidos. Aprendi que a lei é boa 01;1 má, dependendo de quem a aplica. Mais que o constituinte,
o juiz é o responsável por expungir, através de
sábia interpretação, Os pOssíveis equívocos. adequando os textos ao fim soc;ial que _os inspirou.
Mas há, no Estatuto constitucional, diSposições
que somente nós, os legisladores, teremos a responsabilidade de observar e __f~~r observar. São
as que dizem respeito ao Poder LegislativO, a seus
membros, às suas atribuições, ~o entrosamento
.entre as duas Casas, à elaboração legislativa, à
fLScalização dos atas do Executivo. à moralidade
administrativa e ao resguardo da Federação. Até
há pouco tínhamos a vigência de uma éarta editada por três chefes militares, que a impuseram,
durante onz.e anos, ao povo brasileiro. A situação,
agora, é outra. A sorte dãs instituições parlamentares está em nossas mãos, nas mãos ·dos con~
gressistas, nos textos que juntos re_digirmo.S e
aprovarmos. Os constituintes de 1988 não se contentaram em restaurãr prerrogativas que lhes foram abruptamente àrTancadaS pelos governos autoritário:?. Foram além, e ainda bem que o foram
e se atribuíram novos encargoS e múltiplos deveres. Ao riscar das atribuições do Executivo os famosos decretos~leis, que não admitiam erÓendas
e se tomavam leis Pela omissao, entr-egaram -o
destino das Medidas Provisórias; sua vlQência e
seuS efeitos, à aprovação parlamentar.
Ainda há pouco, a Nação acomPanhou os lances que marcam a ftxação do salário mínimo e
a-votação da proposta orçamentária. Fc1ram sOluções de equilíbrio, que não comportavam transf-
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gências desnecessárias nem intransigências infantis. O bom senso é _a medida do Legislativo.
Daí a virtude do bicameralismo. Urna Câmara re-

verá sempre as decisões da outra, sem espírito
de competição, que seria condenável, mas com
propósito de colaboração, que é digno de encô-

mios. Já Léon Duguit dizia que somente assim
se poderia evitar a tirania parlamentar, de que
fora exemplo a Convenção Francesa. Se gfande
é a soma de responsabilidades da Câmara dos
Deputados, maior é a que a ConStituição atribui
ao Senado Federal. Já náo cabe a esta Casa votar
apenas as leis. À antiga relação das autoridades
que devem ser processadas e julgadas pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade, ajuntam-se agora o procurador-geral da República e
o advogado-geral da República. Além dos magistrados dos Tribunais Superiores, inclusive os do
Tribunal de Contas indicados pelo Chefe do Executivo e dos chefes de missão diplomática, é nossa atribuição aprovar os governadores dos territórios, o Presidente e os diretores do Banco Central
e o procurador-geral da República. Também as
operações externas de natureza financeira, de interesse da União, estão sujeftaS à prévia aprovação
do Senado, assim como a fiXação do rriontante
da dívida consolidada da União. Não é só. Está
no âmbito da competência "dispór sb5re-limites
e condições para a concessão de garantia da
União em operações de crédito externo e Interno
do Senado além de aprovar a exoneração, de
ofício, do procurador-gera] da República antes do
término de seu mandato. Dois membros do Conselho da República serão eleitos pelo Senado, e
seu presidente integrará, como titular, o Conselho
da República e o de Defesa Nã-ciorial. Doi_s-tei-ços
dos membros do Tribunal de Contas serão escolhidos pelo Congresso Nacional, de que é parte
o Senado. Mais ainda. Como CaSa dos EstadOs,
a Constih.IIção prevê que a reSolução do Senado
Federal, de iniciativa do Presidente da República
ou de um terço, dos senadores, aprovada por
maioria absoluta de seus membros, estabelecerá
as alfquotas aplicáveis às operações e prestações,
interestaduais e de exportação. E o art. 155, Vfr,
faculta ao Senado Federal •·estabelcer alíquotas
' mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada por
maioria ábsoluta_de seUs membros". Por maioria
absoluta, o Senado poderá facultativamente fJXar
alíquotas máximas nas mesmas õperações-para
resolyer conflito específico que envolva interesse
de estados.
No ato das Disposições Transitórias, e enquãnto não se realizam eleições no Distrito Federal,
o governador e o více-govemador continuarão
sendo aprovados pelo Senado, que terá a competência de Câmara Legislativa da Capital. Entre
outras, a Comissão de Estudos Territoriais será
composta por deputados e senadores.
A tudo isto, vale recordar, soma-se a tarefa propriamente legislativa, aqui se iniciando ou aqui
chegando em grau de revisão as diversas e, certa~
mente, numerosas propostções, não só de autoria
dos parlamentares, mas igualmente, acaso apro~
vadas pela Câmara dos Deputados, as de iniciativa
popular.
A esse rol se juntam e realçam, por sua natural
relevânci~ as leis complementares é ordinárias,
indispensáveis ao integra] cumprimento da Constituição.

Tal volume de trabalho que nos espera, não
nos assusta. Antes ê bem~vindo. Em trabalho rea~
lizad.o em 1966, Milton Campos e eu focalizávamos o crepúsculo dos parlamentos, que deveriam dedicar-se à fiscalização dos atos do Execu_tivo para compensar a invasão, por aquele Poder,
da iniciativa parlafTH~I"ltar:
---A Constituição de 1988 abre novos horizontes_.
A hora é a do Congresso Nacioria!. O presidencialismo imperial esfuma-se diante da tarefa destinada ao Legis1ativp. A hora é nossa. Já não teremos como acusar os outros. Ao lado do grande
fórum de de];);:Ites, seln os quais a liberdade se
estiola e fenece, há muito por fazer. Este, nosso
dever. E a ele, Deus louvado, os constituintes de
1988, terminada a tarefa maior, não faltarão. Sob
pena de responderem pelo crepúsculo de que
o voto popular salvou as instituições legislativas
ao menos no Brasil.
Sr. Presidente, inCOrporo ao meU discurso, como homenagem ao eminente ho_mem público
que foi Pedro Aleixo, o seu voto na reunião do
Conselho -de Segurança Nacional, no dia 13 de
dezemDio áe- 1968,_ quando da decisão sobre a
edição do Ato Institucional n9 5. t: uma homenagem que o Congresso deve a quem tanto serviu
e que deu, neste depoimento, um perfil exato da
sua vocação democrática.
Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO,
"E ESTAVA INSmU!DA
- --UMA DITADURA
Sénhor Presidente, senhores membros do

COnse111ci" Oe Segurança NacionaJ. Nenhum
de nós, ao tomar conhecimento da matéria,
pode deixar de reconhecer a gravidade da
sítuação tão proVeitosamente exposta por
Vossa Excelência, na convocação que nos
féi, parã a leTtlir& do projeto de AtD Institucional. A esse propósito, julgo s_er de meu
dever;-primerranieftte, assiil.alar que, na apreciação do_ççmportamento dos membros da
Câmara dos Deputados, teremos de enfileirar
fatores diversos, que levaram a um resultado,
efetivameilte, inesperado.
O próblema tinha sido situado mais na
área política do _que propriamente na área
juridica. Situado assim na área politica, na
verdade, se poderia redamar dos correligionários do gOverno que manifestassem seu
põii.tO de _vista, como uma demonstração de
apoio ao govemõ, embora não estivessem
procedendo segundo as normas do Direito
aplicáveis ao caso. Essa distinção eu a faço
porque, na evíd_ência do ponto de vista jurídico, nao serlá: possível que se afirmasse a capacidade da _Câinara dos Deputados ou de
qualquer das Casas do Congresso, de dar
urna licença, a fim de que se iniciasse um
processo contra qualquer dos seus membros, por palavras proferidas durante debates. em votos ou em pareceres.
Desde logo, portanto, se saliente que uma
votação que tivesse sido inspirada em razões
de ordem jurídica estaria inteiramente acima
das suspeitas de que pudesse ser uma manifestação de solidariedade ao agressor, ao in"
s61ito agressor da dignidade dos elementos
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componentes das Forças Armadas. Esta ra~
zão, só por si, nos levaria à conclusão de
que, agindo desse modo, quem assim agisse,
.estaria agindo na convicção de que não estaria obrigado a concordar com aquelas palavras proferidas pelo fato de se manifest~
contra a concessão da licença. Por outro lado, cumpre ainda ser dito - e este é um
ponto que me parece da maior significação
- que outras medidas também poderiam
ter sido solicitadas, que não tivessem aquele
alcance de situar os membros da Câmara
dos Deputados no dilema de conceder, ou
negar, a licença.
- -A escolha do processo de representação
ao Supremo Tribunal Federal, sob o ponto
de vistajuridico, não me parece o mais aconselhável. Acresce, ainda, que a repressão às
palavras proferidas, ao ato praticado pelo deR
putado, que ainda continua em condições
de ser manifestado, teriam que guardar, de~
veriam guardar, realmente, proporção com
o próprio crime praticado, istO é~ crime de
injúria, crime de difamação;" crime de_calúnia.
Para esses crimes, as sanções estabelecidas
não têm nunca o alcance de implicar a própria perda da sua condição de mandatário
do povo. Pode daí decorrer uma deliberação,
se puder ser tomada, uma manifestação da
própria Câmara, considerando que se trata
de um deputado que procedeu contr~ o deCoro parlamentar.
Estãs considerações preliminares, Senhor
Presidente e eminentes membros do Conse, lho de Segurança Nacional, eu as faço since- ramente. Declaro ainda que reconheço que
a proclamação daquele resultado, nos termos em que foi feito, teria que causar, como
causou, um profundo impacto nas Forças
Armadas. Daí estarmos-Viverido um dos momentos mais graves e mais difíceis pãra a
ordem nacional. Nesta oportunidade, pois,
o que me parece aconselhável seria, antes
do exame de um Ato Institucional, a adoção
de wna medida de ordem constitucional que
viesse a permitir o melhor exame tio caso
em todas as suas conseqüências. A medida
seria a suspensão da Constituição por intermédio do recurso do estado de sitio.
ÃcresCento, senhor Presidente, que, da leitura que fiz do Ato Institucional, cheguei à
sincera conclusão de que o que menos se
f.§IZ nele é resguardar a Constituição, que no
s.eu artigo 19 se declara preservada. Eu estaria
faltando a um dever comigo mesmo, ~ não
emitisse, com sincerldade, esta .opinião. Da
Constituição, que é, antes de tudo, um instrumento de garantia dos direitos da pessoa
humana e d-a garantia de direitos políticos,
não sobra, nos artigos posteriores, absolutamente nada que possa ser realmente apreciado como uma caracterização do regime
democrático.
Há, desde logo, a possibilidade de ser decretado um recesso do Congresso e. também, de todas as Assembléias LeHislativas
-_até mesmo as de caráter municipal. Confia-se, imediatamente, aõ Poder E.'1:ecutivo,
a faculdade de legislar. Ressalva aí, e nisso
até me parece a recordação de alguma coisa
feita indevidamente, a questão da percepção
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da parte fixa dos subsídios, o que, no meu
entendêr, seria o de menor importância para
ser defendida pelo próprio CongresSO Ou par
qualquer deputado ou senador digno~- que

seria o fato de receber subsídios inó~dos,

durante um recesso, que não se sabe qual

me parece é que nós não estamos realmente
cumprindo wna Constituição, quando a de---clararnos existente, tão~somente para que
deJ.a fiquem fragmentos, trechos que não
_têm, efetivamente, a capacidade de dar vid&
às instituições democráticas.
-

a sua duração. De outra parte, as demais
Nessas condições, respeltando, como me
cuffipie- respeitai" a opinião contrária, compreendendo corno pude compreender todas
as altas razões de Estado que inspiram vossa
realmente, quem quer que seja, do abuso
excelência e inspiram· Os eleboradores deste
do mais remoto do mais distante (e vamos
documentp, eu, muito humtldemente, muito
dar ênfase assim, usando uma linguagem
inodestamente, dedaro que, a ter que se tovulgar), do mais ínfimo de tOdos os agentes
mar-uma- rriidida dessa natureza que precisa
da autoridade.
ser tomada em virtude da necessidade de
Pelo Ato Institucional, o que me parece,
uma afUlTJaÇão, começariã exatamente pela _
adotado esse caminho, é que estaremos com
dedai-aç:ao do estado de sítio. o ~c!<?. de
uma aparente ressalva da existência de vestísítio p·reveniria tõdas_ aquelas perturbações
gios dos poderes constituciomrls decorrentes
que decorreriam, exata e rigorosamente, dada constituição de 24 de Janeiro de 1967,
quele ato de recusa da licença para processar
e instituindo um processo equivalente a wna
ô l::>eputado Márcio Moreira Alves. Depois dis~
própria ditadura. Se é necessário fazê-lo, se
- - so, então, se essaS medidas constitudonais
esta é uma contingência da necessidade, ennão fossem sufidentes, se o País continuastão o problema se apresenta sob um outro
Se, ainda, sendo vítirria dessas tentativas de
aspecto do ponto de vista jurídico. No entansubversão
que estão na rua, a todo momento,
to, eu entendo que, realmente, o Ato lnstitunesta o"pcirtühldade, então, a própria Nação.
donal eümína a própria Constituição. Acresentendo eu, sem que houvesse uma anteci~
ce ainda, e para mim esse argumento vem
pação de movimentos, compreenderia a n~
na hora, que, quando se diz que a Revolução
céisfdade de um outro procedimento.
é e ainda contínua se_oc;lq._ ê preciso que não
Esse,--senhor preside'nte, senhores consese perca de vistO': que a Revolução de 31
lheiros, é o meu ponto de vista, eu o enuncio
de março de 1964 se iriStiiUCIOilalizou primeicom o maior respeito, mas com aquela certeramente pelo Ato no 1, emitido a 9 de abril
za de que estou- CUmprindo um dever para
de 1964, e estava ela ainda numa fase de
-coriiigo-m.esmo, para corh Vossa Excelência,
preparação, quando teve que se enitÚ· o M.o
a quem devo a maior solidariedade, wn dever
Jnstitudonal n 9 2. Decorreram dai numerosos
Jjafa. c;om o conselho e um dever para com
Atas Complementares, que foram sendo
:o-BraSil.
emitidos ao lado de emendas à Constituição
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) que foram sendo votadas no Congresso, que
Com a palã:vra o nObre Senador Jutahy Magahavia sido resguardado de uma dissolução.
.
Sucede entretanto que, antes de terminado lhães.
o período presidencial do mcu:~c_haJ :Castello
OSR.JUTAHYMAGALHÁES(PMDB-BA
Branco, foi considerada como indispensável Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
a instltuícionalização da própria revolução Srs. ~Senadores, vejo reproduzida, na coluna _ç!.e
num diploma constitucional. Foi, então, pro- Joelmh Beting, publicada em O GLOBO de
mulgado o Ato Institucional n9 4, que afirma- 7-12-88. a seguinte declaração do Ministro dos
va que a Revolução_continuaVa existindo, que Transportes, Jos_é Reynald() Tavares. «Os funcioefa estava em _se:JJ._ d._esenvolvimento, Conti- -nários da Rede Federal estãoJuríoSQS com o pronha, no entanto, esse Ato lnstitucioi!.ffil n? 4~ jeto de privatização. E1es ine lembram osmúsi<::os
a promessa de que, votada aquela Consti- da orquestra do Titanic:- Co11.tinuam tocando até
tuição, nos termos e nas condições estabele- o firn, enquanto o navio afunda".
cidas, nós tería.rn~. nesSe diploma, a própria
A frase é engraçada. Pena que não faça refeinstitucionalização da Revolução. Dai por rência aos responsáveis pela condução segura
diante, todo o procedimento haveria de ser do Titanic. Estes, provavelmente os r~_sponsáveis
feito em virtude de compromissos que foram pelo afundamento do navio, __ a _essa altura_já esta·
assumidos no cumprímento da própria rão salvos. ..
Constituição.
Não há quem não concorde, atualmente, com
Eu não posso, efetivamente, compreender
o exagerado dimensíonamento do setor público,
nenhum Ato Institucional que não seja o proa exigir um programa sério de desestatizaç_ão ou
cedimento de uma nova Revolução, que para
privatização, termo mais em voga.
Só que, no amplo elenco _de atiVidades em que
mim não é a Revolução de 31 de março
de 1964, uma vez que esta se declarou insti- . o Estado atua, há algumas que, pela sua natureza,
tucionalizada peJa Constituição de 24 de ja_pão podein dispensár a tniervençãci- estataL
neiro de 1967. T ado Ato Institucional, portanParece-me, pelos argumentos levantados pelos
to- com este nome ou com qualquer ou~o
ferroviários, ser o Ci!lS() da atividade ferroviária.
- , que implique modificação da ConstituiVejamos o que eles têm a çiizer sobre o ;:sssunt:Q, ..
ção existente é, realmente, um ato revolucloespecialmente quanto ao que se pratica em outros
nário. Caso se tome neCessário fazer esta
países- Capitalistas.
revolução, é uma matéria que_poderá_~~r_d~
_Sm j:>aíses como a França, em que mais de
batida, e acredito, até, que se possa demons:;s%- das cargas são transportadas por trem, as
trar que essa necessidade_eJci~e. Mas_o que _ferrovias são organizadas numa rede nacionaJ in·
garantias constitucion_ais__ sã_q de __ tal modo
suspensas, que nem os próprios trlbLUlais poderiam realmente fundonar, para preservar,
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tegrad.a, a qual, a despeito de toda a politica priv'atizante _do ex-Primeiro Ministro Chirac, só fei aumentar sya__área 4e_ atuaç:ao, paSsando de empre~a--exclusivam_en~e ferroviária_ para e~presa de
transportes, atuando .gm toda_~ _as fases 4_e djstribulção, armazenagem, embalagem, etc.
Na Espanlla, na Itália e Alemanha, a privatização
não atingiu a ferrovia.
Na Inglaterra, apesar de toda a política priv3tizante da Primeira MiiJtstra Margaret Thatcher, a
ferroVia continua estatal
O que podemcis deduzir, pelO que ocOrre nesses paises, é que a experiência internacional não
recomenda a privativzação da Rede Ferroviária
Federal
. . .
_
_
_Mas, e internamente, quais são as ~ondl~s
objetivas que estariam a recomendar a privati- _
zação da Rede FerroViária?
Vejamos.
A Rede Ferroviária nasceu da fusão de estradas
isoladas e deficitárias, há 31 anos, objetivando
dar uma consolidação a esse setor. _ _
A iniciativa privada nunca conseguiu leva~ avante, com sucesso, a construção de ferrovias, necessitando sempre da poupança pública.
Hoje, como antes, o fenômeno se .rep_ete. _A
fe-rrovia do aço; que é citada como exemplo de
partk:ipação privada, teve um investimentO público de 2,5 bilhões de d6Jares, e está sendo passada
para as mãos de particulares por 70 mllhões de
dólares.
A construção d.a Ferrovia Nq!t_e_-Sul é outro
exemplo de dinheiro público que, segundo o Ministério dos Transportes, será explorada por particulares.
Ora, devido às disparidades- regionais,. alguns
setores da Rede Ferroviária são lucrativos, outros
deficitários. DecOrre _dã.i que os setores 1ucrã6Vos
ajudam a cobrir as despesas dos deficitários, cÇI)ocando a rede numa situação de quase auto-sustentaç~o fin?Ulcefra.
O picijeto de privatização da rede pretende fracioná-la, passando à iniciativa privada os trechos
lucrativos, deixando ao Estado os trechQs d~~ci~
tários.
Corldusão: a privatização, ao contrário do que
Se apregoa, somente aumentãrá·o déficit público,
nunca o reduzirá, ao eliminar esse frágil equilíbrio
que hoje mantén1 a r~de.
. Além dissO, a_ privatização, a ba"Sear-se nos casos antecendentes, receberá,-dos Bancos oficiaís
(Bndes), fmanciamento a baixoS juros e prazos
longos, sendo a Nação, mais uma ve~ chamada
a pagar a conta.
_
Portanto, o que se vê, pensando apenas no
aspecto ecOnôrnfco, --é que a prlvatizaçãci da Rede
será désaStrosa,--~ Quando_ se pensa nos aspectos políticos da privatização, que c:olocará ~ferrOVia a serviço de
grupos econômicos internacionais, voltados para
a exportação, o que se nota é que se dará em_
detrimento dos interesses coletiVQS da população
- com9 o transporte de pasSageiroS do subúrbio
e carga por interesse social-e da indú_stri_a nac!_onal, voltados para o mercado interno
O setor_ ferrOviário é estr~tégico; fundamental
ao desnvolvimento, à segutança oe à soberanr~
nacionaL
..,
A privatização, na forma como se apresenta
é contrária aos interesses nacionais, pois faz a
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socialização do prejuízo e a privatização dos lucros.
O que se pode concluir ê que o Ministro tem
razão apenas quanto a um aspecto: talvez o grande erro dos funcionários tenha sido continuar to-cando enquanto o navio afunda.
Se a gestão da Rede Ferroviária tivesse a participação dos empregados, a empresa, certamente,
não teria chegado à triste situação em que se
encontra.
É preciso reverter a orientaç_ã_o privatizante com
que se pretende demostrar a Rede.
É preciso parar com o investimento precipitado
em novas ferrovias, e dirigi-lo para a recuperação
da malha existente, no interesse coletivo.
-~ _
A Rede Ferriviária·é viável. atendemos à canelamação dos 'ferroviários! Vamos nos mobilizar em
defesa da ferrovia.
Era o que tinha a dizer, Sr: Presiderite. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
ConcedO a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. l'!EY MARANHÃO (PMB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ma1 acaba o S~ado de ;!provar
o nome do Sr. Cai-los Thadeu de Freitas Gomes
para a Diretoria da Olvida Pública do Banco Cen.trai, vai ele para os jornais deitar falação c.heia
de vedetismo e irresponsabilidade.
Vedetismo pela maneira espetacular de fazer
afirmações em relação aos bancos estaduais. Afirmações que poderiam levar a,s instituições banc.árias dos estados à derrocada total.. E!~ pecam
pela generalização dando a entender quE: todos
os bancos estaduais estavam em crise. Com tal
afirmativa leviana, a credibilidade desses bancos
poderiam ser reduzidas a zero. Os boatos.sobre
a má situaçãoc:l.os bancos esta.9.l@is.seJ~spalhou.
Sua entrevista saiu no Jornal do Brasil , dia
nove deste, uma sexta feira. E, no mesmo Jornal
dio BrasD , no domingó, onze, alguns presidentes
dos bancos e o presidente da Associação Brasileira dos bancos Comerciais__Estad.ld.ais_(&bac)
~e reuniram no Rio de Janeiro para afirmar que
·~a crise dos bancos estadua~ não é geral". O
pior é que os boatos não distinguiram as instituições boas das que estão passando dificuldades.
Na entrevista infeliz. o Sr. Carlos Thadeu, disse
qJ.te um estado "pode viver muito bem sem o
seu banco". E for m8is além: "Temos bancos
regionais importantes, como o do Amazônia (Basa:) e do Nordeste (BNB)", e eles já cobrem um
espaço bom e, por isso , não haveria necessidade
de bancos em todos os estados do Nordeste"·-·
Poderia haver afrrmação mais infeliz? sempre a·
idl!ia fixa de perseguição ao Nordeste. Perseguiçâ'o direta ou indireta. Pois este senhor; que serviu
até bem pouco à Romasa do Sr. Roberto Marinho,
nãb podia ser tão Irresponsável como foi, pois
com tal afrrmaç:ão poderia provocar a quebradeira
de muitos bancos, poís "O País foi tomado de
boatos sobre a saúde fmanceira: de tQàos os bancos estaduais".

Senhor Presidente, não é verdade que os esta-

dos possam viver muito bem sem o seu banco
e que importantes bancos regionais como o.Basa
e o BNB cobrem um espaço bom na região do
Nordeste.

O Ban.co Central está empenhado em resolver .
o caso ~oàuban. Este empenho é motivado pela
certeza de que um banco estadual é fundamental
para o desenvolvimento do estado, e o Produban
é importante p·ara o desenvolvimento do Estado
de Alagoas. Por isso está injetando cinqüenta milhões de dólares através do Instituto de Acúcar
e do Álcool, para a recuperação do banco de
Alagoas. O banco do Brasil está investindo dinhei:
ro no banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O Governo Criou uma Unha de financiamento de 500J:~i1_bões para socorrer estas instituições.
O_ra, Sr. Presidente, se tal é o comportamento
do Governo em r:elação. aos bancos estaduais,
é de se __gstranhar as declarações do Sr. Carlos
Thadeu, Diretor do Banco Central, dizendo que
o Nordeste pode prescindir de seus bancos estaduais. São afirmações irresponsáveis, pois os bancos e~duais no Nordeste são essenciais e imprescindíveis. Pois os bancos estaduais são:
Agentes fmanceiros ~de fomento _dos Estados.
As pequenas e médias empresas rurais e urbanas
encontram seu suporte nos bancos estaduais. Os
municípios mais distantes do Estado são atendidos por eles e .freqüentemente são do banco do
Estado as únicas agências da praça. São eles
que prestam ~rviços específicos de interesse da
população mais carente como pagamento de
aposentadoria, beneficias do rAPAS, do Funrural
e outros. Facilitam o processo de ocupação racioJ1a1 do território e do espaço econôrn!co brasileiro.
São agentes inibidores de maior concentração
bancária. Inibem a transferência de recursos dos
estados mais pobres para os 111ais ricos. São elementos balizadores das t~ de juros nas operações de crédito.
Para atender a eSssas funções, os bancos estaduais têm agências em quase todos os municípios
do estado que, muitas vezes, perderam as agências dos bancos privados. Os bancos dirigem a
maior parte de suas .aplicações. para obras de
infra-estrutura indispensáveis à enconomia de cada estado e de suas comunidades mais necessitadas,
Diante de tamanho acervo de utilidade, quem
poderia· SUbstituir os banem~ e§tadJJais? Dtante
desse fato, como um f1,.1turo diretor do Banco Central poete afrrmar coisas tão es~pidas?
Sr. Presidente, no que diz respeito ao Bandepe,
banco do meu estado, enquanto os bancOs privados .fecham agênciaS, o Bandepe mantém 145
agências e_ mais 60 pOStos, atuando em quase
todo EStado de Pernambuco que tem 167 municípiOS: O Bandepe já inicioU as operações de custeio agrícola do próximo ano, pretendendo atender a 100 mil produdores rurais. E mais: O Furldo
EsPecial para o Desenvolvimento de Pernambuco
é gerido pelo Bandepe. Esse fundo tem por objetivo atender prioritariamente aos micro, pequenos
e médios produtores rurais e urbanos. Finalmente, faço minha, ã"ã:t'iirilaÇâõ ~o'_l?iretor Presidente
do SiStema Financeiro. do Bandepe, José So.ares
Nuto: "O banco do Estado de PernambUco se
encontra inte_iramente saneado". Esta sitliaÇáo foi
obtida com esforç.o próprio, sem nenhuma transferência de recursos da União.
Senhor Presidente, então indagamos: quem em
PernambucO, poaena substituir o Bandepe? Assiril nOs outros· estados, a mesma pergunta poderia ser feita.

E vem esse futuro diregente do Banco Ceritfal
fazer afrrmação tão absurda, tão sem· sentido, tão
fora de lugar, tão irresponsável
Aqui, meu protesto, Sr. Presidente, contra tão
absurdo procedimento que poderia ter conseqüências profundamente desagradáveis.
Tenho dito, Sr. Presidente (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) COncedo a palavra ao nobre Senador Francisco
Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
SE. Pronuncia o .seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Seriadoxes, constitui consenso nacional que a contenção do processo inflacionãríO deverá apoiar-se na definição de nova
política de preços e salários- que não a1avanque
as inflações passadas - na .austeridade monetária e na eliminação do défict público.
O pacto social vem propiciando o entendimento coletivo entre os principais agentes económicos, atenuando a expectativa inflacionária e estabilizando, temporariamente, a variação mensal de
preços, no elevado patamar de 25 a 26%. No
entanto, os resultados da apuração do lNPC relativos a_.àezembro, demonstr_am que serão necessários esforços adicionais de coorden<~,ção e ajustamento, através do engajamento, de novos seSmentes da sociedade e da própria classe políl;ica,
para a sustentação do acordo. A indexação salarial, a disparidade dos preços relativos, as pressões do mercado internacional e os objetivo~ políticos de determinados agentes, são fatores que
influenciam desfavoravelmente em relação à manutençãc;> desse fórum, tomando imprescindível
a adoção' de medidas eficazes e abrÇtngentes para
o reequilíbrio da economia.
Atenho~me, hoje nesta reflexão, à questão do
déficit público, cujo controle representa pré-requisito à obtenção dos resultados almejados, exigindo, JX?rém, de forma precípua, a determinação
política do governo federal.
O processo histórico de desenvolvimento eco-nômico no Brasil. tem conduzido ao constante
aumento da participação do Estado na poupança
nacional. A necessidade de vultosos investimentos em infra-e_strutura social e grandes projetes
conside.r_~d.o.s como prioritários, impele a ação arrecadadora do Estado, através do desvio de recursos particulares para a aplicação em investimentos públicos e, em menor escala, para o redirecionamento ao setor privado sob a forma de empréstimos (quase sempre subsidiados).
Para finari.ciar seus crescentes dispêndios, o
Governo tem rec.orrido, sistematicamente, à emissão de moeda, ao endividam ente interno ou externo ou à elevação dos impostos. A história económica brasileira tem demonstrado, contudo, que
o cerne da questão não é, meramente, o de fmandar o déficit e sim, o de reduzi-lo, efetivamente.
É absotutamente infrutífera a manutenção dos
dispêndios públicos nos nfvels atuais e com a
mesma alocação, simplesmente porque, financiá-los hoje através .de emissão de moeda, impli- cará, sempre, mais inflação amanhã; aumentar
o .endividamehto acarretará juros mais altos; e
elevar impostos iniportará, inequivocamente, em
alimentar novos gastos públicos, perenizando-se
a estatização.
É portanto, imperativo, que o Governo ·adote,
imediatamente, medidas eficazes para a redução
(PMDB -
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do déficit do setor público nos três segmentos
principais: Governo federal, governos estaduas e
municipais e empresas estatais, desprezando-se
qualquer solução comutativa que apenas altere
a ordem das parcelas.
Nestas últimas semanas, apreciamos, nesta Casa, o Orçamento da União para o próximo exercício. Verificou-se, nesta ocasiãO, as prementes necessidades, de eliminação de diVersos subsídios

e incentivos; de realização de ampla reforma administrativa que aumente a produtividade, de
equalização da política salarial que hoje beneficia

particular e injustamente apenas aos segmentos
com capacidade reivindfcatória; da racionalização
das despesas de consumo e da redução dos encargos da dívida pública, medidas estas que redu-

Estou certo, Sr. Presidente, que o momento
econômico que atravessa este país e os limites
que atin9'!ram nossos endividamentos, interno e
externo, constituem grave advertência ao governo
federal, exigindo a substituição dos financiamentos viâ obtenção de crédito por investimentos de
risco, ampliando as fontes de capitalização das
empresas e fortafecendo, ao mesmo tempo, o
próprio regime democrático pela disseminação
da propried-=!de acionária.
A privatização realizada por intermédio do mercado de valores mobiliários e com ampla distribuição das ações ao público não significará, apenas, mudança de controle das empresas mas sim,
a adoção de nova filosofia para a reestruturação
da ec~nomia brasileira. (Muito bem!)

ziram o gigantismo e ampliariam a eficiência do

Estado.
A análise do Orçamento da União não esgota,
entretanto, a discussão sobre o aprimoramento
da alocação dos dispêncios públicos. É necessário que no menor prazo possível, seja submetido
ao Congresso, o orçamento de investimentos das
empresas estatais, conforme determina o artigo
165 da Cart<l Magna.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. creio oportuno
observar que, o conjunto de empresas estatais
- incluindo as concessionárias estaduais de
energia elétrica - congrega 250 organizações,
emprega cerca de 1 milhão e 200 mnUridonários
e possui, em 198S, orçamento global de dispêndios correntes e de capital atingindo a aproximadamente 1O trühões de cruzados, valor, este, equivalente, em termos reais, ao Orçamento da União
para 1989.
Considerando que o volume de dispêndios correntes e de capital das empresas estatais é superior à geração de recursos próprlos e capitalizações, este segmento necessita, sistematicamente, de financiamentos, que exercem pressões
sobre o déficit públlco. Para 1989 estima-se que
esta necessidade de financiamento atinja a 500
bilhões de cruzados.
Paradoxalmente, estas empresas estatais, possuem, atualmente, em seus ativos imóveis e participações sodetárias não vinculados a sua atividade operacional que atingem a 1 bilhão e 500
mllhões de dólares, àentre apartamentos, casas,
terrenos, salas, hotéis, etc.
Evidentemente, esta desordenada aplicação
em investimentos efetuada pelas estatais brasileiras ao longo de suas existências, justifica, pleriamente, a determinação inclusa na nova Constituição destas inversões, passarem, previamente,
pelo crivo do Congresso Nacional.
Paralelamente a esta racionaJização e redirecionamento dos investimentos das estatais, é notório
que o governo federa] necessita acelerar o pro·
cesso de privatização destas empresas,. de forma
semelhante aos prog:ramas desenvolvidos na Inglaterra, França e Japão. _
As recentes medidas anunciadas pelo governo
federal criam expectativas favoráveis que devem
ser viabilizadas, imediatamente, por todos os órgãos ministeriais e empresariais envolvidos.
Neste sentido, é extremamente relevante o papel que pode ser desempenhado pelo mercado
de capitais, que deve ser considerado como verdadeiro fmandador do desenvolvimento econômfco e propulsor da democratização da propriedade.

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC.
Pronuncia oseguinte discurso.) -Sr. Presjdente,
Srs. Seiladores, sou contra a Norte-Sul e_ esta
postura está registrada em inúmeras manifestações à imprensa e na Comissão do Inquérito do
Senado, onde, interpelando o próprio ministro dos
Transportes, denunciei o aspecto autoritário e o
lado obscuro da obra. Quero, nesta manifestação,
repudiar as insinuações da Deputado José Serra
publicadas na imprensa, referente à condução re·
gimental que dei à votação ·do Congresso Nacional, que foi absolutamente normal, legal e correta.
Quero denudá-lo como relapso e descuidado .
O deputado recebeu a procuração de mais de
duzentos parlamentares para retirar, do Orçamento da União, o dinheiro da ferrovia Norte-Sul. Estavam em jogo 19 bilhões de cruzados. Traiu os
campanheiros. Chegou 45 minutos atrasado à
sessão do Congresso. Na Ordem do Dia cOnstava
só para votar o Orçamento da União e o destaque
do deputado. Cumpri o regimento. Aguardei os
minutos para abrír a sessão. Evidentemente, não
posso sUbstituir ou esperar o ausente interessado.
Se alguéin de nós tem algum interesse em recurso para essa ferrovia, não sou eu, um modesto
senador de Santa Catarina, que nunca participou
da cúpula do Partido ou do Governo, e sim o
DepUtado José Serra, sempre ligado à cúpula do
PMDB a que pertenceu e às cúpulas do Governo
de São Paulo que, como tecnocrata, serviu~Participou do grupo que planejou o_ governo
TanCredo e teve cantata com esses grandes interesses. Isso pode explicar o atraso de 45 minutos
do Deputado Serra, que s6 preç_isaria de ~ minutos parã cobrir o trajeto do seu gabinete até o
plenário. A comparação com Moacyr DaDa, feita
pelas Deputadod José Genoino e_ Nelton Friedrlch, em nada me honra.
S6 prejudica a imagem dO -Congresso e dos
pOlíticos,
que é píor, foi feita para encobrir
a própria incompetência.
Seria muito interessante tentar obter a informação do porquê que o Deputado Nelton Friedrich
não requereu a verificação __de votação no momento regimental e do porquê alegou que não
pôde chegar ao microfOne devido à presença de
um vice~líder, se outro microfone estava a três
passos ao lado onde não havia ninguém.
A questão de honra pessoal e honestidade nunca devem ser definidas por meios-tennos.

eo
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~.ou não é.
O poeta e política afriCano Agostinho Neto ain~
da acrescenta: "Não basta que sejamos puroS
e justos; a nossa obra também deve ser pura
e justa."
O DepUtado José Serra pode ser puro e justo,
mas sua obra foi suja._(Muito bem!)

. DOCaMENTOA Q(JE SE REFERE OSR.
DIRCEU CARNEIRO EM SEU [)/SCURSO'
DIRCEU, REVOLTADO,
NEGA MANOBRA

O Senador Pirceu CameifQ_(PMDB- SC) estava ontem indignado com as acusações de que
tivera comportamento "aêtico", como presidente
da sessão do Congresso que, sexta-feira, numa
votação simbólica de apenas-três minuto_s, aprovou o projeto de Orçamento da União e_ rejeitou
-emenda dei Deputado José Serra (PSDB - SP)
visando a cortar verbas da ferrovia Norte-Sul.
O senador estava particularmente revoltado
com as insinUaÇões de que comandare;_ uma_ ma~ .
nobra para favorecer a ferrovia. ·'TenhO posição
conhecida contra aquela obra" -disse, lembran.do ter dito- ao ministrO dos Transportes, -nurmi
das reuniões da Corrii~o Parlamentar de Inquérito que examinou o assunto, no Senado, que
o projeto era fruto típico do presidencialismo imperial e autoritário que existe nó Pais. "I:: um projeto de deteoninados grupos que pouco tem a
ver com os interesses da soc_!edade", assinalou.
Dirceu Carneiro acrescentou que uma coisa
é a sua posfç:ão pessoal em_face de uma matéria.
outra é a sua posição como eventua1 presidente
de uma sessão na qual .está sendo votada. Como
presidente - função que na sexta-feira exercia
na condição de terceiro secretário da Mesa do
SenadO - seU- dever ê cumprir rigoroSamente
o regimento, porque é "o que dá segurança a
todos". "Foi o que ftz"- declarou.
Espera
O senador disse que Tora designado para abrir
a sessão, às 14h30min, e ir tocando até a cheQaâa
do presidente do Congresso, Humberto Lucena
(PMDB- PB), que dirigiria a votação. Como Mavia
poucos parlamentares em plenário, porque a sessão da Câm·ara terminara às 13h30min, esperou
a meia hora prevista pelo regimento, mandando
acionar as -campainhas para chamar os deputados e senàdores. Às 15h, abriu a sessão e então
seguiu o roteiro.
_
_
"A votaç_ão é rápida mesmo"- disse. ''Eu sou
rápido. Todo mundo me conhece. Sabe como
dirijo as sessões. Não estou ali para brincar. Nem
podia ficar esperando pela chegada de deputados
e senadores. Não estava num bar tomando cafezinho. Estava na presidência de uma sessão".
O senador acrescentou não ter culpa "se dormiram no ponto" e não pediram a tempo a votação
nominal. Uma alusão ao vice-líder de plantão no
PSDB, Nelton Friedrlch (PR), que pelos registras
taquigráficos declara não ter podido falar porque
o vice-Iíder de plantão no PMDB, Genebaldo Corrêa (BA), dificultou seu acesso ao microfone. "Essa é uma confissão clara- disse Dirceu Carneiro
-de que não pediu a verificação. Quanto à alegada, é bom lembrar que existem dois microfones-
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no plenário. Se quisesse, ele poderia ter utüizado

o outro, que estava livre".
Por isso, segundo o senador, não há razão para
o recurso preparado pelo próprio Nelton Fríedrich
e pelo líder do PT, Plínio de Arruda Sampaio (SP),
pedindo a repetição da votação ·da emenda José

Serra. "Eles sabem cüsso- assinalou -, sabem
que se trata de matéria vencida e- fazem apenas
um jogo para justificar sua dormida. O Deputado

José Serra só chegou ao plé1.-ário 45 minutos
depois da hora marcada para o início da sessãO
e depois que a matéria já estava votada".

Defesa
Dirceu Carneiro disse que amanhã lerá nota,

no Senado, repelindo as acusações. "Devemos

não só ser honestos, mas parecer honestos, e
por isso V"ou a fundo nesse episódio. Tenho toda
uma vida voltada para a moralidade pública. Nunca aceitei qualquer ajuda do poder económico
em minhas campanhas, nem de nenhum governo. Não devo nada a ninguém. Sou ám homerri
independente. Não sou rico, mas também não
sou pobre. Tenho uma profissão. Sou arquiteto.
E sou também um médio pecuarista-. Estou na
vida pública por idealismo. No dia em que não
puder defender minhas idéias, deixo a política".
Ainda que o recurso tivesse alguma possibilldade de ser acolhido, já não haveria mais tempo
para isso. O Congresso sO tem -.iriaiS C}uatro dias
de atividades neste ano. No dia 16 começa o
recesso qu_e vai até 15 de fevereiro. O proJeto
de orçamento só voltará a plenário para aprovação da redação final- mas então já não haverá
mais discussão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nqbre Senador Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. FERriAI'!DO HENRIQQE CARDO-

SO (PSDB -SP. Pronuncia o ~guinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último dia
29, foi assinado em Buenos Aires o Tratado de
Cooperação e Integração ECortôini-ca que institudonaliza o processo de gradual e crescente cooperação que vem ocorrendo desde 1985 entre
o Brasil e a Argentina.
Preocupado com problemas momentosds que
absorvem quase que completamente sua atenção, nem sempre o Congresso acompanha de_
perto o que se passa na área externa.
No caso da assinatura pelos dois Presidentes
desse importante Tratado, o Senado da República
não poderia deixar de registrar o fato e fazer uma
primeira análise de suas conseqüências para ambos os países e para o continente latino-americano.
É o que me proponho fazer de forma sucinta,
visto que é de se esperar que o Executivo encaminhe, em breve, mensagem para a apreciação da
matéria pelo Legtslativo, o que permitirá, assim,
à Casa debruçar-se em mais detalhe sobre o tratado.
Sr. Presidente, a tendência hoje, no mundo,
de formação de agrupamentos de países que
passem a constituir grandes unidades e._conômicas como a CEE, como a dos palses asiáticos
em torno do Japão, com a dos EUA e do Canadá,
~vez seja uma das principais mudanças qualitativas no cenário económico e político internacional.

Jnfeiilmerite, a América Latina também nessa
ái'eã esta se-atrasando em tomar consciência dessa nova realidade.
Tal demora reflete-se t1egativamente sobre a
capacidade real dos Governos em tomar decisões
políticas importantes e práticas- que, caso somadas a instrumentos multilatera.ts já existentes como a Aladi - ou traduzidas em outras iniciativas inovadoras, sacudiriam a letargia continental
e permitiriam a tomada de rumo na direção certa
da modernidade.
Flagelado-pelo prOblema da dJvida externa para
cujo encaminhamento os países credores forçaram uma política de drástico ajuste "económico
interno nos pafses devedores, com os conhecidos
.resuJtados negativos para todos, o Continente,
empobrecido- e vivendo experfências nacionais
isoladas, vê a tendência de aglutinação econômica internacional crescer sem ter muita possibilidade de organizar-se para criar, a curto e a médio
prazo, um mercado comum importante.
Vejo o Tratado de Integração Brasil-Argentina
comO um primeiro esforço coricreto dos países
da região nesse sentido, depois de 28 anos de
negociações regionais, quase sempre inconclusivas, no âmbito da Associação Latino-Americana
de Integração (Aladi).
Espera-se que a inldativa brasileiro-argentina
possa ter um efeito positivo sobre o processo
integrãdohista reglCiriãL- (jue atravessa hoje uma
fase difícil:--o Intercâmbio comercial se reduziu
em 32% de 1982 a 1987 em decorrência, sobretudo, dos problemas derivados da dívida externa,
encjuanto liesse mesmo período. a d(vida passou
de 350 _para 420 bilhões.
O iártãdo bilateral será possivelmnente um elemento positivo para a ampliação do intercâmbio
regional, na medida em que -se desenvolva o comércio bilateral. Por outro lado, o exeniplo da cooperação econômica e da complementação industrial que os
23 protocolos assinados Com a- Argentina oferecem, poderá desempenhar um papel dinamizador
para -os demais paises,_ já que cria um mercado
de mais de 200 niilhôes nos Pr6xirÍ1os -12 anos.
o-:objetivo final do tratado é a consolidação
do processo de integração económica entre_ os
dois países. Os territ6rios dos dois Estados inte-grarão-um espaço econôróícci Comum, de acordo
com prdCedimentos e prazos fixados.
Corrí um gr.ãi.L de realismo, plenamente justifi~
cável pelas circunstâncias que cercam as experiências de integração no continente, o tratado
estabelece que sua aplicação será feita segundo
princípios de gradualismo e flexibilidade, equilíbrio e slmetria, para permitir a progressiva adaptaçãtr dos operadores económicos às novas condições de concorrência e da legislação econômica.
Em uma primeira etapa, acordou-se a remoção
de todos os obstáculos tarifários e não-tarifários
ao comércio de bens e serviços nos territórios
dos dois Estados, em um prazo máximo de 1O
anos. Nesse período, serao também harmonizadas gradualmente as politicas aduaneiras de comércio- internei e- externo, agrfcola, industrial, de
transpqrtes e ·comunicação, científica e- tecriológlca entre outras.
Ao lado disso, estabeleceu-se igualmente talvez de forma algo ambiciosa em vista dos desequilíbrios econôrriicos e das limitações impostas
pela negociação da dívida- que a coordenação
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das políticas monetárias, fiscais, cambial e de capitais será reclizada gradualinente através de acor-

dos específicOs que deverão ser subm_etidos para

a aprovação do Legislativo.
Em sua segunda etapa, concluída a primeira,
proceder-se-á à harmonização gradual das demais políticas necessárias à formação (lo mercado comum entre os dois países através da negociação de_acordos especificas a serem aprovados, da mesma forma, pelo Legislativo.
.I:: de se esperar que os resultados dessa crescente aproximação despertem interesse de outros
países da região em juntar-se ao mercado comum
em formação.
Segundo prevê o tratado, a solicitação de assodação por parte de algum Estado membro da
Aladi não só ao quadro mais amplo, como também a um acordo específico, poderá ser examinada pelos dois Estados somente após cinco anos
de vigência desse tratado ou do acordo específico
a que o Estado membro da Aladi solicitar sua
associação.
Os projetes dos acordos específicos negociados pelos Governos dos Estados,- antes do envio
aos respectivos poderes legislativos, serão apreciados por uma Comissão parlamentar conjunta
de integração, de caráter consultivo, que será
composta por doze parlamentares de cada país,
indicados pelos respectivos poderes legislativos,
com mandato de dois anos.
O tratado, assim, terá de ser ratificado pelos
respectivos Congressos, a quem caberá também
a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a
execução da integração pretendida. O Congresso
será chamado, portanto, a aprovar todos os acordos e protocolos adlcionais ao tratado.
No caso do Oruguai, além do aprofundamento
do processo de integração na área de transporte,
ficou acertado a criação de uma Comissão Tripartite, que, no prazo de 90 dias, deverá tornar efetiva
a Integração des_se país em matéria de comuni·
cação, biotecnologia e administração pública.
Deve ser observado que a assinatura desse tratado, já incorporado aos principais instrumentos
de nossa política externa, responde aos princípios
estabelecidos pela nossa nova Constituição que,
em seu artigo 49, parágrafo único, consigna ser
a integração latino-americana um dos aspectos
basilares da politica exterior brasileira com vistas
à formação de uma comunidade de nações.
A AmériCa Latina representa hoje um mercado
de quatrocentos milhões de pessoas, com o PIB
de mais deUS$ ·goo bilhões._ Equacionado de
alguma forma o problema da dívida externa, o
mercado regional passará a desempenhar um papel de realce como complemento ao mercado
interno, à luz da previsível crescente dificuJdade
externa de acesso aos principais mercados consumidores externos não só pelo impacto negativo
da Lei de Comércio dos EGA, como- ela guerra
de subsídios entre os EUA e a CEE. Adicionalmente, a formação de grandes agrupamentos tenderá a dificultar o acesso de nossos produtos e
a competir com grande vigor com nossos produtos em virtude da modernização e da maior eficiência de suas economias.
Esperemos que o empresariado nacional possa
ajustar-se a esse novo cenário e possa desempenhar um papel de relevo no processo integracionista regional. A diversificação dos interesses
econômico-comerciais e fmanceiros do Brasil na
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ções Unidas aprovou o texto dessa declaração,
fJXa.va-se um marco: pela prfmeira vez se estabelecia algum tipo de norma acima das soberanias,
fossem elas tribais, nactonais ou estatais. Mais
ainda: tendo como centro o ser humano. E é
exatamente esse texto que leva a marca indelével
das compras que forem feitas por empresas nade Austregésilo de Athayde,
cionais nos países do continente. Cabe a nossos
A carreira _de Austregésio de Athayde, hoje no
empresários antecipar-se e - por que não - fulgor de seus jovems 90 anos. apresenta-se, sob
até atuar concretamente através de uma política
todos os pontos de vista, invejável. Um de nossos
de investimento, com vistas a ampliar a oferta
grandes escritores,jomé)lista por mais de 75 anos,
de produtos desses países ao mercado brasileiro.
participou de uma série dos princiPais aconteciPor outro lado, do ponto de vista do Governo,
mentos de nossa história. Preside a Academia
seria ir'nportante que- esse esforço seja apoiado
Brasiiei[-8 dei Letras, esse templo fundamental de
concretamente.
nossa cultura, há mais de três décadas. No entanNão s6 as etapas previstas no tratado devem
to, talvez, em momento algum, seu papel tenha
ser cumpridas, como também julgo ser inadiável
sido tão relevante para a humanidade quanto ao
que algum tipo de coordenação também seja esser um dos autores da Declaração.
tabelecida em outras áreas, em especial na da
negociação da dívida externa com bancos privaOs principais redatores desse importantíssimo
dos e com as instituições_ financeiras internado~
documento _foram o jurista libanês Olarles Malik,
nais.
_ __
a jornalista norte-americana Eleanor Roq,sevelt,
É ne-cessário também estannos atentos para
o jurista francês René CaSSin (depois Prêmio Noque o tratado não seja prejudicado por interfebel çla P:az); o professor soviético Pavlov (sobrinho
rências externas, em especial a do GATI, -que
do famoso cientista que elaborou a teoria psicolóultimamente vem questionando alguns aspectos
gica do reflexO condicionado) e o nosso-Austredo processo de integração Brasil-Argentina. O
gési1o de Athayde. Sobre _as linhas gerais do_ texto,
Congresso deve acompanhar de perto a evol~ão
havia acordo. A Declaração deveria constituir üm
deste assunto e pronunciar-se claramente em
conjunto de princípios que definissem, acima de
apoio à defesa de nossos interesses e à preserquaisquer outras normas, os direitos mais fundaM
vação do tratado nas linhas em que foi concebido.
mentais, mais invioláveis da pessoa humana.
Fmalmente, devo registrar a impOrtância que
Mais, deveria tomar-se um anteparo eficiente para
essa matéria terá no contexto da política externa
que não mais se repetissem horrores como os
do próximo Governo. A integração continental
que o mundo acabara de viver.
passou a ser, até do ângulo constltudona1, uma
Nem sempre, porém, esse acordo for perfeito.
prlortdade da politica externa brasileira.
Houve casos em que os brilhantes redatores do
O tratado de Montevidéu de 1980 que criou
texto discordaram. E, em nenhum deles, a prea Aladi e agora o tratado de Integração Brasil-Ar·
sença do grande brasileiro se fez sentir de forma
gentina são os principais marcos institucionais
tão relevante quanto na discussão em tomo da
para esse processo integracion[sta que o futuro
origem suPerior do homem. O professOr Pavlov,
GoVerno deverá prestigiar e respaldar. Segundo
bem a propósito, sugeria uma redação de cunho
os termos do recém-firmado_ tratado, no curso
essencialmente materialista, excludente de qualdos próximos cinco anos, começarão os entendiquer outra concepção, para o artigo I da Declaramentos visando à associação dos países-memção. Desejava ele que constasse do texto a afirmabros da Aladi, que se intereSsarem, aO pólo dinativa de que "os homens são dotados de consmizador da integração propiciada pela aproximaciência e razão pela natureza". Foi contra _essa
ção Brasil-Argentina. O futuro Governo já terá,
fórmula que se insurgiu Austregésilo. de Athayde.
assim, devidamente referendadO pelo CongressO,
Embora não se identifique com uma fúosofia
um programa de trabalho voltado para o aprofuncriaciOnista. Athayde demonstrou que a redação
damento e a consolidação do processo integradef~ndiçla__ por Pavlov apresentava visfvel sectaK
donista regional.
riSffio doutrinário, justamente o que se pretendia
Através da Corrllssão parlamentar conjunta da
evitar em um texto abrangente como a Declara-_
integração, o povo dos dois países acompanhará
ção. f4ais: apontou Athayde a opo_sição entre essa
a implementação do tratado e cobrará resultados
recfã:Ção e O pensamento mais profu-iJdQ-daSffiasK
concretos.
$3$, entre as quais, SeJ)l dúvida, prevalece a conSaudemos com cauteloso e rea1ista otimismo
cepç!o de uma origem superior do homem, idéia
o tratado e esperemos que o Congresso Nacional
que em geral surge como sua criação à imagem
e o Senado da República, em particular, dêem
e semelhança de Deus...s~m isso", dizia o brasiimportante contribuição para o êxito do processo
lei~õ. "não se poderia enterider nem justilical- a
que agora se inicia. (Muito beml)
razão_dos direitos que asseguram sua dignidade".
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -- O debate durou vários dias, mas terminou com
Concedo a palavra ao nobre Senador Joáo Cala vitória da tese defendida por Austregésilo de
mon.
Athayde, expurgando qualquer sinal de sectarisO SR- JOÃO CALMON (PMDB - ES. Promo do texto. Diz assim o artigo I: 'Todos os honuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs.
mens nascem livres e iguais em dignidade e direiSenadores, não se pode deixar passar o 401 anitOs.
dotados de razão e consciênda e devem
versário de um dos mais importantes documentos
agir em relação uns aos outros com espírito de
da História da Humanidade, a Declaração Unifraternidade".
versal dos Direitos Humanos, sem lembrar que
O papel de Athayde foi mundialmente reconhe~
um brasileiro figurou entre seus redatores. Quancido. Prova disso é a mensagem que, ao comdo a Assembléia Geral da Organização das Napletar a Declaração s_eus trinta anos, enviou~Ihe
América Latina ê fato recente ainda não totalmente: percebido pelos nossos operadores co~
merciaís, tanto públicos como privados.
O incremento das exportações brasileiras na
região vai depender, cada vez mais, do aumento

sao
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o Presidente norte..americano Jimmy Carter. "O
Brasil exerceu a liderança vital", ressaltou Carter,
extemando _assim o agradecimento do povo dos
Estados Unidos po1'- esse--relevante seiViço prestado à humanidade. Os próprioscompanheiros de
Athayde destacaram sua performance. Foi, por
exemplo, o_ caso de René Cassin, que, ao receber
o Prêmio Nobel da Paz, declarou aos jornalistas
que não se sentiria bem com sua consciência
caso não proclamasse seu desejo de dividir as
honras da !áurea com o grande pensador brasileiro que, juntamente com outros, com ele colabo~ra "p_ar~~- criação de_ um documento universal
destinado a guiar, séculos afora, a consciência
da humanidade".

Essa, aliás, é a melhor definição para esse notável documento. Como exPlica o próprio Athayde,
"a Declaração Universal dos Direitos Humanos
nãó-é tratado, convênio ou pacto". Córflpletamos:
é muito mais do que isso. Os direitos nela reconhElddos colocamKse acima e_além de expressões
particulares da vida jurídica, como são as legislaç~s de cada um dos países que os ratificaram
a 1O de dezembro de 1948. Por isso mesmo é que sequer se estabeleceu a obrigação de que
cada país incorporasse a seu direito positivo os
direitos que então reconheciam.
Destaco alguns dos artigos da Declaração. Diz
o de_número5: ''Nihguém será submetido a tortu~
ra nem a tratamento ou castigo cruel, desumano
ou degradante". O de número 7: "Todos são
iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direiK
to a igual proteção contra qualquer discrimtnaão
que viole a presente Dedaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação". O artigo 18: "Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância,
isolada ou cole_tivarriente, em público ou em partiK
cular".
São normas da mais alta relevância, basilares
para a conveniência civilizada. Por isso mesmo~
congratulo-me com este CongreSso que, inves~
tido de poderes constituinte, soube incorporar sua
tota~dade na nova Carta brasileira. em vigor desde
5 de outubro passado. Já no artigo 19 da Consti~
tuição Cdadã, para usar a feliz expressão de Ulysses Guimarães, coloca-se, como fundamento do
estado de direito, a dignidade da pessoa humana.
O artigo 4<> ftxa, entre os princípios .que regem
o Estado brasileiro, a prevalência dos direitos humanos. E-o artigo 59, ao definir os direitos indMduais e coletiyos, incorpora à nova Constituição
todos os princípios básicos da Declaração Univer~
sal. Mais do que isso, a Assembléia Nacional
Constituinte desenvolveu instrumentos capazes
de garantir o cumprimento dessas normas, como
o mandato de segurança, o mandado de seguK
rança coletivo, o mandado de injunção, o habeas
corpus, o habeas data,a ação de inconstituciona1idade por omissão e tantos outros. O povo
bra.sileiro soube assim, através daqueles p. quem
confiou a missão de_elaborar sua nova Carta, dar
uma lição de respeito aos direitos_ humanos definidos por uma outra assembléia, uma assembléia
que representava a_ totalidade dos povos, desejosos de pôr fim ao desrespeito aos direitos mais
fundamentais do ser humano.
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Foi dessa forma que a presença de Austregêsilo
de Athayde. que corporifiéou esse desejo mundial
na histórica Declaração, permeou os trãbalhos
da nossa própria Assembléia Nadanai Constituin·
te. Seu trabalho, notaMse liQUi, não se re,.lizou em
vão. Constituiu uma luz a indicar, a todos n6s,
a todos os brasileiros, o _caminho para um futuro
melhor. (Muito bemt}

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácfo
Fêrreira.
--"
-- O SR. JOSÉ JGNÁCJO FERREiRA (PMD6

- ES.- Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs.- Sim adores, a histórla de nossa
dependência
exterior tem a idade da nossa
própria história. A infame subordinação do Brasil
aos interess.es internacionais, é fenômeno que nos
agride a todos ou, pelo menos, a quase todos...
Até mesmo os detentores de um mínimo de senso
aftico ou _de raq'uftiCas migalhas de patriotismo
sentem o des_calabro na pele e no intelecto moralmente abatido. Tal-descaminl;lo, antigo, inaugurou-se quando por aqui apartou a esqúaelra lusa
que, oficialmente, procurava as Índias Ocidentais.
A sabedoria européia que, perdida no continente sul-americano se via nas fndias, designou,
então, o nosso néitiVo de índJ~; o infeliz e desgraçado gentio qu~ ãntes mesmo de 1530 já era
usado no mister de abarrotar naus portuguesas
com pau-brasil, a valiosa matéria-prima que abastecia a manufaturada européia. Portugal errara
de continente mas acertara o aJvo.,
O Brasil, a "vaca de leite d.:! monarquia" segundo o insuspetto D. João VI, diferentemente do
que acontecia nas colónias .de p-ovoamento da
América do Norte, foi reduzido a simples colônia
de exploração segundo o pfiriàj)[o de que a cotônia existia exclusivamente para promover a prosperidade da metrópole.
Quando a população n~a já ultrapassava a
indígena, devido ao vigoroso tráfico de escravos.
o negro, "os P,és e· as mãos do senhor de engenho"(l) era o motor que viabilizava economicamente a colónia lusa.
TaJ quadro toma transparente a estrutura da
dominação pela via econômica a níveis interno
e externo: é a mão-de-Obra escrava que viabiliza
o Brasil; é o Brasil que viabiliza Portugal. Uma
avant-premiére do que sofremos hoje: os paises
oprimidos e miseráveis do Terceiro Mundo a viabilizar o conforto luxuriante e _o gasto suntuárfo do
Primeiro Mundo.

ao

2. O Brasil exportava para Usboa produtos
agrícolas e minerais a baixíssimos preços; iri.versa·
mente, importava escravos e manufaturas pagando altos valores. Tal fato levou Prado Júnior a
obselVar que "Se- varilós à essênda de nossa formação, veremos que na realidade, nos consti~
tuímos para fornecer açúcar, tabaco, aJguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamante~; depois
aJgodão e. em seguida1 café para o comércio eu~
ropeu. Nada mais que isso".
Uma triste história, sem dúvida. E em gránde
parte devida ao aspecto trágico de que fomos
colonizados por um país -também dependente;
os nossos senhores eram vassalos de outros senhores.- pois que a dependência econômfCa não
era novidade para os portugueses.
Assim, para manter o monopólio real das especiarias no século XVI, Portugal recorria a emprés-

----·-

times junto a italianos e holandeses. E eram esses
que sempre auferiam os maiores lucros já que,
contratualmente era de competência exclusiva
dos ibéricos a responsabilidade pelos não pequenos riscos náuticos e pelas perdas não tão eventuais...
No que diz respeito ao nosso açúcar, os comerciantes portugueses não tinham capital para investir na sua produção, além de não disporem
de infra-estrutura para a comercialização do produto na Europa. Por via de tais éarências, se asso-cjarain aoS holandeses que financiaram a instalação de engenhos, a produção e a própria compra
da mão-de-obra africana.
POr volta de 1550 já éramos os maiores produtores mundiais de açúcar e exportávamos 80%
do que produzíamos.
Mas a dependência lusa conduzia o açúcar
"português" pOr um curioso itinerário: ainda sol>
a forma de rapadura, apenas passava por Lisboa
oiide deixava alguns impostos, seguindo para a
Holanda onde, refinado, era vendido com altos
lucros.
O fatO-do Brasil ter sido construído de forrna
dependente por um colonizador dependente nos
trouxe Sérios e seculares problemas: Celso Furta~
do calcula que a rentabilidade da indústria do
açúcar era suficiente "para autcifinanciar uma duplicação de sUa capacidade produtiva a cada dois
anos". Como isso não aconteceu e como lodas
as _outras atividades económicas absorviam capitais insignificantes, deduz-se que a renda proveniente da úriica ação econômica colonial significativa escoava praticamente toda para fora do
Brasil.
Enorme pai-te dos luCros gerados na atividade
exportadora era canalizada para o exterior: desde
aquela época...
}. A decadência portugues~. via deterioração
do comércio açucareiro1 leva Usboa a alienar aos
Tngleses expressiva parte de sua soberania, através
de acordQS comerciais que beneficíam escandalosamente os britânicos. Portugal, um simples entreposto europeu de
produtos brasileiros teve, no entanto, a ventura
de viver outra fase de aparente prosperidade graças à descoberta de ouro no Brasil. Mas o ouro
brasileiro, enquanto promove a ilusória fortuna
portuguesa, na realidade, via üsboa, apenas resolve o~ problemas de caixa ingleses: financia a ReVolução Industrial da "oficina do mundo" e consolida o progresso do Império Britânico...
- --cremos que OfatO de tennos sido colonizados
por um país dependente nos trouxe o hábito da
dependência. E o pior: tal hábito, confortável e
proveitoso ,Para as classes dominantes, viciou-as
na subordinação aos interesses externos.
- Senãcfyejar_n_o~ a Coroa portugUesa negociava
acordos que privilegiavam escandalosamente os
ingleses em detrimento à economia brasileira
Além de vantagens menores, o. que obtinha em
troca? Nada mais~ nada menos que o poderosO
apoio militar e diplomático da Grã~Bretanha para
a: c_ontinuidade__ da dinastia Bragança...
Situação coriteitualmente assemelhada com a
que vivemos _no desolado Brasil de hoje, onde
nossa dasse dirigente negocia no exterior, em
detrimento do interesse nacional, inconfessáveis
vantagens para seu exclusivo gozo;
Infelizmente não conseguimos- por mais que
tentemos- inteipretar os fatos-de outra maneira;

-------~~
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gostaríamos que assim não fosse. Esforço em
vão, no entanto, proc_urar uma. explicação mais
digna, uma interpretação menos vil.
Vejamos o recente acordo fumado pelo Brasil
com qs _b~gços privados. Ele foi fechado num
il:i0ri1~tõ <;~nde os credores estavam sendo pressionados por um incômodo elenco de fatores internacionais: a possibilidade -embora pequena
- da vitória de Michael Dukakis; as declarações
de John Kenneth Galbraith; o anúncio do conteúdo progressista dO pronunciamento de François
Mitterrand na ONU; as pressões do Vaticano_; as
gestões. do prinleíro-ministro- espanhol Felipe
Gonzalez no sentido de que os países endividados
do Terceiro Mundo decJarassem extintas suas dívidas externas.
E o que fez o Brasil? _Aproveitou a conjuntura
internacional excepcionalmente favorável para
bem negociar seus interesses?
Não! Por mafs absurdo que possa parecer não
foi isso que aconteceu.
Na ânsia de fechar um acordo antes da promülgàção da nova Cóhstituiçâo, o titular da Fazenda,
de forma vergonhosa consegue apenas um· prazo
f!JaiO! para o pagamelito dos_juros pois com dS
"mega superávits'' de nossa balança comercial
''dinheiro p~ra os juros n6s temos de sobra, pagaremos esses juros pontualmente", se_gundo pala~
vras do próprio ministro...
4. Mas vohemos à História. O ouro brasileiro,
o cobiçado metal das Minas Gerais, acabou por
pregar uma peça em Portugal: foi ele quem viabilizou o tratado de Methuen que, por sua vez, garan~
tiu o apoio da Inglaterra - a maior potência da
época- para a riJ.ailuteriÇão- dO império_ colonial
português. Mas, por ironia, foi também o ouro
do Brasil que fez caducar o Pacto Colonial, via
reVolução industrial inglesa que ele, o controvertido miríeral, arrancado das entranhas de nosso
País, ajudara a fomentar.
O bom relacionamento com o Brasil significava,_ para a Grã-Bretanha, a continuidade dos
superlucrativos acordos firmados com os portugueses na época do Brasil-Colônia. Por via de
tais intere~es, a Inglaterra reserva para si o papel
de potência mediadora nas negociações luso-brasileiras por ocasião de nossa independên~ia.
Nos Tratados de Paz e Amizade (1825) .firmados entre Portugal e sua ex-colónia, com a referida
mediação inglesa, .o Brasil indeniza Portugal com
2 milhões de libras. Coincidência: Portugal devia
à [nglaterra a mesma quantia!... Dessa forma,
transferiu-se a dívida. e o dinheiro brasileiro seguiu
direto para Londres, numa história muito parecida
com a que nos contou a equipe de negociação
da dívida externa brasileira em seu último e obsceno acordo: pelo menos 4 bilhões dos CIS$ 5,2
bühões rotulados.sob o .eufemismo "dinheiro novo" não sairão dos cofres dos credores já que
serão utilizados para pagar juros referentes a
1987,(') . '
~
·~
Os acordos de 1825, altamente vantajosos pãfa
portugueses e lngleses, foram impostos aos brasileiros (a cláusula do pagamento dos dois milhões
de libras chegou_ a ser censurada na época.. .) e
arrancaram de José_ Bonifácio o comentário de
que "a soberania nacional recebeu um coice na
boca do estômago".
O que diríamoS hoje do acordo de 22 de setembro úJtimo? Difereritemente dos acordos de 1825
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a censura não foi usada: apenas eufemismos e,
como atualmente costumeiro, a linguagem cifrada, própria de quem se protege na não-transparência.
Quanto à soberania nacional ... Bem, esta, trôpega, conseguiu acomodar mais uma vjgor_osa pancada dos que sentem verdadeiro pavor em vê-la
de pé.
·
··
Se no antigo colonialjsmo de explOração OPacto Colonia1 foi o instrumento que viabilizou a exploração econômlca da colónia politicamente subordinada à metrópole, na nova dependência, a
divisão internacional do trabalho, a deterioração
nas relações de troca, alguns tipos de investimen-

tos e os empréStimos a juros flutuantes viabilizam
a exploração dos países periféricos pelas nações

centrais. E assim foi e asSim aconteceu: a América
Latina tutelada; África e Ásia partilhadas. O Terceiro Mundo foi dividido pelo capital excedente
europeu e norte-americano que fluiu abundante
para o Sul em busca de lucros muito maiores
dos que encontrava no Norte.
Mas foi só por volta de 1960 que a abundâni:iéi.
de eurodólares, via déficits comerciais norte-americanos com Europa e Japão, bem como, excessivos gastos militares dos EUA em várias partes
do mundo, levou a economia mundial (principalmente a partir de 1967) a repassar, via bancos
internacionais, o significativo volume de eurodólares para as multinacionais e os pafses do Terceiro Mundo.
No que diz respeito aos empréstimos externos
aDbore a prime rate passaram a ser as principais
ferramentas da nova dominação.
Na cabeça dos nossos_ tecnocratas, entretanto,
chegara a grande chance para o Brasil: tratava-se
de, via poupança externa, queimar etapas para
alcançar as economias centrais.
A teoria, conhecida como desenvoMmentismo,
fof divulgada por W. Rostow, conselheiro eoonômico do Presidente Kennedy e posta em execução
por alguns de nossos economistas de plantão
no poder. Dessa fonna, se o endividamento externo anterior a 68 era realizado fundamentalmente
para permitir as importações e fmanciar obras
públicas, a partir de 68 ele ocorre desmesuradamente para outros objetivos. Tratava-se, então,
de financiar a indústria estrangeira de bens de
consumo duráveis: automóveis, televisores, batedeiras, liquidificadores, secadores de cabelo...
Usou-se também da abundante poupança externa
para a criação de serviços e obras urbanas (estradas, viadutos, energia elétrica) que viabilizassem
o uso dos carros, torradeiras e máquinas de lavar
roupa .._Numa época onde "ninguém segura este
País", o "Brasil Potência", vivia o "milagre económico" concentrando violentamente a renda nacional para que uma pequena e privilegiada fatia
do mercado consumidor, pudesse usufruir da
avalanche de 'produtos que as multinacionais fabri<;avam no ..país que mais cresce no mundo".
No final do "milagre brasileiro", já comprome~
tíamos 23% de nossas entradas líquidas com o
serviço da dívida.
No perfodo seguinte ( 1974/1976) denominado
"Fase do Choque" pela CPI da Dívida Externa
da Câmara dos Deputados, a conjuntura internacional aplica um duro golpe em nosso irreal modelo de desenvolvimento _fundamentado no que
não era nosso.

Enquanto o primeiro choque do petróleo faz
com que o preço do barril do produto passe de
3 dólares (1973) para 12 dólares (1974), cai o
movimento do comércio internacional, amargamos acentuada deterioração nas relações de troca, e nossa divida externa dobra ..
_Como se não ~astasse ta1 quadro, "iniciam-se
as exifíêndas dos bancoS internacionais para a
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dívida externa consumiu 97% do valor total de
nossas exportações!
Desta época até a moratória parcial de 1987,
as relações de troca se deterioravam em 50%
a favor dos ~ai ses do Norte enquanto, numa história sobejamente conhecida, remetemos para o
exterior tudo o que podíamos e tudo o que não
podíamos.
Só em 1986, o serviço da dívida consumiU 5,2%
de nosso PIB, 30% de nossa capacidade de investimento.
Para que se tenha uma idéia do descalabro,
pouco menos de 1O% do valor total dos dólares
drenados em 1986 paTa os cOfres iflterrlacTOilãis
- apenas por conta do pagamento de juros seria sufiden_tc;_ para, durante todo aquele ano,
fornecer-diariamente 20 milhões de litros de leite
para a população infantil car_ente...
6. Sette Calnafa, uin dos resPonsáveis pela
renegociação internacional de nosso encüvidamento no governo Castello Branco, ao se referir
à dívida externa registrava, não sem certa euforia:
"Antes, o caso tinha como alicerce a política; agora felizmente, com a mudança total da situação
que reinava no País, o assunto passou a ser tratado
como deve ser, isto é, através do prisma econó-

concessão de empréstimos em moeda em troca
de que o País importasse bens desnecessários".e)
Sobre tais empréstimos vinculados, o Professor
Dércio _M_unboz narrou uma insólita históriã na
CoritiSSão Parlamentar de Inquérito da Câmara
dos Deputados: "O Brasil foi o alvo disso a partir
de l9:W__,_e_ lembramos que alguns episódios, já
em 1979/80, Seriam tragicômicos, pois as viagens
-dos representantes do governo, na tentativa de
sensibilizar os bancos, eram precedidas de uma
varredura ao nível regional setorial, para ver quais
os projetas que poderiam ser feitos de última hora,
para que importássemos aJguma coisa, a fim de
obtermos empréstim-os em moeda, ou seja, a
:cqantagem começou em 1976".
Mais uma vez o que era resolvido no exterior
com a habitual e indecente conivência servil das
nossas autoridades caía em cheio, qual bomba mico".~)
Instalava-se, a partir daí, uma duradoura e simdevastadora sobre a Nação, e a tecnoburocracia
amarrava a esmagadora maioria dos brasileiros plista abordagem que conduziria, monoliticamen~
numa_infema_l camisa-de-força. Os infaustos tec· te e sem tréguas, nossa política eConômfCil exnocralaS executavam seus delirios nefastos, com tema.
A propalada eficiência dos tecnocratas enxerum planejamento totalmente desvinculado de
nqssa_s_ realidades sociais. Providências inteira- gava a dívida externa como mero problema técnimente insensíveis aos anseios populares. Medidas co, uma questão contábi1 apenas.
O primarismo deste _enfoque e/ou sua subserprátl<:as e eficientes como a de que nos fala Simonsen em 1975: "A fórmula de reajuste serve ví~ncia ao exterior, impedia a visão do óbvio. Nospara simplificar e destrawnatizar a aplicação dos sa dívida externa era apenas um aspecto imporreajustes de salários nos dissídios coletivos. Esses tante de uma questão muito mais complexa: a
não são ma!s decididos na bas_e de pressões e nossa dependência externa, o histórico servilismo
greves, mas por um rápido cálculo matemáti- interesseiro de no_s_sas .classes dirigentes aos inteco".(4) "O que é um grande avanço social'', certa- resses do Primeiro Mundo.
E enquanto a divida externa nacional nos causa
mente gostaria de acrescentar o ex-ministro... Na
"Fase da Ilusão" (1977/1978), segundo a termi-. terríveis pioblemas internos, a dívida interna amenologia da CP! da Divida, enquanto as empresas ricana provoca gigantescos problemas ... exterestãrais começavam a se endividar no exterior nos!
O cinismo da "reaganomics", a tomar rios.de
para tapar déficits nas mais variadas áreas federais, nossa dívida externa dobra mais uma vez: dinheiro no mercado _mundial e emitir dólares
deUS$ 26 bilhões para US$ 43,5 bilhões. Já a (isto é,_ emitir a moeda de referência internacional)
"Fase da Realidade", inaugurada com o segundo se manifesta, límpido, quando verificamos o défichoque do petróleo nos pega de "calças na mão": cit póblico norte-americano: algo em tomo de
pOSSilidores do maior potencial energético alter- um trilhão de dólares, o equivalente à dívida externativo do mundo segundo a insuspeita e respei· na total do Terceiro Mundo ...
A corrida armamentista, a maior responsável
tada revista "Science" enviamos ao exterior em
1978, US$ 13 bilhões por conta da importação pelo déficit norte-americano, fez com que em
de petróleo;já em 1980, tal sangria nos consumiu 1985 os Estados Unidos queimassem um bilhão
de dólares por dia com o Projeto Guerra nas Estre23 bnhões de dólares ...
las e outros siderais sonhos de paz e segurança...
O conservadorismo da política económica_ do
Enquanto as taxas de juros internacionais disgoverno Reagan, em sua lógica míope, Criou vanparavam (11,8% em 1978;21,5% em 1980), contagens e propiciou a1ívio temporário para o Norte.
seqüência direta do funesto déficit público norteamericano e os "spreads" aumentavam, acon- A médio prazo, entretanto, conduz um impasse
muito maior que o atual.
tecia acelerada retroalimentação financeira das
-As jovens democracias latino-americanas espedívidas externas do Terceiro Mundo num pro-ces-SO que explodiu em setembro de 1982: a iliquidez ravam mais das relações com o Pririlelro Mundo.
Decepção: encontraram um protecionismo cresdo mercado fmanceiro internacional, via quebra
cente num quadro em que Washington não deixa
de México e Argentina.
.
Tãl iliquidez, Impediu que o Brasil continuasse "de se comportar, um só momento, como_o conselho diretor de um banco, e não c;omo a cabeça
rplando sua. dívida, o que acarretou a fuga de
da nação mqis forte do mundo". (5)
nossas já escassas reservas cambiais. Daí a insolO Senador BiU Bradley em discurso pronun~ncia via "Setembro Negro", que nos jogou nos
ciado na Subcomissão de Finanças, Comér_cio
braços do FMI, num ano em que o serviço da
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e Política Monetária JntemacionaJ do Senado dos
Estados Unidos ( 1987) externa a sua preocupa-

ção: a •·ctebit crisis'' está nos levando a um referendunt mundial sobre a capacidade da demo-

cracia lutar contra a pobreza, e não podemos permitir que ela perca".
Infellzmente muitas e poderosas são as forças
que lutam ern sentido contrário ao proposto pelo

senador democrata.
A Comissão Trilateral, por exemplo, instituição
poderosíssima que reúne banqueiros,_ empresários e políticos dos EUA, Europa Ocidental e Japão, está preocupada com "níveis excessivos
democracia" em países dOTercelro Mundo, pois
democracias consolidadas "não seguirão necessariamente políticas económicas liberais e internacionalistas" além do que ..ãS políticas eConómicas necessárias àS estratégias m~diais de acumulação praticadas pelas multinacionais são incompatíveis com níveis excessivos de democracia".

de

e)

Dessa forma, a comissão ao criar o -conceito
de nível excessivo de democracia. uma pérola
ideológica, poderá ser acusad"- de imoral. Jamais
de ilógica. Aliás como significativa parte de nossa
classe dirigente que, como a Comissão Trilateral,
ao tentar perpetuar seus privilégios, tem verdadeiro pavor de "níveis excessivOs de democracia"

a o perdão norte-americano para as dívídas
européias após a Piimefra Guerra Mundial foi lembrado no conservador The WaU Street Joumal
por Benjamin Weiner que, de posse do fato e
da perspectiva histórica, tira algumas lições.
A primeira: ''uma nação pode deixar de cumprir
suas obrigações financeiras internacionais e não
sofrer qualquer retaliaçao severa".
A segunda: "O não pagamento global de dívidas não levou a um caos global".
A conclusão do articulista: "a dívida externa
mundial de quase meio triJhão de dólares (o artigo
é de 1983) nunca será paga. O dinheiro que na·
ç:ões desafortunadas e mal administradas devem
às instituições financeiras e aos governos ociden-tais será transformada em papel sem valor, ou
a dívida perdoada. Ou simplesmente, esquecida".
Das lições de Benjamim Weiner, a primeira vem
bem a calhar para a moratória braslleirade 1987.
Pouco combatida no exterior, encontrou fortíssima resistência interna enquanto interesseiros sinístrólogos nacionais profetizaram um tenebroso
quadro de sombrias retaliações.
Baixada a poeira, e como nada tivesse acontecido, "ex-ministros e alguns empresários", os frustrados profetas, correram a ter com banqueiros
internacional$, conforme nos conta Luiz Gonzaga
Belluzzo em entrevista à revista "Senhor" de 15
de fevereiro de 1988: "Mas vocês nãÕ fizeram
nenhuma retaliação contra o Brasil? Vocês tem
de fazer senão nós vamos ficar desmoralizados!"
.Como não houve represálias contra o País, alguns
"insignes" e "patriotas" brasileiros foram aos Es~
ta dos Unidos para, usando de seus notórios prestí#
gios externos, pressionar para que, de lá, viessem
as retaliações...
Durante muito tempo suspeitou-se de que a
facilidade com que os traficantes de escravos conseguiam sua mercadoria não estava no primiti~
visrno do negro. Hoje sabe-se que tais faciUdades
eram compradas aos corrompidos dirigentes afri-

canos: em vez de tratar da condução legítima
do progresso e bem-estar da população negra,
seus patricios dominadores vendiam seus súdltos
na torpe postura de lucrar pessoalmente com a
desgraça alheia.
Parte de nossa classe dominante lembra hoje
os governantes africanos de outrora. Outra parte,
sem dúvida não mal intencionada, mas certamente ingênua e, quem sabe, até motivada por idéias
de bem, pensa de forma afinada com a posição
meramente tecnocrática: trata-se de implementar
as baleias do Fundo .Monetário lntemacional, franquear a Nação à auditoria externa, diminuir o défi~
cit público através de irrealistas políticas anti-sociais e apertar ainda mais o cinto de furos inesgotáveis do brasileiro assalariado enquanto seu colega norte-americano recebe, em média, 20 vezes
mais do que ele numa época em que o déficit
público americano de um trilhão de dólares é
o maior responsável pelo desequilíbrio das finanças internacionais.
E enquanto a mii1oria promove e divulga, com
rara eficáciá, as idéias de que a sociedade civil
é incompetente para gerir os destinos do país,
de que o povo é ignorante e indolente, e os políticos são inteiramente corruptas ... , o Brasil, este
"gigante adormecido da América Latina" segundo _o _economista William Ty!Ier, está custando
a despertar pois seu sono é duplamente induzido.
Do exterior e do interior: Pelo Norte industrializado
e por alguns brasOeiroS que mostram uma incomparável competência para usufrir as benesses advindas da miséria da maioria de seus patrícios...
9. Ao flm da Primeira Guerra Mundial, os países
europeus deviam aos Estados Unidos algo em
tomo da atual dMda do Sul.
Pressionados, os americanos acabaram por
concordar com a renegociação da dívida européia, o que ftzeram, a1iás, em condições marcadamente concesgjonais, a saber, juros negativos e
prazo de 62 anos para amortização do principal.
E mais: após o último conflito mundial, não
se exigiu nem da novamente derrotada Alemanha
qualquer tipo de reparação econôm1ca. enquanto,
via Plano Mar;shail,-óifEStaâOS-OilidOS-romeceram
capital, produtos- industrializados e matérias~prl
mas para a recuperação da Europa
Situação bem diferente da do Brasil que, muito
embora não tenha perdido guerra alguma, chegou a comprometer 90% de sua receita de exportação em 1982 na "reparação" do erro de se
ter deixado induzir pela sedutora liquidez internacional dos anos 70 ...
Para Henry Kissinger, o diálogo dos devedores
com os credores deve salr do âmbito das rotinas
dos balanços e dos. juros para o contexto do desenvolvimento económico com estabilização democrática". (8)
O argumento do poderoso ex-_eyecretário de Estado norte-americano é fecundo; "O que teria
acontecido nos anos 40, ao fun da guerra, se
os Estados. Unidos tivessem imposto à Europa
Ocidental a mesma política que hoje, via FMI,
estão impondo à América Latina? O que teria
acontecido se George Marshall tivesse dito que
a melhor solução para a Jeconstruçao européia
seria produzir mais, consumir menos, exportar
mais, importar menos, cortar gastos púbücos, reduzir investimentos e crescer unicamente com
a poupança interna? Com o Plano Marshall a Europa não escapou do trabalho duro, mas ganhou
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a esperança (e os meios), sem o que o sacrifício
teria sido politicamente desintegrador e moralmente insustentável. Agora, na América Latina,
grandes e pequenos ajustamentos económicos
são, naturalmente, necessário. Em sua maioria,
os governos do continente reconhecem isso. Mas
os sacriffcios SÓ pOderão ser assumidos e sustentados em uma perspectiva clara de melhÕra dã
situação. (9)
f."\as mesmo a posição de Kissinger é considerada conservadora por alguns dos mais renomados estudiosos acima do Equador.
_-Norman Gall, reconhecido especialista em
América Latina, por exemplo, já em 1983, denunciava na superconservadora "Forbes" que o ~'Bra
sil não pode pagar os juroS de sua dívida de 90
bilhões de dólares. Por que, então, os banqueiros
insis~m em fingir que pode? Eles fariam melhor
em_ apagar tudo e começar de novo-da próxima
vez mais cautelosamente".
Por outro lado, quando John Reed, o presidente
do Citcorp divulgou_ que ~eu banco_ adicionara
US$ 3 bilhões às reseJVas para cobrir inadimplêndas, nada mais fez do que admitir tacitamente
"que uma significativa porção dOs empréstimos
a países em desenvolvimento não é cobrável".
(lO)
11me de 27 de julho de 1987 registra que "por
cinco anos" credores e devedores ''tem enfrentado maratonas de reuniões, expectativa dolorosa
e freqüenté-frustração à proporção que lutam para
manter a ficção de que todos os débitos sejam
pagos wtfdia". (1 1)
Contrariamente à posiçào oficial-conservadora
das economias avançadas, cada vez maiores correntes, no próprio Norte, diagnostfaun o absurdo
da deblt crisls.
John Kenneth Galbrai.th aconselha o cancelamento da dívida externa brasileira e enquanto o
primeiro-ministro Felipe Goruãiez -conVida as autoridades económicas do TercE!lro Mundo e elaborarem uma estratégia para a Supressáo de suaS
dívidas, o economista Jeffrey Sachs da Univer~
sidaàe--de- Harvard ·em seminário na Usp recomenda a moratória e observa que nos EUA ''todos
estão assombrados com o fato dos países do
Terc"eiro Mundo continuarem pagando suas dívidas. Pois todos esses bancos jogaram essas dívidas no ítem de lucros e perdas, e nenhum deles
fo[ à falência'·. (12)
E foi exatamente neste clima, nesta conjuntura
internacional inteiramente favorável ao Sul, onde
atê os banqueiros "tinham decidido fazer um corte
no total da divida dos chamados países endividados" (13) que surge o nosso "brilhante" ministro da_ Fazenda assumindo o compromisso de
pagar em dia e integralmente os juros d~ _toda
a nossa divida. E isto quando os títulos brasileiros
no exterior podiam ser comprados por 40% de
seu valor!
Dessa forma, enquanto o escabroso ministro
fechava em Nova York o que ele considera a ..melhor negociação da dívida externa brasileira em
todos os tempos" (14), "um acordo que dará a
direção para acordos futuros de outro~ pafses do
Terceiro Mundo" (15), o Presidente da República
....:..:... cõmo Se rieCissário fOsse - faz "um apelo
aos países desenvolvidos para que respondam
positivamente ao gesto do Brasil, buscando soluções duradouras para o problema da dívida exter-
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tentável. ConfOrme _o senador americano Lyndon
"qualquer hipótese de formaçãO de um cartel de -H Larouche: "se os governos e os bancos tentarerri, obstinadamente, manter a política econôdevedores'~ (17)
O estarrecedor em toda esta história fantástica -mica e monetária que fiacassciu, o máximo que
os governos poderão alcançar será frear um poué que tais fatos, embora inacreditáveis, ac_onteco a velocidade_ do colapso e isso só por um
ceram e a história se realizou com todos os requin_tempo".
__
_
tes de sua sordidez.
E 6 parlamentar norte-americano não deixa por
Com que caras o Presfdente Samey e seu minismenos: "a situação é comparável a um homem
tro devem ter se apresentado em Montevidéu na
que caiu de um aviãO. É livre para escolher se
reunião do Grupo dos Oito ...
1O. Spreads, jolnt ventures, bridge Joans, abre ou não o pára-quedas".
Mas não é só:_os países devedores arcam tamnew money, dlscount, stand by: o estrangeiro
bém Com o pagamentO do spread, a taxa de
e mistificado jargão econômico, já familiar aos
risco que nada maiS é do que um seguro para
ouvidos dos brasileiros que tem em sua aparente
"casos de incêndio".
complexidade o objetivo único de mascarar a esDessa forma, a "'perda parcial", ou mesmo a
poliação do país.
"perda tota1" nada mais seria do que a retomada
Por via de tais artiffcios, a solução escravista
da sobérania nacional por um governo legal e
do passado é substituída pelo arrocho salarial no
presente, e os novos escravos, cada vez rilais riií- legitimo que fez as contas, e constatou o quanto
já pagou.
serâveis, continuam a garantir o lUcro de seus
senhores (nos-planos externo e interno), cada vez
Aftnal, o sistema financeiro internacional criou
mais ricos.
uma monstruosa liquidez sem lastro e controlou,
No caso brasileiro, mais de 60% da dívida extersegundo suas exclusivas conveniências, a moeda
na remetem a refinandamEihtos de empréstimOs.
de referência interriãdonal, jogando nas co-stas
Em outras palavras: os dólares efetivamente apli~
do Terceiro Mundo a responsabilidade de pagar
cados no Brasil, foram de, no máximo, 40% do
a conta da irresponsabilidade.
total de nossa dívida...
1 ( A torpe política feijão·com-arroz do atual
De 1972, véspera do primeiro choque do petróMinistro da Fazenda, comprometida: eXclusivaleo, a 1986, véspera da moratória, exportamos
mente com interesses que não os nossos, faz
para o exterior, só por conta do pagamento de
indigente o povo e toma soberana a dívida.
juros, mais_ de 260 bilhões de dólares, mais de
Com a suspensão da moratória e a esperada
duas vezes, portanto, o valor de nossa dívida
"volta aos trilhos" (segundo a revista Veja de 1O
atual...
de fevere[ro de 1988) da política económica naEsta é uma das razões porque, a nível do Brasil
cional, o trem da dívida passou a ser novamente
e de América Latina, o sistema financeiro íntemaconduzido por íntrépidos maquinistas estrangeicional já alcançou, com sobras, seus objetivos
ros e Seu!facõlitós nacionais, enquanto nas rodacomerciais: os bancos credores "cobraram a
das de renegociaçáo em Nova York, o Brasil paga
maior parte dos juros já vencidos e ainda não
"vôos em primeira classe, hospedagem em hotel
pagos, realizaram importantes garihos, acumucinCQ estrelas e_~fciç_ões" (20) para os negocialaram reservas para compensar eventuais deteria~
dores ... dos -credores!
rações em suas carteiras e lograram que_ seus
A situação a que chegamos é de uma obscecréditos para a América Latina registrassem mais
nidade tão grande que não encontra paralelo nem
segurança e solvência que os seus créditos domesmo nos piores momentos de nossa História.
mésticos a setores como a atividade agropecuáAo desprezar a real p-ossibilidade de um subsria, a energia e o investimento imobiliário". (18)
tancial desconto no estoque de nossa dívida exterSó o Citil:iank, isoladamente, teve 22% do total
na e levar a efeito urna _ortodoxa e leviana "negode seus lucros em 1982 provenlentes de operaciação" altamente lesiva aos interesses nacionais,
ções de empréstimo do Brasil, resultado que a
nossos- "negcrciadores" denigrem sordidamente
revista norte-americana "Fortune" (19) se refere
a imagem do Pais não só perante o Terceiro Muncom ..as suas operações, de longe, mais lucrado, mas também junto aos próprios credores, ain·
tivas".H
da p~i'plexos sertamente.Por outro lado, as taxas flutuantes de juros do
euro-mercado e do mercado norte-americano, na
E is_so sem falar na imenSa irresponsabilidade
realidade, eficazes instrumentos de agiotagem inque o vergonhoso acordo envolve: a suposição
ternacional e de eternização da dívida operam
da permanência çlos "mega-superavits" (com tonum clima de imoralidade injuridícidade e injusda a nocividade de sua carga inflacionária e de
tiça onde os credores determinam as suas próescadalosos privilégios ao exportador) e a falacioprias remunerações ao manipular a libor e a prisa expectativa do restabelecimento do fluxo de
me segundo seus próprios interesses.
empréstimos internacionais voluntários.
E tal situação, como já vimos, encontra renoO exportador subsidiado é o instrumento do
macios críticos também acima do Equador... E
Governo para fãzef dólares a qualquer preço, indenão é de agora: o insuspeito Keynes em trabalho
pendentemente do casto social da vil empreitada;
encomendado pelo Governo inglês em 1941 (e
tais divisas são encaminhadas para o exterior ens6 divulgado em 1980lfjá mostrava claramente
quanto o governo agiganta a inflação que diz comque por artiffCios inteiramente monetários, o debater, fabricando montanhas de cruzados para
tentor da moeda internacional manipula a econopagar aos expOrtadores.
mia do planeta de acordo com seus humores
Os atuais "'responsáveis" por nossa atual políe proveitos. ..
tica econômica, os últimos artífices da pirâmide
Dessa forma, os Estados Unidos, gerenciam
social mais injusta do mundo, consolidam a posio sistema financeiro internacional e exportam sua
ção brasileira de detentora do maior volume de
própria moeda, insistfudo numa situação insuscomércio internacional dentre os países do Terna dos países do Terceiro Mundo" (16) e descarta
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ceiro Mundo não-exportadores do petróleo enquanto milhares de crianças nordestinas (40%
das mortes infantis) morrem de diarréia; mantém
ri pãfs no -49 lugar do "ranking" mundial na exportação de alimentos enquanto ocupamos o 69Jugar
em subnutrição; sustentam a orgia dos exporta~
dores que, hoje, _investem no "open" US$ 45 bilhões (21) enquanto 35% da população do pats
vive em miséria absoluta ...
12. No antigo mal da retórica irresponsável,
da demagogia delinqüente, da leviandade escurchante, pagamos em moeda forte para que nosso
destino seja decidido do exterior. Para a esmagadora maioria dos brasileiros, viver nosso' tempo
é pouco mais do que participar de um pesadelo
coletivo.
.
Nossa dívida externa, como já tivemos oportunidade de analisar, nada mais é_do que uma faceta
trevosa da subordinação do país aos interesses
estrangeiros.
---Subordinado a Portugal incialrnente; depois,
dependente de forma indireta da Inglaterra, via
Usboa; mais tarde, dependente dos ingleses, desta vez sem intermediários; depois, dos Estados
Unidos; atualmente, do sistema financeiro internacional, o Brasil, País-continental, climática e geologicamente privilegiado e rico, se encontra num
tempo decisivo de sua história: o mundo está
ficando pequeno; as crises de energia e_de alimentos colocam em_ sério risco a soberania da Naçãocontinente.
Ou o Brasil muda o rumo do caminho subalterno que lhe vem sendo imposto ou fará de uma
arrogante hipótese imperi~lista (publicada no século passado pela revista nme de Londres) uma
exJ'tosa profecia: "(... ) ao brasileiro está confiada
a décima quinta parte da superfície do globo: esta
parte é, toda ela, um tesouro, de belezas, riquezas
e felicidades possíveis; e de taJ responsável, o brasileiro tem de subir ou cair... " '"O brasileiro ou
tem de trabalhar por suas próprias má~ ou então
larga a rica herança que é incompet_ente para
adminlstrar. A maneira que o tempo se adianta,
vai-se tomando uma positiva certeza que todos
os grandes recursos da América do Sul entrarão
no património da humanidade..." (22)
Na correlação das forças políticas que têm governado e governam o país, exceçao feita para
raríssimos e curtoS períodos de nossa história,
a hegemonia é e tem sido do grupo que estimula
a subordinação ao exterior, via o disfarce suiTado
da interdependência acrítíca.
O outro grupo luta por um desenvolvimento
auto-sustentado e o curíoso é que, se muíto_ernbora todos falem em democracia, só a este grupo
interessa a democracia plena, não ao outro, pois
como bem supõe a Comissão Trilateral, só os
Estados com feições amplamente autoritárias insistirão, por muito mais tempo, em saldar suas
dívidas externas, em manterem-se dependentes.
13. De cima de sua posição oficial, O ardiloso
escudeiro dos banqueiros internacionais divulga
aos quatro ventos que a única causa da desgra~a
nacionaJ é o déficit público que, por sua vez, ena
o úlcômodo "contrOlado" da inflação "estabilizada" em tomo de 30%.
A imposição ·de cortes nos gastos governamentais exigida pelo FMI encontrou no Ministro _um
hábil escamoteador da defasada URP dos trabalhadores: para o titular da Fazenda diminuir o
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déficit público é apenas surrupiar salários e cortar
investimentos.
No entanto, os economistas sérios - não os

de aluguel sabem que o centro do holocausto
econômico -do País chama-se dívida externa, a
causa primeira do déficit govemamenfuJ e da inflação, e a galinha dos ovos de ouro cios muitos

lá de fora velhacamente associados a alguns daqui de dentro.
Dos 20 bilhões de dólares do "mega superavit"
deste ano, subsidiados pela fome do povo, quantos dólares ficarão no Brasil? Embora absurda,
a resposta é curta: nenhum! Absolutamente nada,

pois que os juros da dívida referentes a 1988
e os "atrasados" de 1987 levarão tudo!
O indecoroso "ajustamento externo" só faz

agravar os nossos gigantescos desajustes internos, _enquanto a deliqüência oficial consegue até

deixar assombrados os próprios banqueu-ós internacionais que nunca sonharam em ser tão "bem
tratados" por uma equipe econômica brasileira
na criminosa "negociação" de setembro passado.
O que coloca o problema da dívida externa
fora da compreensão do cidadão comum é que,
para este, uma dívida é, antes de tudo, uma dívida
e como tal deve ser paga.
A lógica que rege as dívidas internacionais, entretanto, não é a lógica do senso comum: a História ensina- de forma categórica- que pesadas
dMdas externas "além de não poderem ser pagas,
não deve.m ser pagas" (23) e isto, essencialmente,
"no interesse do próprio credor" (24). Dívidas extemas monstrusas não se pagam: Rolam-se ou
extin9Uem-se.
De 1960 a 1988 nossa díVid.ã-extem-a Passou
de US$ 1 bilhão para 120 bilhões de dólares.
Ou seja, aumentou 120 vezes!
No entanto, neste mesmo período, segundo
dados do Banco Central, pagamos <JS$ 29_6 bilhões só de juros. (25)
Portanto, já não é mais hora de continuar a
rolar nossa. dívida externa: fazendo coro com Galbraith, temos que começar a pensar seriamente
em cancelá-la, pois já a pagamos algumas vezes.
Isto, no entanto, e como já dissemos, s6 pode
ocorrer no bojo de um regime plenamente democrático, onde o povo, por herança, espoliado, tenha mecanismOs eficazes de combate a sinistros
desmandos do tipo que ocorreram na "renegociação" recente de nossa dívida e que nos envergonham perante o mundo.
A solução para o problema da dívida externa
e, por extensão, para a questão de nossa inserção
dependente no sistema financeiro intemaclonal
passa obrigatoriamente pela construção de um
estado de direito democrático neste Pais: durante
praticamente toda a nossa história republicana
vivemos uma democracia formal pois se tínha~
mos uma representação popular quase sempre
legal, tal representação quase nunca era legítima.
E isto não por motivo nobre: "escolheu-se" para
o P.aís o regime democrático não se levando em
conta, por absoluta falta de interesse dos gananciosos interessados, que democracia é antes de
tudo conquista, jamais escolha pura e simples.
Quando o povo não p~cipa da vida política
nacional, o Estado toma seu lugar e cresce desmesuradamente; quanto mais se desenvolve,
mais se distancia do povo; quanto mais se afasta
do povo, mais facilmente se deixa conduzir por
interesses ilegítimos, são poucas vezes espúrios.

E, apesar das mazelas, da miséria; da alienação
imposta de cima para baixo, de toda a variadíssima gama dos desmandos verde-amareloS advindos da não-participação política dos brasileiros
nas decisões nacionais, é fato auspicioso e incontestável que, a partir dos primeiros anos de nossa
década, as bases de nossa sociedade começaram
a avançar na direção da conquista de seu espaço
político.
Mesmo tolhido muitas vezes pelo egoísmo das
forças reacionárias, o povo brasileiro começa a
se organizar e a participar de seus problemas comuns, não só na família ou junto aos vizinhos,
mas nas associações de bairro, nas cooperativas,
nos clubes esportivos, na escola, nos grupos de
igreja, nas associações profissionais, nos grêmios
estudantis, nos times de futebol, nos sindicatos,
nos partidos políticos.
Apesar da gravidade do quadro nacional- ou
quem sabe, por causa dele - nunca em nossa
hist6ria, tantos brasileiros se viram despertados
para o exercício de seus direitos de cidadania.
Os brasileiros des_ejam que o poder sempre
representativo e seu exercício permanentemente
sintonizado com a vontade _dos representados.
Um grande desafio para o povo que se organiza
e para as forças políticaS não conservadoras,
aquelas que sabem que o Brasil s6 será dos brasileiros com a efetiva implantação de um modelo
de desenvolvimento auto-sustentado, o que, por
sua vez, se respaldará, na plenitude de uma democracia com mecanismos de representação e participação política, na sociedade aberta, plurima, auto-organizada, lúcida e crítica.
Temos quê enfrentar e resolver o problema secular de nossa subordinação ao exterior. E iSto
come-ç-a pelO enfrentamento dessa criminosa
questão da nossa dívlda externa.
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(23)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Hadw
dad, último orador i_nscrito antes da Ordem-do
Dia. (Pausa.) A Presidência irifonna ao Plenário
que ainda temos vários projetas a serem apreciados.
-

O SR- JAMIL HADDAD (PSB- R.J. PronunCia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o quadragésimo aniversário da Dedaw
ração Universal dos Direitos Humanos, a 1O do
corrente, comemorado intensamente em todo o
mundo infelizmente para nós brasileiros é motivo
de tristeza e apreensão.

Quem obserVa o nosso dia-awdia logo verifiCa
o chocante contraste da n~ realidade com os
principias enunciados na histórica Assembléia da
OrganizaçãO das Nações Unidas, de que participamos.
Combatemos o apartheld da África do S-ul,
-denunciamos a sua selvageria, mas continuamo_s
a ser, como já ressaltei em longo pronunciamento
desta tribuna, um país onde a pobreza tem cor.
S6 não enxerga quem não quer. Percorram-se
os altos escalões da Repóblica, os legislativos,
os judiciários, a oficialidade das Forças Armadas.
Quando surge um negro, a exceção é gritante.
Ao contrário, se nos dirigirmóS às _favelas, Se
formos às prisões, lá encontraremOs 9 ri.egrO espoliado, agredido, quetificado, como deseja a
classe dominante brasileira, seguramente a mais
~nsível e viol_~ta do_ planeta. O último p~~to
do maquiavelismo dominante é tentar vincular
o crime à raça e nãO à pobi-eza.
À violência generalizada no_ campo e na cldade,
respondem as autoridades com a já contumaz
violência inStitucional do Estado que, represen-,
tada como-legal, é, na realidade, a pior de todas,
porque, custeada pelos cofres públicos, incentiva
a desigualdade e a injustiça, fazendo crescer a
revolta.
No Brasil, o -problema da refonna agrária s6
tem feito agravar~se. Tantas, neSte território giga'ntesco._as-terras·que poderiam ser repartidas, redistribuídas, favorecendo a estabilização de posseiros, de trabalhadores, e o próprio cultivo, para
vantagem de todo o grupo social.
A propriedade só pode existir em função de
sua finalidade social. As leis, com o rolar do -tempo-, Toram sentindo essa verdade e a Constituição
que acabamos de_ votar esculpiu esse preceito
no inciso
de seu art. 59
No ú1timo grande movimento popular de rua,
que foi a campanha das "Diretas-já", em que a
maioria da Nação esteve _engajada, os candidatos
Taticredo Neves é José Samey, assumiram compromisso de resolver essa questão que tanto nos
envergonha, quanto nos aflige.
Criou-se até um ri1inistêrlo para esse fim especifico, cOmo Se a solução residisse em -órgãos, em
decretos, em portarias, enfim, em papelório.
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Depois do advento da tão impropriamente chamada Nova República, roram muitas, dezenas, as

federais e estaduais entenderam de tomar, acionadijS_ pela opinião pública, pela imprensa, por
vítimas da inexistência de política agrária. Morremim nesta Casa e pessoalmente.
ram padres. morreram advogados, morreram traReúna o Sr. Ministro da Justiça o Conselho
balhadores do campo. Todos caíram por um idel.
de Defesa dos Direitos Humanos. Esse 6rgão preE tombaram ante a sanha assassina de malfeicisa funcionar ativamente, atuando com freqüêntores a serviço de grandes proprietários rurais.
cia nesta fase da vida brasileira caracterizada pela
violência.
Criticam-se os sacerdotes, mas estes, represenPonhamos de lado a atitude hipócrita de louvar
tando uma igreja que vem de Cristo, jamais podea carta de princípios da ONU e apontar os países
riam abandonar os injustiçados. Chamam-se os
onde ela esteja sendo desrespeitada. Vamos ficar
advogados de agitadores, mas esses, comprodentro de casa; tratando da violência nacional,
metidos com o Direito, que mantém a mais estreidessa violência que leva o homem comum a não
ta ligação com a moral, têm de exercer com bra__ mWl'! sair d~ casa, dessa violência que o Estado
vura o seu mister.
só enfrenta com medida de facha~, dando lugar
Mas as balas assassinas já eliminaram repreao seu rec. Jdescimento.
sentantes do povo, mandatários, deputados, vereadores.
- Tenho a convicção de que o Senado há de
compreender estas palavras, verdadeiro desabafo
Senhor. Presidente, não incumbe a esses mande quem como socialista prega a distribuição da
datários a defesa da Constituição,- das leis, dos
direitos individuais? Situaram eles ao lado dos _riqueza, a função social da propriedade e o res-peito dos direitos individuais.
oprimidos, e por isso foram assassinados.
Era ó que tinha a dlzer, Sr. Presidente. (Muito
Hã poucos dias, relatei ao Senado o assassinato
bem!)
do meu correligionário, Deputado Estadual João
Carlos Batista, do Pará. O jovém e bravo militante
socialista caiu varado de tiros em plena cidade
O Sr. Ruy Bacelar - Sr. Presidente, peço
de Belém. Fói estupidamente abatido em frente
a palavra.
à sua residência, tendo o primeiro disparo dos
O SR. PRESIDEN"IE (Humberto Lucena) bandidos atingido uma criança de 4 anos, filhinha
Pois não. É para uma questão de ordem?
da vítima.
A insegurança é geral. O descaso pela vida huOSr. Ruy Bacelar- É para u~a reclamação
ou indagação, de acordo com o arl 16, item vm,
mana, patente. Tais fatos ocorrem à vista de todos,
letra a.
eles se sucedem. As ameaças não são mais veladas; muito ao invés, elas são anunciadas, alardeaO SR. ROY BACELAR (PMDB - BA. Para
das. As futuras vítimas são relacionadas e vão
uma indagação. Sem revisão do orador.) - Sr.
sendo executadas.
Presidente e Srs. Senadores, acabo de receber
Não posso acreditar que a inércia das autorida parte do eminente Senador Humberto Lucena,
dades se esplique por falta de meios. Quando
Presidente do Senado Federal, uma corresponse trata de dissolver grevistas, aparecem as tropas
dência datada de hoje, 14 de dezembro de 1988,
e as polícias. Quando cidadãos famintos, verdadirigida à minha pessoa, no seguinte teor:
deiros párias, são desalojados de seus abrigos
sob as pontes, nas praias, ou nalguma construção
"Sr. Senador:
abandonada, surgem os representantes da seguCom referência ao projeto de resolução
rança pública.
que pretende suspender a realização do conEsse moço que verteu o seu sangue generoso
curso público a ser promovido pelo Senado,
tinha na sua vida um crime: o de haver se interesatravés de protocolo firmado com a Fundasado pelos sem-terra, o de ter acreditado na valição Universidade de Brasília, e objeto de Edi·
dade das nossas leis. Incapaz de posição cômoda,
tal n9 1/88, cabe~me informar a V. Ex" que
tomou-se antipático aos poderosos_ e aos donos
esta Presidência, no uso das_ atribuições que
da terra.
lhe são conferidas pelo item 2 do art. 52
Fala-se muito na formação cristã do nosso podo Regimento Interno, resolveu impugnar a
vo. Mas esse sentimento se tem revelado impodita proposição pelas razões consubstanciatente contra a associação do dinheiro ao poder.
das no parecer do Consultor-Geral do SenaAquele dá sustentação a este. porque este o protedo, abaixo transcrito."
ge. Nessa troca de favores, o pobre não tem vez.
Até hoje, ressoa o grito de algumas conquistas
Acredito, Sr. Presidente, que deve haver algum
no campo dos direitos sociais, incorporadas à
equívoco aí.*§
Constituição. E agora é impressionante a atoarda
contra a fixação do salário mínimo, procedida pelo
O $R- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Congresso. Aqueles aliados, dinheiro e poder,
É o item 11, nobre Senador.
mantêm a sua sociedade, contra as melhorias
O SR. ROY BACELAR - Item 11 do art.
aos grupos desfavorecidos, os quais, na verdade,
52~
constit~em a imensa maioria.
Continuo, Sr. Presidente:
O quadro constrangedor é o de luta de classes.
Não se apercebem da gravidade os responsáveis
" O Sr. SenadOr Ruy Bacelar apresenta
pela coisa pública, Jâ que os senhores da terra
projeto de resolução, suspendendo a realizae os banqueiros nada querem ver senão os seus
ção do concurso público já convocado por
interesses.
edital, para o provimento de cargos vagos
Quero dizer ao Senado que o Partido Socialista
da Secretaria do Senado e proibindo a admisBrasileiro vai continuar nessa luta. Denunciei a
são de servidores nesta Casa pelo prazo de
estupidez do crime ocorrido em Belém e estou
6 anos, ressalvadas as hipóteses que menacompanhando providências que as autori~ades
dona.
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A proposição s_e faz acompanhar de minuciosa reivindicação, em que o ilustre Parlamentar expõe as razões do seu projeto."
Leio:
"O Senhor Presidente encaminhou a proposição a esta Consultoria do Senado, para
exame de sua juridicidade, em face do Regimento Interno.
Quero chamar a atenção dos meus eminentes Par~s, de que esta é a proposição
que acabo de receber do eminente Presidente do Senado Federal, Senador Humberto Lucena_ _
__
Nos termos do art. 52 da vigente Constituição,
"Compete privativamente ao Senado Federal:

-·····································································-······-

Xlll- dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação
ou extinção dos cargos, empregos e funções
de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros esta- belecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

O Regimento Interno do Senado, em seu
79 estabelece:
"Art. 97. -À Comissão Diretora com-

art.

pete:
I - exercer a administração interna do Senado, autorizando as despesas, nos limites
das verbas concedidas, e tomando as providências necessárias à regularidade do trabalho legislativo;

·············-··-··---··-----·-··-

III- propor, privativamente, ao Senado,
em p['ojeto de lei! a criação ou a extinção
d_e cargos de_ seus servidores e a fJXação dos
respectivos vencimentos e, por ato próprio,
fixar as vantagens de seu pessoal;
IV- Autorizar o Presidente a nomear, exonerar, readmitir, transferir, readaptar, aposentar, promover e conceder licença aos funclc>
nários, de acordo com o estabelecido no Regulamento da Secretaria.
Art. 52 -Ao PreSidente compete:

8) fazer observar, na sessão, a ConStitUição, as leis e este Regimento;
11) impugnar as proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição ou a este
Regimento, ressalvado ao autor recurso para
o plenário, que deddirá após audiêncfa da
Comissão de Constituição e Justiça;"
O Senado Federal, como toda as·sembléia
ou coligação, tem um órgão que administra
seUS: serviços, que o dirige, a Comissão Diretora, segurido as normas do Regimento Intel'no. E, segundo esse Regimento, e da c6mpetência privativa da Camisão Diretora dispor
sobre provimento de cargos de sua Secretaria, conforme seus critérios de oportunidade e de conv~niência. Em conseqüência,
a proposição em exame viola normas regimentais, invadindo área da competência ex-

'
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dusiva da Comissão Diretora; é contrária ao
Regimento Interno. É o que diz o Consultor
Jurídico.

O art. 52, em seuS- ilúmeros 8 a 11, atribui
ao Presidente do Senado competência para fazer
observar a Constituição, as leis e o Regimento,

e, em especial, para impugnar as proposições
contrárias à Constituição e ao Regimento, ressalvado ao Autor recurso para o Plenário, com audiência prévia da Comissão de Constituição e Jus-

tiça.
O verbo impugnar, usado no artigo 52,

n~ 1 1,
não tem o sentido usual de refutar, contrariar,

combater, resistir, opor-se mas de vetar;impedir,
indeferir; tanto que da "irnpugnaçao", cabe r e<:: ur-

so ao Plenário, ouvida a Comissão de Constituição
e Justiça. E, como e1ernentar, não
cogitaria
de recurso contra simpes oposição, opinião contrária. 56 se recorre de decisão.
Entende esta Consultaria, portanto que o Senhor Presidente tem o dever de negar seguimento
à proposição, contrária ao Regimento Interno, asse-gurado ao ilustre parlamentar que apresentou
o projeto, o direito de recurso ao Plenário, contra
essa decisão, com audiência prévia da Comissão
de Constituição e Justiça."
Com esses esclarecimentos e à vista das disposições regimentais citadas, passo às mãos de Vos~
sa Excelência a proposição em referência, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

se

Pois bem, Sr. Presidente, agradeço a remessa
dessa proposição de V. Ex~', apesar de considerar
tardio, mas, de antemão, quero agradecer a V.
Ex'
Entretanto, como preceitua o art. 52, se não
me falha a memória, aqui refe:rido no seu ofido
- art 52, n'll.
Cabe a mim, inconformado com a deciSão de
V. Ex', que irilpugnou a tramitação do projeto
de resolução de minha autoria, objetivando suspender por prazo indeterminado a realização do
concurso público destinado ao preenchimento de
35 vagas do Quadro de Pessoal do Senado Fede~
ral, objeto do Edital no 1/88;-j)-uõlfcado no Diário
Oficial da União, Seção r, de 29 de novembro
de 1988, e do Edital n9 2/88, publicado no referido
órgão da Imprensa Nacional, em 5 do corrente,
ao mesmo tempo em que proíbe a admissão de
servidores pelo prazo de seis anos, ressalvado o
provimento dos cargos ou empregos declarados
em lei de livre nomeação e exoneração, vem, nos
tennos do n-? 11, do art 52 do Regimento Interno,
recorrer dessa dedsão para o plenário, que _consi·
defO' soberano, pelas seguintes razões, Sr. Presi·
dente e Srs. Sendores:
A competência constitucional deferida ao
Senado Federal para disPor sobre sua organização, funcionamento; políCiã, -criação,
transformação ou extinção de cargos, em~
pregos e funções, de seus serviços e fixação
da respectiva remuneração (art. 52, XID, da
Constituição Federal em vigor, está voltada
ao órgão legislativo que integra o Congresso
Nacional, nunca a sua Comissão Diretora.
Não bastasse o simples exame do contexto
onde o preceito se engasta -todo o elenco
contemplando atividades privativas do corpor legislativo - a norma prevista no inciso
mdo artigo 97 do Regimento Interno situa
a posição de subordinação da Comissão Di-

retoca, ao estabelecer que a ela compete propor ao Senado, em projeto de lei, a criação
ou a extinção de cargos de seus serviços
e a fixação dos respectivos vencimentos.
~ verdade que à Comissão Diretora compete exercer a administração interna do Senado, tornando as providências necessárias
à regularidade do trabalho legislativo, mas
essa competência tem que obedecer aos limites da legalidade e circunscrever-se à vontade do C:Ofpo legislativo, pois não se compreende que o mandatário tenha poderes superiores ao mandante. Chamaria a atenção
dos meus eminentes colegas e do eminente
presidente da Casa, que me ouçam com a
atenção devida.
ConSultan"dO-se -ás- editais rriencionados,
Verifica-se que o único argumento invocado
para a realização do incompreendido e indigitadO c.onci.Ji'So é unl-''T enno Aditivo ao Prol ocolo de Intenções", firmado entre o Senàdo
federal e a Fundação Universidade de Brasflia.
Isso não nos basta. Na realidade, tal protocolo de intenções diz respeito à assistência
téénica e cooperação entre as partes. A realização do- cOncurso insere-se nesse contexto:
Quem, entretanto, autorizou a realização
desse concurso? A Comissão Diretora? Baseada em _que ato?
Poderia a Comissão Diretora, por sua própria vontade, deferir essa autorização? Com
_apoio em qual norma? A revelia do plenário?
Se a Comissão Diretora entende que suas
atividades administrativas não extrapolam a
delegação que lhe foi confiada pelos seus
pares, integrantes do corpo legislativo, essa
é mais urrfa- razão para que se faça ouvir
a voz do Senado Federal, através do seu órgão máximo - o plenário.
Cercear essa manifestação sobre proposição de _cuntro altamente moralizador é pretender, com todas as vênias, dar curso a projeto individual que em nada contribui para
aprimorar a já desgastada imagem do Poder
Legislativo.
Não faz muito tempo que o Senado Federal, por manifestação__ do_ seu colegiado máximo, editou a Resolução n9 66/84, alterando
o regime jurídico dos servidores do Cegraf.
A partir desse edito legal, várias normas fo~
ram baixadas, pela Comissão Diretora e pela
Presidência do Senado. culminando com os
Ates n~"' 87 e 88/84.
Embora toda a incontestável aparência de
legalidade, esses ates foram alVo de Ação
Popular que se arrasta na Justiça Federal,
sendo _certo que o Supremo Tdbunai Federal,
em decisão recentíssima (acórdão publicado
em 25~11-88), mandou que integrassem o
pólo passivo da demanda, não só o ex-presidente Moacyr Dalla e demais integrantes da
CorilisSâo Diretora da ápoca, mas todos os
senadores que aprovaram a Resolução n~

66(84.
Para se evitar a reedição de tal situação
de constrangimento e para marcar a posição
do recorrente, requer-se a audiência do Plenário sobre a questionada matéria.

Dez.embro de 1988
Sr. Presidente, além dessas razões de cunho
constitudonal e regimental que apresento à consideração dos senhores senadores e que servirão,
por certo, para que a douta Comissão -de Constituição e Justiça, que vai examinar o assunto, possa avaliar o alcanc~ e a justeza da medida que
proporrios através de projeto de resolução, gostaria de registrar nesta oportunidade a ocoiréncia
de um fato extremamente grave e que certamente
pesou de forma decisiva para que o Senhor Presidente do Senado tenha optado pela realização
de concwso público para o preenchimento de
vários cargos do quadro desta CaSa._Não obstante
o regulamento do Senado, em seus arts. 337 e
338 admitir e regular o processo selétivo interno
- obedecidas a forma e condições de realização
idênticas às estabelecidas para o Concurso públiw
co ·de provas ou_ de provas e títulos - e que
deve se realizar a c_ada ano, isso não ocorreu tanto
em 1987 como neste ano. Conseqüentemente,
ficaram prejudicados servidores que tinham habilitação para preenchimento .de diversos cargos,
mediante esse processo seletivo interno. Eviden~
temente, a administração da_ Casa.. em face dessa
omissão, acabou por considerar necessária, isso
é meu jtúzo, a rea1ização- de concurso público
que, de acordo com o regulamento, poderá substituir a seleção interna. Se houvesse feito levantavamente, o seguinte:
1 -3_cHá mais de urna dezena de servidores habilitados para o cargo de_ tradutorintérprete (inglês e francês ou -inglês e alemão). Somente em dois dias após a apresentação do projeto de minha autoria mais .de
20 funcionários do Senado me procuraram
em meugabinete--:-toaos fonnados em letras,
línguas inglesa, francesa e alemã, três deles
com experiência anterior em traduções, inclusive no Ministério das Relações Exteriores,
algú.'ns já tendo feito traduçõ~s para vários
~~adores - tradutores desta Casa, porque
o cargo já foi extinto, com desvio de função.
2 - Consta que exf.Sfem-servidores formados em biblioteconomia, asSim como enfermeiros desviados de função.
3 -Existem muitos técnicos em cOmunicação social e jornalista-s servidores da Casa
e que não se encontram lotados na Secretária
de Divulgação. Poderia a administração do
Senado fazê-los regressar à sua diretoria para
que pudessem ser utilizados mais intensaw
mente.
Vejam os ·srs. Senadores o quanto não era in·
dispensável a realização do concurso autorizado
pelo seilhor presidente.
Ontem mesmo realizou-se reunião de _uma.comissão designada pelo Diretor-Geral do Senado
com os representantes do Sindicato d,os Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União, onde, entre diversos itens da pauta,
foi aprovada cláusula que estabelece a necessi·
dade da elaboração de estudos sobre a lotação
ideal dos diversos órgãos do Senado Federal.
Aliás, desejo comunicar .:ias meus ~lustres pares
que fui procwado pelos dirigentes do sindicato
dos servidores do Senado que manifestaram seu
total apoio à minha iniciat,iva- no sentid9 de_ suspender a realização do concurso.
Sr. Presidente, já que V. EJcl' resolveu impugnar,
indeferir a tramitação norinal que esse nosso pro-
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jeto deveria ter, recorro _baseado no item 11 do
art. 52 deste regimento à soberania do Plenáric
desta Casa.
Agradeço a V. Ex~, Sr. Preslde11:te.

nários, de acordo com o estabelecido no Rea_u]amento da Secretaria".
--Art. 52 Ao Presidente co-mpete:

DOCaMENTOA QCJE SE REFERE OSR.
Of. SM/380/88

Brasília, 14 de dezembro de 1988
À Sua Excelência o Senhor
Senador Ruy Bacelar
Senado Federal
Brasília - DF.
Senhoi Senador
Com referência ao Projeto de Resolução que
pretende suspender a realização do concurso público, a ser promovido pelo Senado, através de
protocolo firmado com ·a Fundação Uníversidade
de Brasília, e objeto do Edital n~ 01/88, cabe--me
informar a Vossa Excelência que esta Presidência,
no uso das atribuições que são conferidas no
item D do art. 52 do Regimento Interno, resolveu
impugnar dita proposição, pelas razões consubstanciadas no parecer do Consultor-Geral do Senado, abaixo transcrito:
"O Senhor Senador Ruy Bacelar apresenta Projeto de Resolução, suspendendo a realização de
concurso público, já convocado por edital, para
o provimento de cargos vagos da Secretaria do
Senado, e proibindo a admissão de servidores
nesta Casa, pelo prazo de seis anos, ressalvados
as hipóteses que menciona.
A proposta se faz acompanhar de minunciosa
justificação, em que o ilustre parlamentar expõe
as razões de seu projeto.
O Senhor Presidente encaminhou a proposição
a esta Consultaria, para exame de suajuridicidade,
em face do Regimento Interno.
Nos termos do art. 52 da vigente Constituição;

1 1) impugnar as proposições que lhe pa·
· reçam ·contrárias à Constituição ou a este
Regimento, ressalvado ao autor recurso para
-- 6 plenáriO, qUe decidirá após audiência da
- Comissão de Constituição e Justiça;" _

o Séi'iado Fede~: como toda assembléia ou
colegiado, tem um órgão que administra seus
serviçOS, que o dirige, a Comissão Diretora, segundo as normas do Regimento Interno. E, segundo esse Regimento, é da competência priva·
tiva ·da Comissão Diretora clispor sobre o provimento de cargos de sua Secretaria, conforme
-~us

critérios de oportunidade e de conveniência.
Em conseqüência, a proposiÇão em exame viola

normas regimentais, invadindo área da competência exclusiva da Comissão Diretora; é contrária
ciO Regimento Interno.
O arl 52, em seus Jt1 &

~ _

a 11, atribui ao Presi-

dente do Senado competência para fazer observar

a Constituição, as leis e o Regimento, e, em especial, para impugnar as proposições contrárias à
Constituição e ao Regimento, ressalvado ao Autor
recurso para o Plenário, com audiência prévia da
Comissão de Constituição e Justiça.
O verbo impugnar, usado no art. 52, n9 11 não
tem o sentido usual de refutar, contrariar, combater, resistir, opor-se, mas de vetar, impedir, indeferir; tanto que da "impugnação", cabe recurso
ao Plen~_rlo, ouvida a Comissão de Constituição
e_ Justiça. E, como elementar, não cogitaria de
recurso contra simples oposição, opinião centrá~
"Compete privativamente ao Senado Fe- ria. 56 se recorre de decisão.
Eritende esta Consultaria, portanto que o Sederal:
nhor Presidente tem o dever de negar seguimento
xui·::·&p;·~~b~;·;;-;g;;;;ação, fu~~~ à proj;>oslção, contrária ao Regimento Interno, asnamento, polícia, criação, transformação ou segurado ao ilustre parlamentar que apresentou
extinção dos cargos, empregos e funções de o projeto, o-direito de recurso ao Plenário, contra
seus serviços e fixação da respectiva remune- essa decisão, com audiência prévia da Comissão
.
.
ração, observados os parâmetros estabele- de Constituição _e_Ju.st:iça."
: <:om es~es esc~ar~c1mentos e à vzsta_das dispocidos na lei de diretrizes orçamentárias;
SiÇoes regamenta1s Citadas, passo às ma os de Vos-.
............................ ;.......----·-..- · - - -..-· ~- sa Execelência a proposição em referência.
-Humberto Lucena, Presidente do Senado FeO Regimento Interno do Senado, em seu art. deral.
"Art 97. AComissão Diretora compete:
1- exercer a administração interna do Senado, autorizando as despesas, nos limites
das verbas concedidas, e tomando as providências necessárias à regularidade do trabalho legis]ativo;
DI- propor, privativamente, ao Senado,
em projeto de lei, a criação ou a extinção
de (:argos de seus serviços e a fixação dos
respectivos vencin1entos e, por ato próprio,
fixar as vantagens de seu pessoal;
IV -Autorizar o Presidente a nomear, exonerar, readmitir, transferir, readaptar, aposentar, promover e conceder licença aos fundo-

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ e, nos
termos do art. 52, item 11, o envia à Comissão
de Constituição e Justiça, que deverá pronunciar-se previamente, sobre a matéria.

A Presidência recebe o recurso de V.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos
pelo Sr. ·19 SeCretário.
São lidos os seguintes.

REQOERIMEI'ITO

N• 235, de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução n9 192, de 1988, de autoria da Comissão Diretora, que altera a Resolução n~" 155~
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de 1988,. que dispõe sobre a gratificação de desempenho.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1988.
-Jamll Haddad -Leopoldo Peres-Edlson
Lobão.

8) fazer observar, na sessão, a Constituição, as leis e este Regimento;

R(])' BACELAR EM SEXIDISClJRSO.

97, estabelece:

Quinta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

REQOERIMENTO

N• 236, de 1988
ReqUeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o __ Projeto
. de Resolução no 196, de 1988.
Sâla das Sessões, 14 de dezembro de 1988.
~ Ronan Tito

Haddad -

- Jarbas Passarinho --Jamll

Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Estes requerimentos serão votados após a Ordem
do Dia, na forma do art. 375, II, do Regimento
Interno. (Pausa)
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Antes de iniciar a votação da matéria da Ordem
do Dia, a Presidência informa ao Plenário que
convocou uma sessão conjunta do congresso nacional para amanhã, as 9 hora e 30 minutos, no
Plenário da Câmara dos Deputados, para prosseguimento de votação de medida provisória que
ficou pendente e de alguns decretos-leis que estão
apoiados por acordo de liderança, e ainda mais
a questão final do Orçamento da União para 1989.
Em seguida à sessão do Congresso, a Presidência pretende convocar sessões extraordinárias
do Senado ainda pelo manhã e à tarde, para fazer
o encerramento dos nossos trabalhos ordinários
do ano às 18 horas e 30 minutoS de amanhã.
Essa sessões extraordinárias do Senado serão
convocadas de acordo com as lideranças, na medida das necessidades de se aprovar matérias que
venham, ainda até amanhã, da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Passamos à

ORDEM DO DIA
~-- Srs. SenadOres,

a Presidência chama a atenção
do Plenário, eSPecialmente dos Srs. üderes, para
o seguinte problema: está incluído no item 13
da pauta o Projeto da Lei do Sen"::do n9 63, de
fl9 88- DF, "que estima a Receita e fJXa a Despesa
do Distrito Federal para o exercido fmanceiro de_
1989...

. .

Ocorre que o Senado Federal promulgou aRe-solução n~ 157, de 1988, que estabelece normas
para que esta Casa exerça a competência de Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esta resolução, no seu art. 17, § 7~, dispõe:
"O projeto de orçamento deverá ser devolvido para sanção do_ Governador do Distrito
Federal até o encerramento da Sessão Legislativa."
ASessão Legislativa termina amanhã. Portanto,
estamos a 24 horas apenas do seu término.
Por sua vez, o parágrafo único do art 388 do
Regimento tntemo do Senado estabelece:
'Terão, ainda, a tramitação prevista para
o caso do art 171, b, independentemente
_de requerimento, as proposições sujeitas a
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engano, os aprovou - e todos os dias tem apre- _
.Não h.ctVE:ndo quem queir~ discutj.-lo, declaro-a
vado. Não é possível que quando chegam os proencerrada.
jetas do Goverrio haja sempre uma_ dificuldade,
Por sua vez. o art.371 dispõe:
Nos termos do art. 12, § 39 da Resolução
e se coloquem estes projetas em último lugar,
n9 157, de 1987, será final o parecer da co"A urgência poderá ser requerida:
para não serem votados e para que se atra_sem.
missão sobre as emendas salvo. recurso de
···················································---~·.,.··-.. ··------~ Deixo bem claro, Sr. Presidente,_ que aceitarei
1/10 (um décimo) dos membros do Senado
b) quando se pretenda a apreciação da a proposição de V. Ex' quanto ao DiStrito Federal,
no sentido de serem elas submeti_da_s à delimatéria na mesma sessão;"
porque é regimental e é legal, mas não aceitoberaçã.o do Plenário.
Nestas condições, a Presidência, tendo em vista nem aceitarei nenhuma transposição que venha
a prejudicar a votação dos Projetas dos Itens 2,
Em votação o proJeto, nos termos do Parec-er.
o que dispõe a resolução a que se reportou, que
3,e.4.
Os senhores senadores que o_ aprovam permaequivale à Lei Orgânica dO DlstrTto Federal e o
neçam sentados. (Pausa)
-Faço esta ressalva para que, depoiS,- não se
Regimento Interno do Senado, inicia a Ordem
Aprovado.
do Dia considerando urgente o Projeto de Lei crie qualquer atrapalho ou qualquer desconfiança
(•) __Concluída a votação, com emendas, o prodo Senado n~ 63/88--..- DF, "que estima a Receíta em tomo dessa posição. Fica bem claro que não
jeto voltará à Comissão do Distrito federal, para
e fixa Despesa do Distrito Federal para o exercício abrirei mão dos projetas que estão aqui para serem votados a favor do Governo, e não abriremos _ a red§lção fi_'!al· Será ?ispensada a sua apreciação
fmanceiro de 1989, tendo
mão porque tem sido hábito constante desta Casa ,-pelo Plenário, salvo recurso interpoSto na forma
PARECER sob n~ 10, de 1988, da Cõffiissão.
anteriormente mencionada.
Antes, porém, de passar à discussão deste pro- aprovar ptOjetos idênticos a este. Não é possível
jeto em caráter de urgênda, há expediente que que somente projetas do Governo esta Casa não
O
Sr.
Maurido
Co~-Sr.
Presidente,
peço
queira aprová-los deíxando-os para o último moserá lido pelo Sr. 19 Secretário.
a palavra pela ordem.
.. ·-_
mento.
Fica assim feita aesde já, a ressalva perante
. c)" SR. PâEsmeNI'E (HumbertO LUCena) - O Sr. João Menezes- Sr, Presideot_e. peço
v_. Ex*, Sr. Presidente.
a palavra pela ordem.
Concedo a pala~a ao nobre Senador, pela ordem.
prazo fatal, quando faltarem 5 (cinco) dias
para o término desse prazo."

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador J_oão Menezes, pela ordem.

O Sr. Jamil Haddad contraditar, Sr. Presidente.

Peço a palavra para

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Pela
Nobre Sehador Jamil Haddad, não há questão
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
V. Ex' Justificou, baseado no Regimento, a urgên- de ordem. Só há contradita quando há questão
_de ordem·
da e conseqüente preferência, na Ordem do Dia,
Apenas diria ao nobre Uder do Governo, Senado projeto constante do item 13 da pauta dos
dor João Menezes, que, após a votação dessas
nossos trabalhos.
matérias do Orçamento do Distrito Federal, que
O prazo fmal será amanhã. Amcmhã ainda haVesão urgentes, de acordo CQm a resolução lida,
rá uma sessão.
como V._ Ex~ mesmo reconhece, serão votados
Quando cheguei ao Senado, deparei-me com
pelo Plenário os requerimentos de inversão da
o fato de aqui estar com o n? 2, o projeto de
lei do governo ''que autoriza a União a contratar pauta, que dependerão do voto do Plenário.
operação de crédito externo no valor de US$
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 300,000,000.00(trezentos milhões de dólares nor- Item 13:
te..americanos)"; o de no 3 que dispõe sobre a
- -- Discussão, em turno_ único, do Projeto de
''votação, em turno único, do Projeto de ResoluLei do Senado n9 63, de 1988-DF, que estima
ção n? 194, de 1988, qu~ autoriza o Governo da
a receita e. fiXa a despesa do Distrito Federal
União a contratar operação de crédito externo
para o exercício financeiro de 1989, tendo
no va1or de US$ 300,000,0QO.:OO (trezentos miPARECER, sob n 9 1O, de 1988, da Comislhões de dólares norte-americanos)"; o de n~ 4,
são
"votação, em turno único, do_Projeto de Resolu-do Distrito Federal, fávorável ao proção n~ 195, de 1988, que autoriza a Caixa EconôR
jeto, com a Emenda que apresenta -de n.,
mica Federal a contratar operação de crédito ex_32. que incorpora às de n'?" 4 e 6, pelo acolhitemo no valor deUS$ 80,QOO,OOO.OO(oitenta miR
mento parcial das Emendas de oçs 18, 26
lhões de dólares norte-americanosl",
- e 29 e pela rejeição das demais. Aprovada,
Isto posto,- conversou-se muito, aqui, no plenána comissão, a Emenda n9 17.
rio, no sentido de se alterar esta Ordem do Dia,
a fim de passar vários projetas de lei para ocupar
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente,_ pela
o lugar à frente dos proJetas constantes dos itens ordem.
1,3 e4.
Respondendo pela üderança do Governo, me
opus e não aceito essa transferência dos proJetas.
Aceito qualquer transferênda, desde que venha
depois do de n 9 4. Inclusive, alega-se que há um
projeto'para o Acre e para o Distrito FederaL
Então, deixo bem claro que aceito a exposição
de V. Ex"', que, baseada em disposJtivo regimenta]
e constitucional, dá urgência para a discussão
do projeto que diz respeito ao Orçamento do Distrito Federa].
Quanto à votação d.os projetas do Governo,
não aceito nenhuma alteração de pauta que venha
ultrapassar esses projetas. porque esta Casa tem
aprovado constantemente projetas em dólares
para os Estados - e ainda ontem se nijo me

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _
Concedo a palavra ao nobre Senador João Mene~pela ordem.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL _ PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
penso que, no expediente, há um requerimento
de adiamerito do Projeto de Lei n9 1.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Será lido em_ seguida à matéria urgente, nobre
Senador, porque se trata .de matéria de rito ardinário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto nos termos do parecer.
(Pausa)

O SR. MAURiCIO CORRêA (PDT - DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~
dente, gostaria de- Um -esClarecimento de V. Ex':
a aprovação foi nos termos do que decidiu a Comissão do _Distrito federal?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Exã.tãritente.

O SR. MAURiCIO CORRêA gado, Sr. Presidente.

Muíto obri-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) So&r'eã-rriêsa; reqUerimento que" será lido pelo
Sr. lo Secretário.
·

É lido o seguinte

REQ(JERlMENTÓ
N• 237, de 1988
Nos termos do art. 198,.alínea d_, do Reginlentc
Interno, requeiro inversão da Qrdem do Dia, a
fim de que as matérias _constantes dos itens_ no;oS
2, 3 e 4 sejam submetidas ao PleD-árlo em antepenúltimo, penúltimo e último lugares. respectivamente.
Sala das S~es. em 1_4_ Qe d-e.z_em_bro de 1988.

- Jamlf Háddad.

·

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, para-

uma ~lamaç;ão.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com a palavra o nobre Sen&dor João Menezes,
para uma ·reclamação.
O SR. JOÃO MENEZES (PI'L - PA. Para
uma reclamação. Sem revisão do orador.) -V.
· Ex!' acabou de afirmar à Casa que, após_ a votação
do Projeto do Distrito Federal, colocaria em vota~
_ _ção-o pedido que há na Mesa sobre o açi~mento
- do Projeto n9 1 constante d!i ÜfdE_;!m do Qia.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Antes de iniciar...
(•)-A redãÇã.o final será publicada em suplemento à presente edição.

Dezembro de 1988
O SR. JOÃO MEI'IEZES declarou.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç:ão 11)
Foi V. EX' qile

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não.V. ~está equtvocado. Eu disSe, nobre Sena-

o·-sR.- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad.
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às vezes, por" parte ·da Presidência. Não quer.
obstruir a pauta no entanto, deixo bem dar~ que
vamos aprovar aqui hoje inúmeros empréstimos
para os murucípios, que espero que sejam muito
mais felizes do que o Município do Rto de Janeiro,
porque estamos cansados de votar matérias nesta
Casa e não haver a respectiva hberação de verbas.
Ao encerrar a minha fala, quero que V. ~.
como Pre$idente desta Casa, na pró?dma reunião
da Mesa Diretora se dirija em defes_a do Senado
da República ao Poder Exe_cutivo, para que os
"ªtos aprovados por esta Cas_a sejam cumpridos
e respeitados pelo Poder Executivo.
Faço este apelo, Sr. Presidente, e_retiro o_ meu
requerimento de inversão de pauta.

O SR. JAMIL HADi>AD (PSB - RJ. Para
questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a questão de or~
O SR. JOÃO .MENEZES - Mas a matéria
dem levantada na fala do ilustre SenadOr João
urgente já foi votada.
Menezes não procede. O primeiro requerimento
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} de inversão de pauta nesta sessão foi de minha
Não. Iniciaríamos a Ordem do Dia normal, ordináautoria. S. Qc-' não se encontrava no plenário
ria, com a votação dos pedidos de inversão de
quando assinei o requerimento de inversão de
pauta, e após é que começará, então, a votação
pauta.
com o item 1.
-_Sr. Presidente, tenho tido uma posição coerente
Peço a compreensão de V. Ex"
neste plenário a respeito dos empréstimos exterO SR. JOÃO MENEZES -Eu é que peço - nos, inclusive quando eles são para o seu Estado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Faço de questão que conste o meu voto contrário
a compreensão de V. Ex', poique- me pareCe que
naAta. ---Não há questão de ordem a resolver. O nobre
esse pedido de adiamento que está na mesa seria
Senador Jamil Haddad retiro o seu requerimento.
Sr. Presidente, quando aprovamos uma m-ensao primeiro a ser votado, porque deveria ter sido
gem do Governo, como o fiZemos ontem, para
o primeiro a ser lido, pois entrou em prime_i_ro
a cidade do Rio de Janeiro, o Governo, desresO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) lugar, à frente dos que estão na: mesa. Então,
peitando a autoridade desta Casã, pura e simples- Sohre amesa, requerimentos que serão lidos pelo
o primeiro requerimento a ser lido e votado seria
Sr. ]9-Secretário.
mente não entrega o dinheiro para o pagamento
esse adiamento deste n" 1, a que V. Ex' se refere.
doSfuncionários do Rio ·de Janeiro. No entanto,
São lidos os seguintes
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) hoje, temos na pauta dois empréstimos de 300
Nobre SenadorJoão Menezes, a Presidência apela
REQUERIMENTO
milhões de dólares, outro de 80 milhões de dólapara a compreensão de V. Ext, Porque temos uma -_~.e urna_rolagem de 5 bilhões de dólares.
N• 238, de 1988
pauta: na Ordem do Dia. O primeiro item é eSte- . É preciso que fique bem claro nesta Casa_ que
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento
a que V. EX" está-se referindo. Se há requerimento --estamos aqui para "carimbar" o que o Governo
_interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
que pretendem a inversão da pauta, é evidente
manda: ou carimbamos as matérias da Câmara
que eles são preliminares. Peço a V. Ex' veja bem
Ou carimbamos o -que o Governo manda com fim de que as matérias constantes dos itens n?"
17, 18, 19, 21 e 22 sejam SUbmetidas elo Plenário
que não posso deixar de colocar em votação,
o seu "rolo compressor".
em69, 7°, &, 99, 10~e 11?Jugares,respeêtivamente.
em primeiro lugar, os requerimentos que pedem
Não quero e nem tenho o intuito de obstruir
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 198&
a inversão da Ordem do Dia; em seguida, serão
a pauta, porque estamos no finai do ano legisla- Ronan Tito - Jarbas Passarinho - Leocolocadas as matérias pela ordem da decisão do
tivo. No entanto, deixo bem claro, no~ Anais desta
poldo Peres.
Plenário.
Casa, eSsa ijberdade exagerada que nesta Casa
existe
para
os
empréstimos
em
dólar,
quando
paO SR- JOÃO MENEZES -Sr. Presidente,
REQUERIMENTO
gamos anuaJmente 13 a 14 bilhões_de juros de
havendo requerimento de adiamento, e se for voUmã--dívida
que
não
existe.
t
muito
fácil
chegar
N• 239,de 1988
tado, se for aceito, não pode mais figurar na inveraqui e dizer que são 300 milhões de dó_lares para
são, seria discutir um assunto já resolvido.
Nos
termos
do art. 198, alínea d, do Regimento
Então, pela lógica, em primeiro lugãr, seria vo- ~ um plano agrícola e mais 300 milhões -p-ara um
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
plano
industrial,
sem
dizer,
na
realidade,
especifitado esse requerimento de adiamento. Aprovado
fim de que a matéria constante dos itens n'?" I,
camente, quais são as destinações dessas verbas.
esse adiamento, entrariam os outros requerimen2, 3 e 4 seja submetida ao Plenário em 2?, 39,
Para
não
obstruir,
Sr.
Presidente.
tos de inversão, pois, se for aprovado esse requeri49, 59 lugares, respectivamente
mento, ele vai sair do n9 1, não tem mais o que
Sala daS-Sessões,_ 14 de dezembro de 1988.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) inverter, e o lógico seria votar primeiro esse reque-_Mário M.cü.a- Leopoldo Peres- Aluízio
Nobre Senador, peço que termine a sua questão.
rimento.
Bexerra.
O SR. JAMIL HADDAri - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. E1<' com o respeito que merece, quando, às
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) vezeS, aá chãcas sãó veementes V. ~ procura Em votação o primeiro requerimento.
Nobre Senador João Menezes, há cerca de 5 a
diminuir o tempo do orador que fala.
8 itens da Ordein do Dia qi.le têm requeriniento
O Sr. João Menez~ -Sr. Presidente, peç_o
de adiamento. Então; a Presidência mantém a
a palavra para um esclarecimento.
sua decisão, pede vênia _a V. Ex" e vai proceder
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex~ --não está sendo justo com a Presidêni:::ia,
à votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador João Meque
está
querendo
cumprir
o
Regimento.
V.
Ex'
O SR. JOÃO MENEZES - Entraram todas
nezes.
depois deste, que é o primeiro que está. aí, V. pediu a palavra para uma questão de ordem e
não
fOfffiulou
tal
questão
até
agora.
Estamos
tni·
O SR. JOÃO MEI'IEZES (PFL - PA. .Para
Ex' devia seguir, pelo menos, a ordem de entrada
ciando a Ordem do Dta, nobre Senador. V. Ex'"
um esclarecimento. Sem revisão do orador.)dos requerimentos.
não pode dizer o que acaba de proferir a respeito
Sr. Presidente, parece que esse requerimento que
da conduta da Presidência. De maneira ãlguma
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) acabou de ler o eminente Senador Jutahy Magaa Presidência pode ser parcial, nobre S~nador.
A Presidência tem que seguir o Regimento.
lhães d~dara que mantém os n~ 2, 3 e 4 Peço a V. EJ{õ formule sua questão de ordc:_m.
se não me engano - esses- projetes gue estão
O SR. JOÃO MEI'IEZES - O Regimento
ria pãuta. Quer dizer, os 11""' 2, 3 e 4 continUarão"
O SR. JAMIL HADDAD - Sr. Presíaente,
é este, é seguir a ordem de recebimento dos reno mesmo lugar. Continua em discussão os itens
V. Ex9 sabe do respeito que lhe tenho, mas quando
querimentos que entraram.
~3·~
.
tenho os meus pontos de vista não me arredo
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -deles.
_O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Senador João Menezes, V. Ex!' sabe do resp-eito
E$e é o segundo requerimento. Vai ser votado,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) que lhe tenho, V. EX não pode ficar dialogando
em primeiro lugar, o requerimento subscrito pelo
Formule sua questão de ordem, nobre Senador.
com a Mesa.
Senador Ronan TitO e Jarbas Passarinho, que peO SR. JAMIL HADDAD -Tenho obseJVado
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
dem a Inversão da pauta, para que sejam subme·. dualidades de atuações e de comportamentos,
a palavra para uma questão de ordem.
tidos ao Plenário os noS 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
dor, que, após a matéria urgente...
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
crédito externo no valor de. US$
300,000,000.00 (trezeritOS -milhões de dólares norte--americanos), tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário.
-

O SR. JOÃO MENEZES - Sr. Presidente,
quer dizer que _esse. segundo requerimento também· mantém o n'? 2, 3, -4 --e 5. Só pede _para
alterar depois do n" 6?
--= - - O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Depois do

n~

6.-

O SR. JOÃO MENEZES - Quer dizer que
o primeiro projetg__que ~ser votado é o de n~

2?
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) 9 2. Essa inversão é para o 6, 7, 8, 9,
10 e I!.
·

t: o de n

O SR. JOÃO MENEZES -Muito obrigado

a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE F(Humberto Lucena)
-Em- votaÇão O primeiro requeriinento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
·
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lu~ena) Em votação- O segundo requerimento.
·
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauSa)·
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Feita a inversão, passa-se ao item 1.
Item 1:
Votação, em tum o Unico, do Projeto_ de
Resolução n~ 89, de 1988, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre horário
e freqüéricia rio Senado Federal, e dá out;ras
providências, tendo _ _
PARECERES das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável
ao ptojeto e ao substitutivo; e
-da Comissão Diretora, contrário ao
substitutivo.
(Dependendo da votação do Requerimento n~ 214, de 1988, de preferência para que
o substitutivo seja apreciado antes do prcr
jeto.)
Sobre a mesa, ré:q_uerimento'lu e sertlido pelo
Sr. }9 Secretário. · É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 240, de 1988
Nos termos do art. 350, combinado com a a1ínea c do art. 31 O do Regimento lnterri.O, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Re-SQJução
n~ 89/88, po{dois dias.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 198&
- João Menezes - Frandsco RoUemberg
-Saldanha Dem.
O SR. PRESIDENTE (Hl.lÍnberto Lucenã) Em conseqüêTtcia da aprovação do requerimento,
fica adiada a apreciação da matéria, de acordo
com a deliberação do Plenário, com o voto con:.
trário do Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Humberto L~cena) Item 2:
Votação, em turno ·ün~co, do Projeto de
Resolução n9 189;-de 1988, que autoriza o
Governo da Uniáo a contratar operação de

=A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária anterior.
Em votação.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palavra para encamínhar.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Tem a palavra O nobre Senador Itamar Franco,
para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para encamirVt_ar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
Srs. Senadores, o Senado é chamado a votar
um projeto "que autoriza o GOVerno da União
a contratar operação de, crédito: exterQ.o no valor
deUS$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos).
EITI""Sua mensagem dirigida aos membros do
Seiiãdo Federal, Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú.blica pede autorização para Contratar esse empréstimo no valor de trezentos milhões de dólares, junto ao Banco· internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco
Mundial), destinado a financiar parcialmente o primeiro ·projeto de crédito agrícola.
Sr. Presidente, gostaríamos de saber que prcr
jeto parcial é este? Gostaríamos de saber onde
estão- os· contratos 01.! fnstruffientos, porque, na
mensagem do Senhor Presidente da República
se diz:
--

-e-

"A Concessão do referido financiamento
foi deferida pelo Banco Mundial, após negociações de que participaram, pelo lado brasi- .Jeiro, r~preseritantes da Secretaria de Assuntos fnt~acionais e da Secretaria do Tescuro
Nacional, ambas do Mínistério da fazenda,
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, incumbidos de discutir os aspectos técnico:jurídicos da operaÇão.
Em conseqüências, os instrwnentos contratuais referentes a tal empréstimo estão em
condições de serem firmados,"
Perguntaríamos ao Senado -da Repúbica: que
instrumentos contratuais são esses? Algum sena~
dor conhece. esses instrumentos? Há algum senador presente a esta reunião, nesta noite, que conheça esses. contratos? Se alguém conhece, Sr.
Presidente, é até possível que possamos votaresse projeto. Ainda perguntaríamos a V. Ex" e à
Secretaria-Geral da Casa se receberam esses ins~
trumentos, esses contratos.
Sr. Presidente, o Senador Jamil Had.dad já declarou, nas suas observações, que o Senado da
República vai votar, ao apagar das luzes, um empréstimo da ordem de 300 milhões de dólares.
Qua] é o contrato? Que sentido parcíal é esse
que o Govemo federal fala? Parcial em que-sentido? Parcial em reJação aos dólares? Parcial na
aplicaçllo de quê? E preciso que votemos essa
matéria e queremos votá-la, mas é necessário,
acirna de tudo, que se conheçam exatamente
quais são os .instrumentos legais.
N.ão. sabemos, Sr. Presidente, o nobre senador
que deu o parecer a esse projeto. Gostaríamos
de solicítar essas informações ao nobre senador
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relator do projeto e à própria Mesa. Assifl:l, pediriamos a V. Ex", com muito respeito, nos informasse
o_ senador que relatou esse projeto de empréstimo
de 300 rrtilhões de dólares.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) A Mesa informa a Y. Ex' que foi o Sérlãdor Nabor
Júnior.

O SR. ITAMAR FRANCO- É porque o nobre Senador Odacir Soar-és não está presente,
e foi relatado em plenário. Então, V.~. por favor,
nos diga onde está. Do nosso avulso não consta.
Foi o Senador Nabor Júnior ou o Senador Rubens VIlar? A Mesa nos diz que foi o Senador
Nabor Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Umberto Lucena) Nobre Senador, a Assessoria se equivocou. O relator foi o Senador Rubens Vilar. O-Senador Nabor
Júnior foi O relator da redaçào final. O Relator
é o Senador Rubens VIlar.
O SR. ITAMAR FRANCO- Redação final?

O SR. PRESIDENTE (Humbert<> Lucena) Re_dação final, a ser relatada pelo Senador Nabor
Júnior.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
insistimos. Ao encaminhar esta matéria, não nos
sentimos em condições de votar, t;~orque nao ve~
mos aqui, anexadas aos nossos avulsos, as infor~
mações, não sãbemos se no processo estão. Se
estiverem, gostaríamos de solicitar a V. Ex• enca,minhasse ao senador que usa da palavra se há
algum instrumento, se há algum contrato fornecido pelo Governo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Apenas uma mensagem, nobre Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO -Apenas uma
mensagem.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Apenas uma mensagem, que faz referência ao
contrato a que V. Ext alude.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
o Senado da República não tem cohdições de
votar este projeto. Apenas a mensagem chegou,
já contrariando, e não é a primeira vez que falamos
distO. Erri relação ao Ministério da Aeronáutica,
no empréstimo solicitado para o avião AMX, falá~
vamos também que há na atual Constituição uma
atribuição importante do Senado da Repúblíca.
qual seja, a de f.rxar os limites globais para as
operações de crédito externo e interno da União.
Até hoje, desde 5 de outubro, o Senado da
República não fiXOu aquilO que a Constituição FederaJ o obriga - exatamente verificar não só os
aspectos de empréstimos·externos cdmo-, sobretudo, as operações e os seus limites.
A Casa, ao que parece, sempre no apagar das
luzes, pouca atenção dá à palavra daquele que
ocupa a tribuna, mas é_ preciso uma meditação
profunda neste aspecto: não hã c;ontrato, não há
instrumento. Não sabemos-o -que Significa "par..
cial", o Senado não limitou, de acordo com a
Coi:J.Stituiçã:O, qUe tipo de aç:ão no campo externo
deva ser dado.
Há uma série de falhas, Sr. Presidente, que impedem que, através de uma simples mensagem,
o Senado da República possa aprovar esse empréstimo de 300 milhões de dólares americanos.
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dos contratos. Temos que tomar conhecimehto,
também, dessas questões, aqui temos de cumprir
Nem sabemos. Diz~se no documento: ''apUcaçao as nossas obrigações, infelizmente, temos esquepara financiar, parcialmente, projeto de crédito cido algumas delas.
agrícola". Diz "parcialmente". Não sabemos se
Não podemos fazer com que o Executivo fique
isso significa parcelar os dólares, ou aplicá-los impedido de executar os seus trabalhos, os seus
em determinadas áreas agrfcolas, porquanto os programas, em razão da -nossa falha, mas tam·
instrumentos necessários ao exame apurado da bém não podemos votar propostas do Executivo
sem que este tenha cumpridO o mínimo das suas
matéria não foram enviados ao Senado da Repúobrigações, ou seja, dizer o que vai ser executado
blica.
Coin a- proposta desses 300 milhõeS de dólares,
Interessante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Governo fala na chamada "teoria da recepção". q~~- ~~pncação desses 300 milhõeS de dólar~s.
O que é isto? Segundo interpretaÇão é aquela
Temos aqui a Liderança do Governo, temos
segundo a qual os textos legais anteriores conti- aqui -~en~~ores qu~ apóiam o Governo. Quando,
nuam vigentes até que novos os substituam.
por decisão do plenário, resolvemos adiar a votaOra, Sr. Presidente, se essa "teoria da recepção"
ção dessa matéria, houve o comprometimento
fosse verdadeira, por que, então, mandar essa
formal de que seriam enviadas ao Senado as informensagem ao Senadq da República? Aplicasse mações necessárias para que pudéssemos votar.
o Governo, ao longo dos anos, ao longo do perto~ _ Agora retomam essas proposições à pauta, para
do do autoritarismo, o Decreto~ Lei nG 1312, quan~ - votação, sem que o Governo tenha tido, pelo me·
do iniciamos o endividamento externo deste País, nos, a deUcadeza - ner:n digo a obrigação'"-,
através do empréstimo do antigo Departamento a delicadeza de atender à decisão do plenário,
de Portos, Rios e Canais.
que só se preparou para votar esta questão, favoSr. Presidente, a partir desse Decreto-Lei no? ravelmente ou não, com conhecimento de causa.
1312, modificado ao longo dos ãi-iOs, as autori·
O Governo, mais uma vez, nega-se- a prestar
dades brasileiras processaram o endividamento
as informações de que o Senado necessita para
externo, que chegou a este ponto hoje.
Apelaríamos, particularmente, à Bancada do cunlj)rir a sua função legislativa. É mais uma ação
PMDB, hoje chefiada, se não me engano, pelo do Governo contra OLegislativo e não a podemos
Senador Leite Chaves- e S. Ex' vai~se recordar, aceitar, Sr. Presidente, nós não a podemos aceitar,
porque chegávamos junto ao Senado da Repú~ Srs. Uderes, não votaremos uma matéria descoblica em 1975, e investíamos contra esse endivi~ nhecendo as razões que levam o Governo a solidamento externo sem o conhecimento prévio dos citar esse crédito de 3.00 milhões-de dólares.
Tem6s ele exigir do Governo que cumpra as
instrumentos, dos contratos e da aplicação do
suas obrigações para com o Legislativo, para que
dinheiro -, porque ilãO ê posSível que hoje a
Bancada do PMDB nesta Casa pOssa aprovar pro- possanfoS Curi1prir as nossas obrigações, a fim
jeto desta natureza, sem que os Srs. Senadores de que o Governo possa executar o seu programa
de trabalho.
tenham conhecimento exato dos termos do que
pretende o Governo da República, dirigimOs, por~
Nós não estamos mais aqui para assinar che·
tanto, um apelo não apenas à Bancada do PMDB ques, cheques em branco~ porque também não
nesta Casa como a todos os Partidos que aqui temos consciência de que este Governo mereça
têm assento, para que rejeitemos esse projeto, que este. Senado assine cheque em branco em
ou, então, Sr. Presidente, que seja transferida sua seu favor. Aqui aprovamos matérias que são levaapreciação, até que o Governo possa enviar ao
das ao conhecimento do Senado, são trazidas
Senado os instrumentos adequados que propi~ para votação no Senado com mensagem do Execiem um exame decente da matéria.
cutivo, nós as votamos e as aprovamos e o Execulnsistimos, não é possível que o Senado da tivo não cumpre a sua -parte na liberação dos
República, particularmente a Bancada do PMDB, recursos aprovados por esta Casa. No entanto,
à qual já pertenci, possa hoje coonestar essa men~ agora o Executivo _pede mais esses 300 milhões
sagem, que não representa nada para uma análise
de dólares. sem ao menos ter a consideração
profunda dos Srs. Senadores.
__d_e apres~ntar ao Senado_ as informações para
Era o que tínhamos a dtzer, Sr. Presidente.
que servirão esses recursos. A Liderança do Governo náo está aqui apenas para votar favoravelO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
rtlef!_te às mensagens; a Liderança do Governo
peço a palavra para encaminhar.
está também para, no cumprimento das suas
___obrigações, de seus deveres de Líder, dar as expliO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) caçõeS necessárias a esta Casa sobre como serão
Com a palavra o nobre Senador Jutahy Maga~
aplica1d0$ ~~-s.recursos. Se ã. Liderança do Golhães, para encaminhar.
verno tiver essas informações, que as preste ao
Senado, se não as tiver,_ que vá solicitá-las ao
OSR-JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BAGoverno.
· ·· · ·
Para encaminhar. Sem revisão do orador.}- Sr.
Presidente, em sessão anterior o plenário resolveu
Por isso, Sr. Presldente, peço às lideranças desadiar a votação desta matéria, levando em consi- ta Casã, a cOmeçar pela Liderança do meu Parti~
deração que o Executivo não tinha encaminhado, do, solicitem o adiamento desta questão, pois o
para conhecimento do Senado, o plano que fará
Governo não mandou até hoje as informações
com que seja executado o trabalho proposto na
que foram solicitadas pelo Senado, em sessão
mensagem, para a aplicação desses 300 milhões anterior.
de dólares. Isto faz parte, também, das obrigações
do Executivo, é uma obrigação constitudonal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O nobre Senador José Paulo Biso!, na sessão Cóficedo a palavra ao nobre Senador Leite Cha~
anterior, mostrou, inclusive o art. 49, quando trata ves, para encaminhar a votação.
O nobre Senador Carlos thiarelli nos pergunta,

fora do microfone, para que -são esses dólares.
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O SR. LEITÉ CHAVES (PMDB - PR. Para
encaminhar a votaçãO. sem'---1-evisão dO or.eidor.}
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a novã COnstituição estabeleceu uma modalidade: diferente de
comportamento.Antigamente o Governo Federal
fazia a operação e nós aprovávalnos ou não a
operação externa. Agora não, nós autorizamos.
Entã-o, sem que haja essa autorização, OGoverno não pode fazer contrato nenhwn. Desta forma,
o Presidente da República, para efeito de cumprimento da Constituição - art. 52, item V- ficou
naquela posição dos governadores de estado ou
dos prefeitos, que para contratarem, ainda que
internamente, uma operação, precisam de prévia
autorização legal. Esta é a diferença.
Tanto é que o art. 52, item IV, diz: "aprovar
previamente... " Ainda é uma aprovação; aqui não,
é autorizar. A autorização é a condittio para que
o Governo faça a contrataçâOJederal. Poderemos,
ainda, na fiscalização financeira, examinar a extensão desses empréstimos, sua natureza e finalidade.
Com esse esclarecimento a Casa - creio ~
fica elucidada, Sr. Presidente.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, Uder do Governo, para encaminhar a votação.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA- Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, este projeto de
lei é igual a todos Os outros projetas que teinos
aprovados aqui. Inclusive já aprovamos, se não
me falha a memória, projetas idêriticos para São
Paulo, Minas Gerais, não sei se algum para a Ba~
hia. OcOrre- que ilãO e PoSsível que, toda vez que
chega um projeto de interesse do Governo, se
queira criar essa dificuldade.
De acordo com a Constituição temos que dar
autorização, nos termos do art. 52, item V, da
nova Constituição, e o Governo explica para que
se destina esse empréstimo. O aSSunto já foi exa·
minado e deferido pelo Banco Mundial. Trata-se
apenas de regularizar o empréstimo. É ato neces·
sário, é ato essencial, sem o qual não se pode
realizar o fato. Diz·se aqui, no projeto, que esse_
empréstimo destina-se à agricultura, e estamos.
aqui reclamando que não temos recursos para
enfrentar as necessidades públicas. Ora, se o Governo remete um pedido de empréstimo,-criam·se
dificuldades. Não tem nenhum cabimento -da·
ta venia - a alegação do eminente Uder e brilhante Senador Itamar Franco, porque S. Ex' já
tem votado projetas semelhantes sem esses deta·
lhes que acaboa de alegar.
Reconhecemos a inteligência do Senador Itamar Franco, mas essa inteligêndã: não pode fun·
danar só para um lado. S. Ex~ já votou outros
projetas idênticos a este. Espero que também
o faça com relação a este.
Era esta, Sr. Presidente, a explicação que dese·
java prestar à Casa.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presi~
dente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -

CE. Para encaminhar. Sem revisão do

orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, noto
que esta matéria sempre causa celeuma no Senado Federal. Então, acho que devo fazer algumas
observações a este respeito, para eliminar algu-

mas dúvidas.
Primeiramente, chamaria a atenção para essa
referência aos instrumentos, como se diz aqui:
"Em corisei:Jüência, os instrumentos contratuais referentes a tal empréstimo estão em

condições de ser firmados."
Ora, Sr. Presidente, instrumento é o que conduz
o próprio contrato; é a materialidade, é a forma
material do contrato. Contrato é subjetivo, é imaterial. Instrumento é aquilo que se escreve; são as
páginas, são os papéis devidamente escritos. Mas
só há instrumento quando as assinaturas estão
devidamente apostas e as regras do Código CIVil
são devidamente atendidas, isto é: a existência
de duas testemunhas, a observação da aptidão
das pessoas que assinam,_ a <)ferlção da capacidade daquelas pessoas que firmam o documento,
enfun, vamos para aquela parte do Código Civil
intitulada "Dos Contratos". Quando o contrato
é comercial, _aplica-se especialmente o Código
Comercial nas atividades meramente comerciais.
Jl.1as, aqui, seriam as regras do nosso Código Civil
sobre contratos.
Então, não há_ainda insJJ:u.mentos; há aquilo
que está preparado para ser instrumento. Instrumento é um contrato devidamente escrito e assinado, isso é instrumento. O que querem dizer,
na mensagem, é que os papéis devidamente escritos e que serão instrumentos podem ser assinados. É isso que está sendo dito.
Sr. Presidente, há de se convir também que
a sistemática mudou muito recentemente e agora
o Senado tem que acompanhar a feitura do próprio contrato. Estamos num momento de transição, como já disse aqui em outra oportunidade,
tudo aqui é transição. Se nos formos ater com
muito rigor, não votaremos absolutamente nada.
Quanto à referência a planos que não conhecemos, não temos o direito de não conhecê-los,
porque isso é matéria pubUcada no Diário OHdai. Então, no Brasil, pela siStemática brasileira,
ninguém p-ode ignora. aquilo que se publ!ca no
Diário Oficial. Ninguém pode dizer que ignorar
a le~ não é aceitável o argumento de ignorância
da lei, como também não se pode ignorar o que
se publica no Diário Ofldal. Duvido que esses
planos, de que fala a mensagem presidencial, não
estejam publicados no Diário Ofldal. Devem estar publicados no Diário Olidal. No entanto, entendo que há muita irregularidade por força dessa
transição e temos que proceder ainda de acordo
com a legislação que, não colidindo com a Constituição, ainda está em vigor, até que nós, nas minudências necessárias, venhamos a produzir uma
nova legisJação.
Então, só não está em vigor aquilo que, sendo
princípio legal, colidiu com a Constlttrlção; continua sendo direito positivo; não é mais direito objetivo nem tem eficácia.
Isso é o que devemos observar nessas votações,
sob pena de, como advertiu o Senador Jutahy
Magalhães, bloquearmos as atMdades do Governo central.
Era somente isto, Sr. Presidente.

O Sr. Severo Gomes- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES (PMDB -SP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Pfesidente, Srs. Senadores, o preceito constitucional
que estabelece a apreciação yor parte do Senado
dos empréstimos externos existe não para saber
se as procurações para as assinaturas dos contratos estão em ordem ou se há testemunhas para
isso.
óbvio, por parte das autoridades e dos
procuradores, que, se não tiverem poderes, esses
contratos não serão aceitos.
Essa _queStão foi e -é colocada, a fim de que
se saiba para que o Brasil se ·endivida? Onde é
que esses recursOs serão aplicados? Quais são
as taxas de juroS para se julgar a conveniência
ou não desse empréstimo? - Entãó~- desconhecemos o que é essencial, e
não temos conc:Hções para votar.

e

O Sr. JamU Haddad- Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O sR. PREsiDENlE (Humberto Lucena} Votação. Concedo a palavra ao nobre Senador
Jamil Haddad, para en~aminhar.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
encaminhar a votação.- Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, respeito a figura do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, mas não entendi
sua colocação neste momento. Diz S. EX que
estamos numa fase de _transição, mas se o dispositivo constitucional é claro e taxativo, que transição é esta?
A tranSiÇão seria real a partir do momento em
que tivéssemos que fazer alguma lei, para que
a matéria ficasse claramente configurada, uma
lei complementar, ou urna lei ordinária.
O que existe de real é que mandam para esta
Casa uma solicitação de empréstimo externo de
trezentos milhões de dólares, dizendo que se desti-na a um plano de agdcultura.
Sr. Presidente, feliz do país que dispusesse desse dinheiro para fazer a reforma agrária, mas sabemos que não é para esta finalidade. Sabemos
que é, talvez, para a indústria da seca; sabemos
que são certos condicionamentos do setor agrário
que, infelizmente, vêm, de décadas em décadas,
repetindo-se, e não sabemos, na realidade, que
plano é esse. Qual é o plano? Quero saber se
algum Senador, aqui, pode nos informar que plano é esse do Governo que será executado com
trezentos milhões de dólares, aumentando mais
a nossa dívida externa, para que mais dólares
sejam pagos anualmente, em debimento do problema social do Governo.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não quero obs-~r a pauta, já o declare~ mas eu espero que

esta Casa volte a ter a sua autonomia, a sua independência, porque estamos hoje aqui aumentando a nossa dívida externa. Esta é realidade. Só
hOje vanios aumentar a nossa dfvida externa em
680 milhões - nós, não, porque votarei contra.
Tem sido uma tónica minha, nesta Cala, votar
contra qualquer empréstimo externo inclusive para o meu Estado, e peço conste de Ata meu voto
contrário.
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Precisamos ter em mente os nossos dispositivos constitucionais. Precisamos fiscalizar os atas
do G-oVerno, um Governo erri que um rilinistro
diz que o outro é ladrão e não prova; em que
o Presidente da República, se sabe que o ministro
é ladrão, não o demite, se acredita que o ministro
não é }é)drão, não demite quem o acusou. Na
Petrobrás, há 200 milhões de cruzados cujo paradeiro não se conhece: estão no banco? foram
obtidos por fora? foram levados? Ninguém sabe.
Esta é a realldade patente, flagrante. Entretanto,
vamos autorizar mais 300 milhões de dólares,
no próximo item, mais 300 milhões de dólares:
no outro, mais au milhões de dólares.
Em contrapartida, aprovamos ontem uma
. mensagem do Poder Executivo autorizando um
crédito para a cidade do Rio de Janeiro e o Presidente do Banco do Brasil diz que não übera. É
esta a nossa situação. Entendo que a pessoa seja
Governo - uns são Oposição, outros, Governo,
isto faz- parte do regime democrático, mas exite
algo chamado _ética, éti_ca política. Respeitamos
as Lideranças do Governo nesta Casa, mas quere·
mos que elas .sejam éticas, que não abdiquem
do setJ papel constitucional, do seu papel legal
de fiscaliz_ar o Governo. Qual o crime que estamos
cometendo ao solicitar maiores informações, nós
que somos OposiÇãO?
$r. Presiden~. deixa_ndo mais uma vez marcada
a minha posição nesta Casa, quero declarar a
V. EX'i' e aos nobres Pares que votarei contrariamente à matéria, e peço que conste de Ata.
O Sr. Mauricio CoJTêa -Sr. Presidente, peço

a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ...:.Concedo a palavra, para encaminhar a votação
ao nobre Senador Mauricio Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente s6 para deixar registrada
a posição do nosso partido.
Na medida em que aprovamos o empréstimo
para o Rio de Janeiro, e sabendo da angústia
por que passa aquele povo, hoje, ao tomarmos
conhecimento de que o Banco do Brasil não se
interessou pelas providências necessárias à conclusão do empréstimo, é hora de meditarmos
mais profundamente sobre as posições que devemos assumir com relação aos empréstimos solicitados pelo Governo Federal,
Para que se mantenha a dignidade e até o nosso
brio, não ê concebível, Sr. Presidente, que esta
Casa aprove qualquer empréstimo do Governo
Federal sem que primeiro haja uma explicação
plausível, correta, a esta Casa.
Dentro da estrutura dos três Poderes, temos
a responsabilidade do Senado da República encarregado, na forma da COnstituição, de examinar
esses empréstimos.
Aprovamos o empréstimo de ontem, o Prefeito
Satumiho araga esteve aqui e depois voltou para
dizer que o enlpréstimo não iriª sair -_presenciamos aqui, nos corredores do Senado, a angús~
tia dos funcionários com relação a essa recusa.
É hora de concluirmos, Sr. Presidente, que não
temos condições de aprovar esse empréstimo pedido pelo Senhor Presidente da República.

Nosso partido se posiciona inteiramente solidário com o Senador Jamil Haddad. NoSsa posis:ão

~

O Sr. Edison Lobão palavra pela ordem._

Sr. Presidente,_ peço
_ _

será contrária a esse empréstimo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena)O 8_R. ~~ENTE (Hur:nberto Luc~na)_ -- __:__- Pols não, nobre Senador.

Em votaçao o proJetO.

Os Srs. Senadores- qtie

aprovam queiram per-

manecer_sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Itamar Franco favor,

perrnita~me
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Sr. Presidente, por

V. E,xf'

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) A Presidência anunciou a votação

É que o Senador
Mário Maia levantou junto com V. Ex'.

O Sr. Itamar Franco -

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) S. Ex' não pediu a palavra.

OSr.ltamarFranco-Não, S. Ex'! não pediu.
Mas como V. Ex• ainda não anunciou toda a maté~
ria, tenho o direito de pedir verificação.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) .Mas já foi anunciada a votação.

O Sr.ltamar Franco- Não foi, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Foi anunciada a votação. V. EX' quer a verificação?

O S.-. Itamar Franco -

Então, Com

decla~

ração de voto. __ _
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Concedo a verificação.
Srs. Senadores, ocupem seus lugares, para po-dermos realizar a votação.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Vou pedir o voto dos Srs. Uderes.

.-

"""'

-.

~

O SR. EDISON LOBAO (PFL -

~

MA Pela

ordem. Sem revisão do orador.)- Em verdade,
Sr:. Presidente, o que aconteceu foi o que acaba
de relatar o nobre Senador João Menezes.
O Sr.ltamar Franco, quando V. EX' já anunciava
a leitura da redação final, contentou-se com as
informações de V. EX' e pediu a palavra para justificar o voto. Nesse jnstante _é que V. Ex' convocou
para a verificação.

voto.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Não. V. Ex' pediu verificação.

O Sr. João Menezes- Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Ora, nobre Senador, V. Ex.' há de convir...

O Sr. João Menezes - S: Ex!' pediu para
fazer a justificação de voto e ainda disse .que ficava
satisfeito, porque ia...
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. EX' há de ouvir, nobre Senador, que estou aten-

to.
O

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PFL?
OSR.EOISONLOBAO(PFL-MA)-Sim.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) A Presidência ouviu o pedido de verificação, mas
confia ria honorabilidade do Senador Itamar Fran~
co. Vai pedir a S. fr. que confirme se pediu ou
não verificação.

-Sim.

O Sr. João Menezes .:.._ Pediu primeiro, de-

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB- RS}
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PDT?
O SR. MAuRICJÓ-CORRéA (PDT- DF)
-Não.

pois aceitou.

_O Sr. l~ar Franco -Sr. Presidente, pedi
a verificação. V. ~disse que já não poderia mais
~er utilizada. EntãO, disse, se não poderia- mas
entendia que poderia e po;de ser utilizada -, se
V. Ex' mantivesse a sua dedsão, evidentemente
teria que encaminhar.
Aquestão é_ esta.
Agora, desde quando, aqui - o Senador Edi59D. Lobão me_ permita -S. Ex" fala por mim?
Quem fala Por iTiim sou eu. Em não falo pelo
Senador Edfson Lobão, nem S. Ex' por mim.

a verificação.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PDS? (Pausa.)
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PDC?
O SR. MAURO BORGES (PDC -

ta veri~~ãr na Taquigrafia._

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Ei.l oUvi o pedido de verificação. A confusão se
criou porque o Senador Mário Maia levantou-se
tardiamente para pedir a palavra para encaminhar
a votação, mas houve o pedido.
Será procetlida a verificação.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, não
quero discutir com V. Ex', mas gostaria que ficasse
consignado aqui o meu protesto, porque o Sena..

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) O nobre Senador Itamar Franco pediu verificação.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) V. Ex' já falou. A direÇão da Presidência é a dlreção

GO) -

Não.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Como vota- o Uder do PSB?
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ)- Não.
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PMB? (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)-

(Procede-se à votação)

O Sf.Itamar Franco- Pedi, Excelência. Bas~

O Sr. João Menezes - No momento, não
estava atento, porque ouvi e faço um apelo -ªo
Senador. S. Ex' acabou de dizer que, sabendo
que não ia ganhar, ia então, justificar 6 seu voto,
para deixar a sua palavra inscrita nos Anais da
Casa. Foi isto o que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Estou atento, nobre Senador. Eu não diria nada
desse pedido de verificação.

O SR. RONAN TITO (PMDB -MG) -Sim.

O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) Corria vota o Uder do PSDB?

dor Itamar Franco disse que ía justificar o seu
voto. S. EX' pediria primeiro, a verificação e V.
Ex' respondeu que já era tardio o pedido. Este,
o fato que aconteceu: Entretanto, se V. Ext quer
tomar outra direção, a tome, mas o que ocorreu
foi_Jsto: S. Ex' pediu a verificação; V. Ex' lhe respon ..
deu dizendo que não cabia mais, e o Senador
Itamar Franco, educadamente, disse: "vou fazer
a justillcativa, o que dará no mesmo, pois vou
perder na votação, em fazer a justificação".
Lastimo o que está acontecendo. Aliás, ontem
já disse que estão acontecendo coisas esquísitas
no Senado...

Sr~ João Menezes- Não, Sr. Presidente.
Perdoe-me. No momento V. Ex' não estava atento.

do Regimento Interno do Senado Federal. Será
registrado o protesto de V. Ex' O que a Mesa
disse foi que não havia mais oportunidade para
o encaminhamento da palavra do Senador Mário
Maia, que a pediu tardiamente.
Vai-se fazer a votação requerida. Na forma regimental. a votação será nominal.
Como vota o líder do PMDB?

Assim, peço a V. EX' re<:onsidere a sua decisão,
porque __ não foi esta a posição final do debate
entre_ a _1'-\es~ e'? eminente Senador Itamar Frai}co.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, parece _ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) que o nobre Senador !~mar FranCo pediu a paJa.. O que a Presidência quer saber é se V. .EX" pediiJ
vra - como V. ~ disse que já sido tinha anun ..
ciado a votaçao - pa~a fazer a justificação de
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VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES:
.Alexandre Costa
Alfredo Campos
Aluizio Bezerra
Carlos Alberto
Carlos De'Carlí
Chagas Rodrigues
Cid Cafitalho
Edison Lobão
Francisco Rollemberg
Gerson.Camata
João Calmon
José lgnádo
Leite Chaves
Leopoldo Perez
LouriVal Baptista
Mareio Lacerda
Mário Maia
Mauro Benevides
MeiraFUho
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Odadr Soares_
Olava Pires
Paulo Biso!
Ronan Tito
Rubens Vilar
Wilson Martins

4148

Quinta-feira 15

-·senennum

VOTAM "NÃO" OSSRS. SEJ'IADORE&

dos Srs. Senadores des_eja fazer
uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada
-- ~-- --~ -Encerrada a discussão, a matéria é da:da como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais ..
A matéria vai à promulgação.

Carlos Chiarem

Dirceu Carneiro
GOnzã.ga Ja1mé
Iram Saraiva

Itamar Franco
Jamil Haddad
José Agripino

O.SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Jutahy Magalhães

--Jtem3:

Maurício Corrêa
Mauro Borges

Nelson Wedekin
Pompetl de Sousa
Severo Gomes

ABSTÉM-SE DE VOTAR OSR. SEI'WJOR:
Ronaldo Aragão

-

nário

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Se todos os Srs. Senadores já votaram, vai·se
proceder à apuração. (Pausa.)
-

(Procede·Se à apuração)_

A discus~o: da matéria foi encerrada em sessão
ordinária -ãnterior, "fendo a- VOtaÇào sido adiada
por falta de quorum.
Em votaçãO o projeto.

O Sr. Itamar Franco -Sr. Preslde~te; ·peço
- a palavra para erlCãmihhar a votação.

Votaram SIM 27 Srs. Senadores; e NÃO, 14.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 42.
O projeto foi aprovado.

O SR. PRESIÍ>ENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavraao nobre Senador Itamar Fran-- co, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
-

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

n"' 189, de 1988.
<O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 189, de 1988, que autoriza o
Governo da União a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares americanos)
Sala das Sessões. 14 de dezembro de 1988.
- Nabor Júnior, Relãtor.
_
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 189, de 1988.

Faço saber que o SenadO Federal aprovou, no
termos do artigo 52, inciso V, da Constituição,e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N• , de 1988

Autoriza o Governo da União a realizar
operação de empréstimo externo no va-

lor de (JS$ 300,000,000.00 (trezentos
milhões de dólares americanos).
O Senado Federal resolVe:
Art. 19 É o GOverno da- União; nos termos
do art. 52, iriciso V da-Constituição Fedei-ai autorizado a realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 300,000,000.ro-(frezéntos mi-"
lhões de dólares americanos) juilto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
(Banco Mundial), destinado a financiar parcialmente o f Projeto de Crédito Agrícola.
Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redaç:ão final.

-

Vot~ção, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 194, de 1988, que autoriza ·a
Governo da União a contratar operação de
crédito externo no valor de US$
300,000,000.00 (trezentOs riiilhões de dólares norte-americanos), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-

Mendes Canale

Sr. 19 Secretário.
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O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para encaminhar. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente
eSrs. Senadores· fui um dOs fundadores do PMDB,
recordo-me de que fui o oitavo a nível nacional,
a assinar a ficha do partido. Fui o primeiro presidente_.d_o_FMDB mineiro, num momento em que
as grandes lideranças no meu Estado formavam
o partido Popular. Pouca gente, àQuela época,
acreditava que o PMDB mineiro, pudesse fincar
as suas es_tacas, já que as grandes lideranças haviam fUndado o chamado partido Popular.
Ao longo dos anos,_ até mesmo- como Uder
substituto nesta Casa, nós do PMDB, o PMDB
daquela épo-ca, e não este PMDB de agora, combatíamos empréstimos desta natureza. A todo instante e a todo momento, recordo-me do Senador
Paulo Brossard daquela tribuna levantando os
--seus braços e· môStrando os seus punhos, numa
ira sagrada castigando o Governo contra tais empréstimos.
~Ao que estamos assistindo, agora, Sr. Presidente? Até mesmo partidos que se dizem afeitos
à modernidade, à liberal demo~racia, votam projetas dessa natureza.
Não falo Isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
no sentido_ de provocar, para que cada um se
veja na obrigação de a encaminhar matéria. Mas
é profundamente triste, e é por isto q~e neste
País, estamos observando_ o que o povo está fazen~o com o PMDB. É uma pena, porque os
j9mai_s possivelmente não vão refletir o que se
passa aqui e talvez não dêem a devida atenção
a uma sessão_ como a desta noite do _Senado
da Repúblíca, quando se aprovam projetas dessa
natureza.
Sr. Presidente, engaP!.am-se aqueles que pen~ que estas palavras se perderão no e_co desta
sal<l:EJas repercutirão lá fora, nesta expansão chamada cidadania democrática, que a cada dia e
a cada instante está dg_rnonstrando nas umas o

nosso_PMDB. Ainda hoje aqui se ratava emTeo!ônio Vilela. Este PMDB que ajudei a fundar jamais
teria aprovado essa mensagem. É interessante
que, de repente, o PMDB quer-se desvinCular do
Governo, dizendo que não é Governo. Diz nas
ruas que não é Govemo_e éiqui Se c"oniPôrta como
Governo. E aqui se comporta - repitO -Como
Governo, ao aprovar esta mensagem_- Como
vai fazê-lo possivelmente ágora - , mensagem
esta eivada dos mesmos vícios e com as mesmas
falhas.
Vem o senadOr Cid Sab6ia de Carvalho e fala
em Direito Positivo, fala que- nãO há instrumentos.
Mas há contrateis, Sr. Presidente - é o Governo
-que o diz- e o Senador Severo Gomes lembrou
bem, contratos que d~vem_dizer quais são as condições, que juros, qual o prazo" de carência ...
Onde vão aplicar 300 milhões de dól&r~s norteamericanos, Sr. _Presidente? Ê o mínimo que o
Senado tem que exigir e é o minimo que o PMDB
exigia à época em que se aplicava o Decreto-Lei
- n91.312:-·
No entanto, o Senado-aa República, como sempre, vai permitir ao Governo manU$ear: mais_3QO_- _
milhões de dólares, aumentando o endividaro_ento
extemo. Mas o PMDB dirá amanhã, nas praç.;ts
púbilcãS, qUe l1ã0 é o Governo, que lião tem nada
com essa polítiCa económica, que política económica é do Ministro Mailson da Nóbrega, que a
política é do Ministro do Planejamento, que a política é do Presidente Samey- este sim, execrado
pelo PMDB~ -No entanto, é o PMDB aqui, nesta
Casa; ·que· estâ aprovando essas Mensagens de
Sua EXcelência o Senhoa:_Pr~s_iden_t_e da República.
Então não- é o Presidente _Samey, não.
O Senado dã República deveria, pelo menos,
fazer o que pediu V. Exl':: sustar esses projetas.
Sustar esses projetas para que, Sr. Presidente?
Para que o Governo envie as informações devidas
ao Senado da República, senão - eu já o disse
no primeiro encaminhamento - deveríamos
continuar aplicando, sim, o Decreto-Lei n9J.312,
de 1974, do então Presidente da República, o
General Ernesto Geisel. O que estamos fazendo
aqui nesta noite, Sr. Presidente, é praticamente
o mesmo que o Presidente Geis_el Jazia, através
do Decreto-Lei n9 1312.
Ninguém, Sr. Presidente, duvido que algum Senador aqui possa explicar que projeto é este, como vai ser aplicado, como vai ser aplicado parcialmente, quais os juros que serão pagos; com quais
organismos ·internacionais o Governo brasiLeiro
está negociando. Gostaria de ouvir dos Srs. Senadores, se é que algum pode informar aqui, hoje
à Casa. Qual é o organismo? É O Banco Mundial?
Sim. Mas que la é o juro, qual o prazo de carência,
qual o contrato fmnado, quais são as cláusulas
desse contrato, o que o Governo brasiLeiro oferece _em garantia para obter 300 milhões de dólares,
Sr. Presidente? Será que algum Senador aqui saberia responder? Se algum sabe, que se apresente
no encaminhamento· e o diga, mostre aos Srs.
Senadores da República quais são esses contratos.

O Sr. Leite Chaves -V. E:xl' pode receber
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O orador está encaminhando votação, não é per~
mitido aparte.
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O Sr. Leite Chaves- Não pode receber apar~
te?

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Não pode.

O Sr. Leite Chaves- Mas S. Ext está desafiando a que expliquemos.

V.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~ pode usar a palavra posteriormente.

O SR. ITAMAR FRANCO-Lamento, Senador Leite Chaves. Como já disse há pouco, meu
companheiro de Senado, quando aqui chegáva·
mos em 1975, pelo então Movimento Democrá-

tico Brasileiro, à época, até diziam que chegávamos aqui pelas enchentes, porque fomos 16
Senadores do MDB eleitos em 1974. E eu tive

a felicidade, Sr. Presidente, no meu Estado de
Minas Gerais, graças à benevolência do povo mineiro, de ser reeleito em 1982.

Sr. Presidente, vou continuar defendendo, aqui,
os princípios que aprendi, na cartilha do .MDB
e do PMDB, cartilha que pode ter desaparecido
paraa1guns, mas que, por certo, não tenho dúvida,
permita Deus que eu esteja vivo para observar
as eleições presidenciais que se aproximam. Que-ro ver os discursos, nos palanques, do candidato
do PMDB. Quero ver o PMDB dizer que não pertence ao Governo, que a culpa de tudo isto q'ue
aí está. para os trabalhadores, para o povo, para
a sociedade, é apenas obra do Presidente da ReptThlica, do Presidente José Samey. Vão dizer que
o Presidente José Samey pertenceu ao PDS, e
o destino o colocou na Presidência da República.
Sr. Presidente, não tenho dúvidas, o PMDB que
esperou tantos anos - nós tantos lutamos pelas
eleições presidenciais- vai aprovar essas mensagens, vai continuar a referendar, como tentou hoje
aprovar uma Medida Provisória de Sua EXcelência
o Presidente da República na Câmara dos Deputados.
Tudo isto vai ser feito, Sr. Presidente, mas no
dia 15 de novembro do ano que vem o PMDB
terá a resposta nas umas.

Durante o discurso do Sr. Itamar Franco
o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da
Presidência que .é ocupada pelo Sr. Jutahy
Magalhães.

O Sr. Leite Chaves- Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador para encaminhar a votação e informo a V. Ex' que dispõe
de dez minutos.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para
encaminhar a votaçao.)- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores o Senador Itamar Franco, nosso companheiro desde 75, é de comportamento irrepreensível dentro e fora desta Casa. Nunca holNe em
jornal qualquer referência que o desabonasse. S.
EX" é um instante alto do Senado, é um hlgh
Ught, pela coerência, pela dedicação. Tanto é
que, quando hotNe divergência entre o nobre senador e o nosso Partido, S. Ext Se afastou e, até
que se afine com outro, permanece intocável na
busca de um destino porrtico que lhe pareça me~
lhor.
O Senador Itamar Franco é um engenheiro,
mas conhece mais sobre Direito do que muitos

nesta Casa._ S . .Ç.x1' é uin jurista do regulamento
e,- ao mesmo tempo, um técnico dos números.
Mas, S. EX" deve atentar para o fato de que esta-

mes dentro de ur:n novO regime, uma nova Constituição que atribui nova competência ao Congresso. Quer dizer, poderes que desde 1964 não tinha.
Antes éramos uma casa- homologatória. Hoje te~
mos poder efetivo, decorrente da Constituição.
No passado, no regime da anterior ConStituição,
não tínhamos condição de emendar qualquer
projeto ou de fazer qualquer lei que implicasse
custo, ânus financeiro. Hoje temos, inclusive, a
iniciativa da lei de natureza eoonômfco-financeira.
O exemplo foi, ontem, quando aprovamos aqui
um empréstimo para o Paraná de sessenta e três
milhões de dólares que não veio sequer do Poder
Executivo. Foi originário desta Casa, através de
resolução.
Logo, Sr. Presidente, se exigíssemos que o con- trato já viesse instrumentalizado para que o aprovássemos, o próprio Poder Executivo e o Presidente da República estariam sujeitos à sanção
oonstltucíonaJ, porque teriam feitO, vciu usar uma
palavra, uma espécie de "mutreta". Eles não podem agir, de forma alguma, sem que haja uma
autorfza_ç~o prévia desta Casa.
O que podemos fazer, aqui, havendo dúvida
contra o instrumento contratual a ser assinado
ou seu pré-contrato, é pedir sua exibição à Comissão de Fiscalização e Controle Financeiro, que
hoje tem poder para tanto. Podemos exigi-los de
imediato, para pronto conhecimento. O Governo
federal propôs o financiamento, mas não tem ainda conhecimento de todas as concUções, muitas
dependentes de mútua negociação. Até mesmo
esta prévia autorização poderá ter influência nos
termos da contrataç!o. Fala-se, aqui, em autorização. Do contrário não teria o Executivo legitimidade para agir.
O PMDB, aqui atuando, não está sequer numa
posição de solídaríedade ao Governo. EJe está
curitprindo a Constituição pela qual é responsável
em grande parte, ante a sua condição de partido
majoritário.
O que esta Casa-haveria- de dizer se a"Qui chegasse a denúncia de que o Presidente da Repú~
bllca ou o ministro da Fazenda estariam assinan~
do um contrato de trezentos milhões de dólares
à nossa revelia? Ainda que tivesse_Sua Excelência
a intenção de submeter o contrato à aprovação
do Senado, seria isso um escândalo nacional; haveriam de dizer que S. Ex' estaria atuando à margerh das determinações constitucionais.
Então, Sr. Presidente, a posição do PMDB é
clara. Ficamos em situação difícil no País, porque
não dleQ:amos com- ci nosso rosto, ao poder com
a nossa determinação programática à Presidência. Frustrou-se tudo! O Presidente José Samey,
ainda que queira ser um Presidente conosco identifk:ado jamais o será, porque Sua Excelência era
nosso adversário, tinha outra formação política,
e nós governamos com as nossas circunstâncias,
com as nossas tendências, até mesmo com a
nossa compleição somática; então, estamos dando cumprimento à Constituição. Os financiamentos são \'álidos, temos condições de examinar
esse contrato mais tecnicamente, jamais em Plenário; temos Comissão Técriica Permanente para
isso. AléÍn do mais, temos um poder que jamais
o-senaao teve- no jjasSaCfo. Qual é este poder?
O de fixar os limites globais para as operações
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de créditos externo e interno. Podemos, aqui, até
aprovar essas ~operações ê amarlflãdi.ZérO Seguinte: o limite para a contratação de empréstimos
externos será - digamos -_de 200 oU de 300
milhões, e um desses a_ serem hoje aprovados
já não poderia ser contratado. _
-_
O SenadOr Itaillar Franco disse que vamos ter
dificuldades com as próximas eleições. Perdemos
em grande _parte as -eleições, passadas, r;nas não
houve n3da melhor para o PMDB do que essa
derrota, porque as derrotas ensejam instantes de
reflexão interna. Eu mesmo já disse, aqu~ no Se-nado, que não conheço caso de prefeito que perdesse a eleição onde o vencedor não fosse mais
qualificado ou se tivesse havido melhor_na campanha. Howe um erro de nosso partido; ele ainda
se posicionou como-se- estivesse no bipartidarlsmo, e em que um candidato empalrnava aconvenção.e, sendo candidato, passaria a dispor de
todas as vantagens.
Hoje, não. Um candidato m~lhor, que saia por
qualquer partido, só com a televisão poderá ga·
nhar a eleição. Aliás, após Q advento da televisão
e cólisi::ientizado como o povo está, não há mais
candidato de_ cúpula. Então, t~mos que ter escola,
preparar as lideranças e escolher os melhores
Cãndidatos.
Viveremos COIT!o partido, ~tamos bem_nas ba~
ses, doutrinariamente existimos. E, em razão de
sermos o partido primeiro, criado, num instante
d.e _oposiç:ao, temos grandes quadrps, estamos
renascendo. Se perdermos a Presidência, quaJ o
mal nisso?
Qual a finalidade de um partido? Alcançar, com
o seu programa, o pOder. Quando cansa, ou não
é competente para realizá-la ou lhe dar cumpri~
menta, ou comandar, o que _ele pode fazer? O
que acontece? Perde a eleição e outro virá para
sucedê-lo.
Nada melhor do que o PT agora estar em algu-.
mas prefeituras. Vamos ver qual será o seu sucesso. Muitas vezes um homem é competente para
o desaforo, para a injúria e para a provocação,
mas formular e administrar é ouba coisa.
V. Ex"' encontram grandes oradores nos comi~
cios, mas, em aqui chegando, pensam umas dez
vezes antes de fãzer um discurso. As Vezes. vejo
Cc;_liTIJ)anheiros, dos mais qualificados, passar uma
semana inteira para escrever um discurso e, de-pOis, virem falar nesta Casa. na tribuna do Senado,
cheios de receio, tomados de insegurança. Já
houve senador que, de tão nervoso, caiu daquela
tribuna, morreu.
Então, o PMDB está" servindo ao País e está
dando Cumprimento à Constituição. Se n6s. Como Partido mctioritárlo, por qualquer razão menor,
frustrarmO~ a administração federal, estaremos
_desservindo ao País.
Trata-s_e_ de dois créditos de grande importân~
cia: um, para a agroindóstria: outro, para a agricultw'a - setores que se estão ressentindo seria·
mente de érédito, sobretudo agora, quando ·as
bancos têm que dar cumprimento ao perdão das
dívidas das mfcroempresas, bancos hoje descapftalíiados entre o preceito constitucional que estaN
beleceu o cancelamento dos débitos dos pequenos empresários.
_
___ _
QuandO acusaram o PMDB de ter feito o Plano
Cruzado, e notamos que houve injustiças, estabe-lecemos na Constituição o perdão, mas o perdão
dentro de critérios, jwfdfcos e critérios justos.
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Outro ponto, Sr. Presidente:~ o nosso partido
serviu adequadamente ao País. Como MDB, tinha
uma proposta:_ele a cumprtu. Qual a nossa grande
meta: revogar o AI-5, o Decreto-Lei n9 477, eliminar a tortura, restabe1ecer a liberdade e a demo-

cracia no País, e nós: os cons-egUimos. Ninguém
nega que esta Constitoição foi o resultado do nosso grande esforço, éramos o partido majoritário,
inclusive com a participação de companheiros

honrados e capazes que hoje não estão nas nossas fileiras, mas não nos negam ess_e conhedmento.

Então, somos um partido que ~ste, que atua.
Estamos em bUsca de oUtroS Propósttos nacio-

nais.

o nosso progrãma, em- parte, terá de ser

reformulado, porque a Constituição lhe deu cum-

. primento na maioria dos pontos, na maioria de
suas propostas; tanto é que vamos reformular
o nosso programa e nosso estatuto já a partir
da próxima convenção.
Não podemos desprezar o partido, nem nós
que a ele pertencemos nem a Nação, porque o
partido é um bem nacional. Um partido s6 gera
resultados quando sobrevive a seus integrantes,
se diariamente se tem um partido, extingue-se
um para criação de outro, não se tem partido
nunca. Isso foi a grande estratégia do regime de
1964: aC:abavã. cõm um partido para colocar o
P, o B, mas, na realidade, usavam a estratégia
dos partidos sem hlstóda e sem raízes.
Sobrevivemos com a colocação do ''P" na antiga sigla.
__ __
-=Conservamos nossa memória, nosso envolvimento sentimental, nossa constelação ideativa.
Acredito neste partido. Precfsamos ser derrotados
também, inclusive aqui dentro. os· melhores que
se apresentem, porque o )10Vo vai exigir o melhor.
não há mais falàcia, nem engano. Com teleV!~o
deve haver qualificação. Esta CaSa muáou tanto
que hoje examinamos ministros do Supremo, ministros do Tríbunal Superior Militar, como recentemente examinamos um-general de4 estrelas; examinamos todos os ministros de Tribunais Supe-riores publicamente! Porque qua1quer um do povo pode Insurgir--se e fazer uma denúncia, como
houve aqui em relação a governadores de territórios tendo eles a oportunidade de provar sua vida
de lisura, sendo, em conseqüênda, aprovados.
0

O SR- PRESIDEME (Jutah~ Magalhães) O tempo de V. Ex' está esgotado~- O SR. LEITE CHAVES - Então, Sr. ~resi
dente, seria uma picuinha negar-se aprovação e
um empréstimo· desses, de grande interesse naclonai; seria uma condenação sem base acusar-se
o Presidente da República de ter encaminhado
a pretensão à aprovação do Congresso, sem que
houvesse contrato, porque, :se Sua Excelência,
o fizesse, incorreria, inclusive, em crime de res~
poJisabilidade.

O Sr. José Paulo Bisol - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votaç!o.
O SR- PRESIDEME (Jutahy Magalhães) -

Tem a pãlavra o Senador José Paulo Bisol, para
encaminhar a votação.
-- --- -Lembro apenas ao Plenário que estamos discutindo, já em processo de votação, o Projeto de
Resolução nQ 194, e não PMDB.
O SR- JOSÉ PAULO BISOL (PSDB- RS.

Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
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dOf.) - Sr. Presid~:mie, s·rs. Senadores, sabe o
Senador Itamar -Franco Cfquanto õ_admiro e sabe
_da medida em que seus sentimentos e sua forma
de pensar coincidem com os meus sentimentos
e--ã. minha forma de pensar. Entretanto, Sr. EJr
acaba qe f~r um pronunciamento que me lembra muito a teoria de um famoso professor inglês
a respeito de moral. Segundo essa teoria, a moral
poderia ser r~duzida a uma expressão lógica que
diria assim: "eu penso assim, logo deves pensar
também, eu ajo assim, logo _deves agir também".
É claro que a ética não pode ser reduzida grosseiramente e semelhante maniqueísmo. Em primei- ro lugar~ porque já é uma falta de ética adonar-se
da verdade,_ pfopríar-se dela; em segundo lugar,
porque as valorações éticas são como quaisquer realidades semânticas, quer dizer, são plurisignificativas e múJtiplas posições são igllalmen~e de~
(enSáveis.
·VejamOs, por exemplO~ o diScUrsO dO posicionamento _ético em tomo do assunto de um empréstimo que foi pedido, encaminhado pela Presidência da República e não foi bem fundamentado.
Não podemos logicamente raciocinar em cima
de um sistema que não está funcionando. Esta
é a primeira idéia. Quer dizer, a lógica do sistema
é-uma coisa, a lógica da exceção do sistema é
outra, senão não seria exceção.
Em prirOeiro lugar; vamos lembrar que saímos
de um processo constitUinte; que este processo
constituinte criou um regime de exceção regimental, um regime regimental, se quiserem, de
exceção; vamos lembrar que esse regime de exce~
ção excluiu certas tramitações processualísticas,
_ procedimentais da casa. Dentre o_s trâmites exduidos está a passagem por uma comissão cuja
função e dever é examinar a qualidade da mensa~
gern oferecida, no caso, pelo Presidente da Repú~
bllca. É,ali na comissã_o1 dentro_da lógica do Regimento, nos tempos de normalidade - e n~o nos
tempos de anormalidade- que a comissão, examinando a deficiência da mensagem ou da documentação ·aa meriSagem, baixa em diligência,
cumprindo com a _s_ua Junção e seu dever, para
verificar se__os dados são satisfatórios, isto é, se
ternos cognição indispensável para julgar.
Quem verifica issO é o próprio julgador. Não é
o Presidente da República, que encaminha a mensagem,_ que tem o dever de verificar qual é o
seu grau de cog11ição. Nós somo"s, o Senado o
é, _o sujeito_ c)a cognição, e, conseqUentemente,
ao Senado compete o dever de exigir os elementos indispensáveis para realizar ~ cognição.
Mas não estamos na lógica do nosso processo,
não_ estamos na lógica do nosso Regimento. E
o .que acontece?
Estamos num regime de exceção, com as características deficitárias de _qualquer regime de
exc~ção. Então, não ternos condições práticas
de realizar o que deveríamos fazê~lo em situação
normal. Se tivéssemos, restabeleceríamos imediatamente a normalidade. Por que não foi restabelecida a no_rmalidade? Porque não existem condições práticas, materiais, de fazê-lo; permanecemos até o final deste ano legislativo dentro de
tun regúne de exceção. Não se trata de moral,
de ética; trata-se de proc_essualistica: e__trata~se
de avaliação do grau de cognição que nos compete, e só podemos exigir urna cognição _que seja
exercitável, exeqüivel, praticável. E o que o nobre,
indito, sábio e experiente Senador Itamar Franco _

eStá -exigindo é que pratiquemos a moral da normalidade num regime de anormalidade; e quando
um regime é _anormal, a sua moral é anormal;
quando um regime é _de exceção, a· Süa moral
é de exceção.
Faço uma afirmação aqui muito categórica, Incisiva e desafiadora: de_safio senador por senador,
nesta Casa, a me responder, no regini~ em que
estamos votando, -sobre qualquer processo e
comprovar o seu integral conhecimento do que
está julgando. É triste! Mas esta é a fatalidade
que estamos vivendo.

a

Eu, que fui juiz durante 30 anos, n.3o _consigo
sopitar certa repugnância de consciênda com
que estou vivendo, mas reconheço que é uma
fatalidade e conversando há pouco· <:cm- õ
meu lidet, o Senador Fernando Henrique Cardoso - s6' peço a Deus que este aiio legiSlativo
termine o mais depressa possível.
Agora, me pergunto, se a_ questãC?_ é .~oral, o
que é que pesa mais? Corno hãO temoS <;óndiç~s
práticas exeC}üíveís, de conheCer tanto quanto de·
veríamos conhecer, a moral manda não conhecer? O --que esfa!iios fazeiidci-áquP. Por que não
vamos para casaTPorque o que acontece com
esta mensagem aconteceu com o salário_ mínimo
ontem, com o Imposto de Renda, acontece com
esses prOJetas de aumento de vencimentos da
megistrawra, c;Jo Ministério Público _e _outros empréstimos de estado, de municíplos, e quantos
projetas andem por aí. Qual é a moraJ? O que
é mais pesado moralmente? Obstruir, dificultar,
descontinuar, impedir, obstaculizar a administração do País? Esta é a questão. Esta, sim, é ética,
hão é processualística. É claro, dentro do Jogo
político, dentro da luta poli~ca, _acredito ~_gue o
Gove-rno tenha tfrado o indevido proveito desta
anormalidade, desta exceção. No entanto, mais
utha vez, apesar aa reação de repugnância da
minha consciência, como não tenho condições
materiais de fazer a avaliação precisa, porque não
tenho como chegar à co_gnição suficiente c ~us
tiva, meu dever é manter a continuidaâe da admJ.
nistração pública.
o Sr. Ronan nto- Muito bem.
O SR- JOSÉ PAULO BISOL- Sou econl>-

mlco em intervenções nesta Casa e em qualquer
outra, mas_entendi de colocar na dimensão ética
um assunto que não é- unívoco, que, na melhor
ou na pior" das hipóteses, oferece multiplicidade
de interpre~ç~o igualmente defensáveis_. Não é
poSsível que alguém se levante,e diga: "eu penso
assim, logo, você-deve pensar assim. Decido_assirn: logo, você deve decidir assim:"
Não, Sr. Presidente.Não existe. _só o bem- e Q.mal; não existe só
o branco e o preto~. Existe uma multiplicidade
de cores e toda urna gradação que separa o extremo bom do extremo mau; e existem posjções
moralmente defensáveis que se contrapõem; e
a verdade não está de um lado só, ,é múltipla,
é complexa, é difícil. Estamos numa situação- de
exceção, de anormalidade, e ninguém - é uma
repetiç_ãQ que faço, porque insisto nisto - ninguém nesta Casa tem condições práticas exequíveis, objetivas de alcançar a perfeita e necessária
cognlçâo de todos os assuntos que estão sendo
submetidos a esta Casa
-- - Vale repetir a pequenina expressão consoladora
de que este ano legislativo termine o mais depres-
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sa passivei e que no ano que vem, Sr. Presidente,
saibamos fazer diferente. (Muito bem! Palmas.)

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Srs. Senadores, a Mesã sente-se na obrigação
de dar urna palavra a respeito d~~ questão.
O Senador José PaulO Biso] mostrou que estamos numa situação anormal. É verdade. Nós estamos agindo de acordo com a resolução do Plenário, que ·manifestou o desejo de que continuás-

semos sem as comissões técnicas implementadas, dentro da Resolução n~ 1/87, que determina
como funcionará o Plenário na ausênda das comissões.
A Mesa sente--se na obrigação de deixar bem

claro que os relatores designados por ele, quando
assumem a função de relatores, estão substituindo as comissões té<:nicas e, se_ s_entirem necessidade de maiores explicações sobre a matéria
a ser votada, têm todo o direito de solicitar essas
explicações, de protelar as _decis_ões do Plenário,
por achar que não estão suficientemente capacitados para _exercitar sua função em nome da co~
missão técnica que estão substituindo.
Por isso, este Plenário não pode estar com esta
opinião de que está incapaz de decidir porque
estamos numa situação anormal. Temos as con~
ctições necessárias, se desejarmos utilizar a nossa
capacidade de requerer as informações que forem julgadas necessárias,. para cumprir as nossas
obrigações.
Esta era a explicação da Mesa, que entendi
necessário expor nesse momento. (Pausa.)
Com a palavra, para encaminhar a votação, o
nobre Senador Ronan Tito.
O Sr. Jam:il Haddad -Sr. Presidente, com
todo o respeito a V. EX', eu havia solicitado a
palavra antes do Senador Ronan Tito.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O Senador Ronan Tito já havia solicitado, desde
que estava sentado ali, naquele canto.
O Sr. Ronan Tito - Se V. EX' tem urgência
na comunicação cedo a vez de falar a V. Ex•

O Sr_ Jamfl Haddad - Agradeço a V. Ex'
porque, com o respeito e a admiraç!o que tenho
por V. Ex'...
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magolhães) -

senador, apenas peço a v. Ex' me permita dizer
que V. Ex'i' está com a palavra, porque quem concede a palavra é a presidência,

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Agradeço ao
Senador Ronan Tito, porque eu queria falar após
a brilhante colocação .da tese defendida pelo nobre Senador Paulo Bisol, por quem nutro especial
admiração e respeito~
S. Ex!' coloca que deveria a comissão, na relalidade estudar e se aprofundar e solicitar as infor~
mações necessárias, se dúvida houvesse.
Sr. Presidente, dentro do regime de urgência,
foi designãdo relator o nobre Senador João Menezes, que proferiu o seguinte parec_er de Plenário;
"OSR.JOÃOMENEZEs(PFL-PAPara
emitir parecer.) -.Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n~ 265, de 1988,
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Feâeraf a autori·
zação para que o_ Governo da União possa

contratar operaçã9 de _crédito extemo no valor de US$ 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos}junto ao
Bm1co_ Internacional de Reconstrução e De~
se-nvolvimerito (Banco Mundial), destinado a
financiar parcialmente o IV Programa de Cré-dito para o Setor Agroindustrial.
A proposição presidencial está fundamen~
tada em disposltivo constitucional (art. 52-V
da CC)nstituiç:_ão Federal) que exige prévia au~
torização dq Senado Federal para qualquer
contratação financeira externa.
No mérito, o pleito enquadra-se em _casos
-análogos que têm merecido a aprovação da
Casa, tendo em vista a alta relevância social
do projeto."
Então, not&-s.e qu~ S. & não solicitou informação nenhuma, S. Ex' entende que é justa a pretensão do governo, e são 300 milhões de dólares,
sem saber da realidade e profundidade a respeito
dos assuntos.
Aqui todos me conhecem e sabem que tenho
uma posição muito firme - e não é de agora,
não deste momento, e sim desde o momento
que entrei nesta Ca$a - contra empréstimos externos. Todos sabem que tenho uma posição
muito firme a respeito da divida externa brasileira.
Inclusive, quanto a projetas de interesse do meu
estado, tenho pedido que conste de Ata o meu
voto contra.
É coerência que tenho nesta Casa a respeito
desta matéria Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
vejo como possa ser dado _um parecer deste teor.
A comissão não se reuniu, não há mals como
poder reunir-se e, havendo possibilidade, a Mesa
designa um relator de Plenário. E foi indicado
o nobre Senador João Menezes, que não pediu
a retirada da pauta por alguns dias, para que o
GovernO remetesse informações a respeito desse
empréstimo.
S.~, com a inteligência que lhe é peculiar,
de imediato apresentou parecer. Entender que
o empréstimo era justo. Mas justo_ em dma de
qUê? O que se diz aqui? S. Ex' praticamente, no
seu parecer, repetiu a Mensagem do Poder Executivo, dizendo que, no mérito, era justo.
Mas que mérito? QUal o méritQ justo, pergunto
eu, se não sabemos quais as condições, se não
fiZemos ·no processo uma ãvaliação mais profunda. Não sabemos, -na telalidade, que projeto é
este.
Então, deixo bem claro que não coloco problemas sob o aspecto moral, e discordo. Quem sou
eu, médico provindano da minha cidade do Rio
de Janeiro, para discordar de eminentes juristas,
como o meu querido amigo Senador José Paulo
Biso! e do nosso querido amigo Senador Cid Sabóia de- Carvalho'? No entanto, devo dizer que,
como rrrédico, antes de receitar ou de tratar um
cliente, estudo em profundidade, analiso qual o
mal que o aflige, para, depois, então, poder tratar
de curá~lo.
O nobre Senador José Paulo Bisol tem toda
razão qUando diz que- quer que o ano acabe, porque ele se sente mal, e eu também me sinto._
Estamos aqui "carimbando" o que vem do Governo federal ou o que vem da Cãmara federal. Aprovamos__na Constituição a bicarOeralidade e estamos fazendo papel do regime de unicamerafidade.
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Mais uma vez d~daro, Sr. Presi!=lente, para que
conSte dós.Anafs desta Casa, que votarei contrariamente _a esse empréstimo de 300_milhões de
dólares, que vai aumentar a dívida externa do País,
que vai aumentar os juros, que vai cada vez mais
deixar em piores condições o aspecto sócio-econômico deste País.
Senhor Presidente, não quero me alongar mais,
pois a pauta é extensa, retirei, inclusive, o meu
requerimento de inversão da pauta- V. Ex.,s são
testemunhas - para não se dizer que eu estava
querendo obstruir, mas quero que conste mais
uma_vez_dos Anais da Casa a minha estraimeza
quanto à remessa de projetas des~e tipo, sem
que a Cél!XI "apfove, sem estudar em prOfundidade,
essas matérias.
Pretendo, Sr. Presidente,_propor uma mudança
regimental, para que, no próximo ano, com o
prazo mínimo de sete a dez dias, não possam
mais ser remetidas às duas Casas do Congresso
na redprocidade de qualquer matéria aprovada,
para que possamos aqui, neSta Casa, rever todas
as. matérias que venhatp da Câmara e para_ que
a Câmara possa rever _atas do Senado da República.
Eram e$s,. Sr. Presidente, as considerações
que gostaria de fazer neste momento, deixando
consignado o meu voto contrário à aprovação
deste projeto.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito,
para encaminhar a votação.

0 SR- RO!'IAN TITO (PMDB - MG. Para
encaminhar a votação._ Sem revisão do orado~.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, após o brilhante
encaminhamento da matéria feito pelo nobre Senador José Paulo Biso!, devo dizer que concorçfo
quase que com tudo _o qu~ f~ou S. Ex~ Apenas,
Senador José PaulO Bisol, na medida do possível,
gostaria de prestara V. EX, que merece este esclarecimento, por sua postura durante estes dois
anos de convívio, que para nós foi o mais agra~
dável, e de aprendizado da nossa parte - devo
dizer a V. Ex.' que não vai nisso nenhum elogio
falso; respeito V. Ex'! e não é do meu feltio ficar
fazendo elogios, querO áté rememorar algumas
intervenções de V. Ex--e· lastimar que sejam tão
poucas, gostaria de_ ouvi-lo mais, porque quando
V. Ex!' fala, pode observar, a Casa pára a fim de
ouvi-lo e prestar atenção no que diz: apenas gostaria de preStar um esclarecimento a V. EX' e à
Casa. A Bancada do PMDB, na medida do possível, se informou sobre todas as matérias que vamos votar hoje. Reparti, com os meus Colegas,
a responsabilidade de cada matéria. Por exemplo,
no que tange a Tribunais, no que tange a ~!árias
de promotqres, peguei os juristas, advogados da
minha Bancada, e distribuí a cada um, dois dos
processos, para que eles informassem, porque
não me sinto capacitado_ para opinar sobre esta
matéria. Estudei com a Assessoria do Senado
a questão dos empréstimos.
Devo dizer qi..Je também, no passado, fui contra
os empréstimos externos. No entanto, neste momento, o que estamos estudando já não é mais
ter empréstimos ou não ter empréstimos, e, sim,
sangrar ou não a nossa economia e as nossas
divisas.
O PMDB e a minha Bancada lutam tenazmente

por uma nova renegociação da dívida e não aceita

.
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essa que tivemos, porque não concordamos com
o serviço da dlvida em tomo de 1O% ao ano,

não é usual.
Neste _momento, também confesso a V. Ex" e
a toda a Casa que o PMDB tem compromisso

com a govemabilidade. Embora seja oposição,
não sistemática, em muitos dos projetos, como,
por exemplo, da política salarial do Governo, da
política econôrnica, da negociação da dívida ex-

tema, somos oposição at, mas não queremos criar
a ingovemabilidade. Por que não queremos, Srs.
Senadores? Entendíamos, à época do periodo de
exceção, que o Poder era intrinsecamente mau.
Então, naquele tempo, para tudo que vieSse, éramos oposição. E poderíamos dizer sistemática.
Neste instante, Senador José Paulo Biso!, temos compromisso com a govemabilidade, porque estamos construindo, tentante construir a
passagem, hoje de manhã disse: esperávamos
que a transição fosse uma ponte de concreto,
larga. Não é, é uma pinguela escorregadia. E pOr
isso mesmo, o PMDB - o MDB - que resistiu
ao arbítrio, e contava nos seus quadros com homens do brilho de V, Ex" -, o PMDB quer agora
construir a democracia. A transição, Senador José
Paulo Biso!, em teoria, todos sabemos, é problemática. Foi na Grécia, foi na Espanha, em Portu~
gal; está sendo na Argentina; é no Uruguai e está
sendo, também, de maneira muito pesada, aqui.
Temos o discernimento de que Somos oposição a determinadas medidas, mas não podemos
ser oposição à govemabilidade.
Também concordo plenamente com V. Ex•,
quando diz que estamos votando de afogadilho;
não há tempo para estudar. Mas quando V. Ex"
me provocou de maneira mais contundente, para
que eu viesse a esta tribuna, foi no momento
em que V. Ex• pediu aos Céus, pediu a Deus
que acabe logo este ano legislativo, que está pesado. Está pesado para todos nós.
ontem~ confesso a V. Ex•, e não sou de confessar mazelas - saí daqui com uma nevralgia
pesada, uma dor de cabeça intensa, porque tentava, insistentemente, fazer o que eu entendia melhor para os trabalhadores._ Comi barriga aqui.
Sabia, porque os meus COlegas de Senado me
informaram que, juridicamente, o projeto não era
bom, que tinha até eivos de inconstitucioha1idade,
mas sabia também - e o confessO de púbUco
- que não temos quorum na Cârhara. Se retornássemos o projeto para a Câ!nãia; OS 17 mi1hões
de trabalhadores ficariam esperando no "ora, veja". Culpa de_quem, Sefi.ãaOf?·
Senador, só lastimo-que sejam tão fugazes as
intervénções de V. Ex" Ose mais a tribUnã- para
gáudio da nossa Bancada e para o enriqueci~
menta deste Plenário. Parabéns a V. Ex' pela brilhante intervenção.
Era o que_ tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco- Peço verificação, Sr.
Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Será feita a verificação.
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mane-cem inviabiliza o prosseguimento dos nossos traba1hos, nos termos do Regimento Interno.
O restante da pauta fica sobrestado.

Solicito aos Srs. Senadores tomem o assento
em suas bancadas. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~
Como Vota o Uder do PMDB? (Pausa.)
-- $; Ex~ não está Presente._
Como vota o Uder do PFL?

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência declara preludicado os Requerimentos n?"' 235 e 236, de 19_88, lidos no Expediente-de urgência para os Projetos_de Resolução
n~" 192 e 196, de 1988.

OSR. EDISON LOBÁO (PFL-MA) -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Corno vota o Líder do PSDB? (Pausa.
$; Ex! não está_ presente.

r-

A Mesa informa aos Srs,_Se"nadores que amanhã, logo após a sessão do Congresso, realiZaremos urna sessão extraordinária, matinal, no Senado Federal. É necessária a presença dos Srs.
Senadores, São muitas as matérias a serem VOtadas.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Como vota o Líder do PDS? __
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)
-Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está enecerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) COino vota o Líder do PTB? (Pausa.)
$; Ex" não está presente.

(Levanta-se a sessãQ às 21 horas e 30 mi-

nutos)

o SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) _::_
Como vota o Líder do PDT?

ATO DA COMISSÃO DIRI;TORA

O SR. MAWÚCIO CO~ (PDT - DF.)
-Não.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Como vota o Líder do PDC? (PaUsa.)

N• 61, DE 1988.
Altera o Ato no:o 40, de 1988, da Comis-

são Dlretora do Senado Federal.

S. Ex' não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Como vota o üder do PSB?

-

-

.

A Comissão Diretora elo Senado Federal no
uso da competência que lhe confere o Regimento
Interno do Senado F ed.eral
RESOLVE

OSR.JAMILHADDAD(PSB-RJ.)-Não.

O-SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Como vota o üder dO PMD? (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Os Srs. Senadores Já podem vOtaf-:-(Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTARAM "SIM"" OS SRS SEIYADORES'
Alexandre Costa
Alfredo Campos
- Cid Carvalho
Edison Lobão
F. Rollemberg
GerSon Camata
Jarbas Passarinho
João Calmon
João Menezes
Lourival Baptista
Meira Filho
Mendes Canale
Odacir Soares
Olavo Pires
VOTARAM "1'/ÃO"" OS SRS..SENADORE&
Dirceu Carneiro
[tamar Franco
JamilHaddad
Mauro Borges
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Vai ser _feita a ap!J,raç_ão.
• (Procede-se à apuração.)

Votaram SIM 14 Srs. Senadores, e NÃO, 4.
NãO .houve abstenções.
-Total: 18 votoS
Não houve quorum. A votação da matéria fica
adiada.
Anunciado o resultado da vOtaÇão, a Presidêi-1cia constata que alguns dos Srs. Senadores já
deixaram o plenário. O númerO dos que aqui_ per~

Art. 1<:> O art. 21 do Ato nY 40, de 1988, da
Comissão Diretora do Seriado Federal, passa a
vigorar com a seguinte redação:
.

.

"Arl 21. Aplicam-se aos servidores dos
Órgãos Supervisionados, com as adaptações
que se fizerem necessári_?~s e aprovadas pelos
respectiVos Conselhos de Supervisão, as dis_pqsições estabelecidas n~ Ato."

Art. 2~ Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 3<:> Revogam-se as disposições em contrário.
-&i.la -da Comissão Diretora, 13 de dezembro
de 1988.- Humberto Lucena- José lgnádo
- LourlvaJ Baptista- Jut.ahy Magalhães João Castelo -Wilson Martins.
PORTARIA
N• 2S, DE 1988
(Do Prime"iro Secretáriô)
O Primeiro Secretário do Senado Federal, iío
uso das suas atribUiçõeS regimentais, e considerando a __ decisão da Comissão Diretora sobre OProcesso n<:> 010562/87-7, em sua reunião de 7
de dezembro de 1988, item 6, - ·
- ----RESOLVE,

Designar José Benício Tavares da Cunha MeDo,
Airton José Abritta e João Mugayar, para, sob
a Presidência do primeiro, integrarem-a Comissão
de Inquérito incumbida de proceder à revisão do
process_o _admirUstJ:ªtivo instaurado pela portaria
do Sr. Primeiro Secretário n~ 687, de 1985.
Senado Feaeral, 14 de dezembro de 1988.Jutahy Magalhães, Primeiro Secretário.
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ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DE CONSMWÇÃO
E JOSTIÇA
3• Reunião realizada em
24 de novembro de 1988
Exfraordinária

Às dez horas do dia vinte e quatro de novembro
de mil novecentos e oitenta e oito, na Sala da
Comissão, sob a presidência do Sr. Senador Alfredo Campos, Presidente; reúile~se a Comissão de
Constituição e Justiça com a presença dos Srs.
Senadores Marcondes Gadelha, Leite Chaves, José Paulo Biso!, A1uizio Bezerr.a, Wilson Martins,
Ney Maranhão, _Maurkio Corrêa, Cid Sabóia de
Carvalh?,- Marco Maciel, Louremberg ~unes Rocha, Rarrn~ndo ~yra, Gullhenne Palmerra_ e ~elson Wedekin. De!XéUn de comparecer, por moti~o
justificado, os Srs. Senadores Chagas R;odrigues,
Ronaldo Aragão, Iram Saraiva, Afonso ~nos e
Roberto C~rnpos. Havendo número regtmental,
o Sr. Presrdente declara abertos os trabalhos e
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que
é _da?a como ap~vada A seguir, passa-se à aprecJaçao das f'!latenas constantes_ da pauta, na ordem determmada pelo -~r. Presrdente. Item J Mensagem n<> 230, _de_ 1988 (Mensagem n_9 434,
de 13-10-_88, na ongem), do Se~or Presrdente
da Repóbllca, submetendo à aprecração do Senado Federal, _do. nom~ o General-d~--::~érclto Evera!d? de Ohverra ReiS, para ex~~cer o cargo de
Mímstro do Superior Tnbunal Míhtar, na vaga decorrente _da apo~entadoria do Ministro Generalde-Exérc1to Sérgio de Ary Pires. Relator Senador
Leite Chaves. A Presidência convida para tomar
assento à mesa, o General-de-Exército Everaldo
d<: Oliveira Reis, para submeter-se à sab~tina públ1ca, de acordo com o novo texto constitucional.
A ~uir, o ~r. Presidente conc:~e a palavra ao
Senador Lerte Chaves para en:ntir o parecer da
Comissão, tendo S. Ex_f concltlído favoravelmente,
após destacar os relevantes serviços prestados
pel~ indicado ao Exé_rcit_o B~as~eiro. Após a expl~naçao do Sr. General-_de-Exercito Everaldo de Ohveira Reis, passa-se à fase de interpela, oportunida~e.em que usam d~ pa~avra os Srs. Senadores
Mau~JClo Corrêa, Qd Sab61a de Ca!"alho, Wilson
Martms, Marcondes Gadelha, Ra1mundo Lyra,
Marco Maciel e Ney Maranhão. Nesta oportunidade, a reunião passa a ser secreta a fim de que
seja iniciado_ o_ processo de votação. Reabertos
~ trabalhos, por decisão do plenário a Presidênera proclama o re~ul!ado__ da votação, ?b~ndo. o
Sr. General-de-Exercito Everald~ '!_e Ohverra Re!s,
tre;:e v_gtos favoráv~Js. Após deosªº do Plenáno,
acolhendo recurso Interposto pelo Senador Marcondes. Gadelha, s?bre decisão da ~residência
a respetto de questáo de ordem suscrtada sobre
o ordenamento d~_:> matérias co~stantes da p~uta
da presente reumao, o SLPresrdente anuncra a
apreciação do item n~ 3 - Mensagem no 253,
de 1988 (Mensagem n9 482/88, na origem), do
Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor
Romero Jucá Filho, para o exercício do cargo
de Governador do Estado- de Roraima. Relator:
Senador Cid Sabóia de Carvalho. A Presidência
após convidar para tomar assento à mesa o Dr.
RomeroJucá filh9, concede a palavra ao Senador
Od Sabóia de Carvalho para emitir o parecer da
Comissão, tendo S. EX' pelas razões que expende,

exarado seu parecer apenas sobre o aspecto for~
mal da indicação, protestando apresentar o pare-cer sobre o mérito, quando a matéria tiver sua
instrução com-pletada. A seguir, usa da palavra
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nes Rocha, Nelson Carneiro, José Paulo Biso!,
Ney Maranhão, Leite Chaves, Mauricio Corrêa, Cid
Sabóia de Carvalho e Raimundo Lyra. Deixam
de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
o Sr. Senador José Paulo Biso!, comunicando Senadores Chagas Rodrigues, Ronaldo Aragão,
a visita realizada pelo indicado ao seu gabinete, Aluízio Bezerra, Iram Saraiva, Marco Maciel, Afonoj>óltiJilídade em que fez a entrega a S. f r de so Arinos, Guilhenne Palmeira e Roberto Campos.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dew
documentos nos quais se defende de acusações,
ressaltando ô Sr. Relator, no ensejo, a necessidade dara abertos os trabalhos e dispensa a leitura
da comissão realizar diligências junto a órgãos da Ata da reunião anterior, que é dada como apro_que _especifica, necessárias a uma maior elucida~ vada. A seguir, passa-se à apreciação das matérias
ção da matéria, que se!Virão de subsídios para constantes da pauta, na ordem determinada pelo
_ que os Srs. Senadores estejam em condições de Sr. Presidente. Item 1 -Medida Provisória n9 11,
elaborar suas perguntas ao indicado na fase de de 1988 (Mensagem n" 463/88. na origem), do
interpelação. Usam da palavra manifestando Senhor Presidente da República, submetendo à
apoio à H lização das diligências os Srs. Maurício aprovação do Congre_sso Nacional o texto da MeCorrêa, lJ. JsOn Martins e Aluizio Bezerra·. Subme- dida Provisória n9 11, de 3 de novembro de 1988,
tido a votos, é aprov_ado 0 pedido de diligência, que "altera valores da taxa de fiscalização da insta__ tendo feito declaração de voto o Sr. Marcondes lação_ dos serviços de telecomunicações, consQadelha. Acolhendo a decisão do Plenário, o Sr. tantes do Anexo I,_ à L.ei n9 5.070, de 7 de julho
Presidente determina as seguintes diligências: 1 de 1966... Item 2 - Medida Provisória n9 12, de
_Cópia do Parecer n9 39/87, da Consultaria Jurí- 1988 (Mensagem n? 464/88, nã Origem), do Se- dica do .Ministério do Interior; 2 ~ Cópia do pare- nhor Presidente da República, submetendo à
cer da lavra do Dr. José Saulo Ramos, ConsuJ- aprOvação- do Congresso Nacional o texto da Meter-Gerai da República, sobre a exploração de ma- dida Provisória n9 12, de 3 de novembro de 1988,
deiras em florestas indígenas; 3 -Voto do Minis- que "dispõe sobre prazo para liquidação de débitro Adhemar Ghisi, pro(erido no Processo ng tos· que menciona"._ item 3 - Medida Provisória
02547-86/87, que traniftou no Tribunal de Contas n<. 13, de f 988 (Mensagem n? 465/88, na origem),
_qa (,lnião; 4 _Obtenção de informações na 2f do Senhor Presidente da Repóbli~a. submetendo
, Vara Cível de Brasília, a respeito do Processo de à aprovaçao do Congresso Nacicmal, o_ texto da
Execução n~47.656/88, movido por ltaparica Em- Medida Provisória ng 13, de 3 de novembro de
preendimentos [mobiliários Ltda.; 5 - Cópia_ do
1988, que "dispõe sobre a aplicação do DecreAviso n'? 312, de 27 -11..(37, da Procuradoria Geral to-Lei n? 2280, de 16 de dezembro de 1985, aos
epública; 6 _ Informações sobre queixa-crime servfdores do Tribunal Federal de Recursos, e dá
na 7' Vara CrímiÍlal de Brasília e; 7- lnfonnações outras providências". Item 4 -Medida Provisória
sobre processo crime na 1o~ Vara Criminal de
nç 14, de 1988 (Mensagem n9 466/88, na origem),
Belo Horizonte. Item 2 - Mensagem n~ 254, de do Senhor Presidente da República, submetendo
1988 (Merisagem nç 483/88, na Origem), do-s~ à aprovação do Congresso Nacional o texto da
nhor Presidente da República submetendo a Medida Provisória n9 14, de 3 de novembro de
aprovação do Senado 0 nome 'do doutor Jorge
1988_, que "altera o Decreto-Lei n~ 2.406, de 5
Nova da Costa para 0 exercício do cargo de Gel- de janeiro de 198_8, e dá outras providências".
vemador do E~tado do Amapá. Relator: Senador hem 5 -Medida Provlsórla nç 15, de 1988 -"
Wilson Martins. A Presidência convida o Doutor (Mensagem no 467/88, na origem), do Senhor
Jorge Nova da Costa para tomar assento a mesa,
Presidente da República, submetendo à aprovaa fim de submeter-se à sabatina pública, em aten- ção do Congresso Nacional o texto da Medida
dimento a preceito cÓnstitucional. Pelo Sr. Sena- Provisória n~ 15, de 3 de novembro de 1988, que
,. dor Wilson Martins _é proferido o parecer da Co- "altera disposição da legislação aduaneira, e dá
missão, tendo_ ef!l seguida o Dr. Jorge Novª- da outras providências". Item 6-:- Medida Provisória
Costa feito uma explanação sobre seus propósitos n? 16, de 1988 (Mensagem no 468/88, na briQem),
à frente do Governo do Estado do Amapá. Usam do Senhor Presidente da República, submetendo
da palavra na fase de interpelação os Srs. Sena- à aprovação do Congresso Nacional o texto da
dores Leite Chaves e Alulzío Bezerra. Anunciado Medida Provisória n? 16, de 3 de novembro de
0 _p_rQ_çesso de votação, a sessaó toma-se secreta.
198S,_que "estabelece as condições para emissão
-Após sua reabertura, o Sr. Presidente comunica: de letras hipotecárias". Item 7 - Medida Proviw
que deferiu pedido de vista sobre a matéria solici- s6ria _rt 17,__ de 1988_ (Me!]sªg~n)_!l? 4_~/ªª,_n~
tado-peicrs-Sts-:-Marconâes--aadeih~fe NeyMatà- õrlgemj, do Serlhõr- PreSúiente da República, sub~
nhão. Nada ma!s havendo a tratar o Sr. Presidente meteriçlo à aprovação do Congresso NacionaJ o
encerra a reunião, agradecendo' a presença dos texto dâ Medida Provisória n9 17, de 3 de novemSrs. Senadores, lavrando, eu, Vera Lúcia Lacerda bro de 1988, que "dispõe sobre a redução de
Nunes, Secretária da Comissão, a presente Ata impostos sobre importação e dá outras providên~
que será ass:nada pelo Sr. Presidente.
das".ltem 8 - Medida Provisória n~ 18, de 1988
(Mensagem n~ 470/88, na origem), do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprova4• Reunião realizada em
ção do Congresso Nacional o texto da Medida
25 de novembro de 1988
', Provisória·n~ 18, de 3 de novembro de 1988, que
ExtraOrdinária
"dá nova redação ao artigo 19, do Decreto-Lei
Às dez horas do dia vinte e cinco de novembro
de mil novecentos e oitenta e oito, na Sala da n9 2.442, de 23 de junho de 1988". Item 9 -comiSSã""ci,-Sob presidência do Sr. Senador Alfre- Medida Provisória n9 19, de 1988 (Mensagem n9
471/88, na origem), do Senhor Presidente daRedo Campos, Presidente, reúne-se em Comissão
de Constituição e Justiça com a presença dos· pública, submetendo à aprovação do Congresso
Srs._ Senadores_ Wilson Martins, Louremberg Nu- Nacional o texto da Medida Provisória n9 19, de
1

1

a
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3 de novembro de_ 198S,. que. "dispõe sobre o
registro provisório para o estrcmgeiro em situação
ilegal em território nacional". As matérias acima

mencionadas f()ram acompanhadas do Ofício n~
591/88, da Presidência do Conselho Federal da

Ordem dos Advogados do Br<!Jsil, no seguinte teof:
-'"Ofído n~" 591/88-Pres. 13rasma, 21 de novembrO
de 19f38~ Senhor Presidente: Ést~ Conselho Fedeo seu órgão comperitente, exciminou, do ângulo
constitucional. as Medidas Provisórias n'"' 11 a
19. Em todas elas, deparou-se o órgão com o
artigo do seguinte teor:_ ·:con_sideram-se válidos,

para os fins desta.~e9.!d~ P!ovis§ria, os atas praticados durante a vigência do DeCreto-Lei ...... (e
aí se indica o diploma r~.Y_igorado pela Medida
Provisória), mantidos os efeitos- deles de~orren
tes" .Adite-se que tais decretos-lei realentados não
chegaram a ser apiedados pelo Congresso Naclonai porque, no fluxo do prazo pertinente, entrou
em vigor a nova Constituição Federal. E nesta,
diverso é o efeito atribuído à n_ão-apreciação ternpestiva da Medida Provisória. Ajuízo deste ·canselho, incide o dispositivo em apreço em inques~
tionável inconstitucionalid~de; além de subtração,
ao Poder Legislativo, de atribuições de süa com-.
petênc:ia <:onstituc:lónal. Levariao ao conhecimento de Vossa Excel~ncia as cqnsideraçôes ern foco,
tomamos ainda a iniciativa de. Ponderar quanto
ao risc:o tn~tudonal_e constitucional que poderá
representar a não-apreciação, no devido tempo,
das Medid~s Provisórias. Por derradeiro·, comunicamos que não estamos a Opinar, no mófriênto,sobre o mérito das matérias envolvidas nas Medidas Provisórias, para cuja apre·ctaç:ão ficamos à
disposição de Vossa Excelência. Na oportunidade,
reafirmamos apreço e admirg-ffi,o. (a) Mârc::io Thomaz Bastos. Presidente Cons~o Federal OAB."
Relator: .Senador Lourembér9 Nunes Rocha. A.
Presidência comunica ao Plenário que as ·matérias
relativas aos itens 1 a 9 receberão parecer ccletlvo,
passando a seguir a palavra ao Sr. Senador Louremberg Nunes Rocha que apresenta parecer
oral. Terminada a exposição feita pelo Relé!tor,
a Presidência coloca em discussão a matéria, Concedendo a palavra aos~- Senadores Nelson Carneiro, José Paulo Bisei e Maurício Corrêa. Terminada a discussão_g Sr. Rel~tor solicita tempo para
concluir o parecer sobre as matérias apreciadas.
O Sr. Presidente sugere ao Plenário da Cornlssão,
que se passe ao item seguinte da pãuta, resSaltando o pedido de urgência, solicitado pela Presidência·do Senado, enquanto se conclui o parecer
sobre a matéria anterior. De acordo cqm o Plená-
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diligência, tendo sido seus documentos encaminhados por esta Comis_s~-º a todÕs os sé:us mêrribros. Prosseguindo, o Sr. Presidente convida petra
tomai' assento à mesa, o Dr. Romero JU:c::á Filho,
·para submeter-se à sabatina pública c::oncedendo
a seguir, a palavra ao Sr. Senador Cid Sabóia
de Catvalho pará emitir o parecer da Comissão
sobre a matéria. O Senhor Relator conclui por
um parecer favorável, no que tange aos seuS aSpectos formais, após mencionar os documentos
cOntidos na Co_missão de Constitui~ª~-e Jus!iça,
divide--os em dois grupos: aqueleS q.iFfofãm <::otetados diretamente pela ComissãO por força da
diligência processadª e aqueles que foram oferecidos pelo próprio indicado, em fOfmaOe_ esclarecimento e defesa; Após a explanação do Sr, Romero Jucá Filho,- sobre seus propósitos à frente
do Governo do Estado de Roraima, passa-se à
fase de interpelação,- õcasião em que fáiém uso
da palavra os Srs. Sér'iãâores Leite Çhaves, João_
Menezes, Ronaldo Aragão, José Paulo Bisol, Od.adr Soares,- Maurício Corrêa,.Ney Maranhão, Raimundo Lyra. Nesta oportunidade, feufiião torha~
_5!_R___gJJnláo reaJizada em
se secreta a fim -de qUe se pro-ceda ~ votação
--7_dedezembro de 1988
do presente item, e posteriormente;--âo iteijl 2:
EXtraordinária
MenSagem nor 254, de 1988 (fy\ensaQem n9 483,
Às dez hOfas dO dia- sete de novembro de mil de 1&.11 ~88, na origem) do Senhor Presidente
novecentos e·Oiféirta e oito, ru)'Salã-áa C~missão, da Repúbli<:a, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor Jos~Jorge Nova
sob~ presidên_cia do Sr. Senador Alfredo Campos,
Presidente, reun~_se a Cotnissã.o de Constituição da Costa, para o exercido do cargo de-GOVernador
e Justlç_a com a presença dos Senhores Sena- do Estado do Amapá. Relator: Senador-Cid Sabóia
dores:Soão Men~es, Ney Maranhão, Ronaldo Ara- de Carvalho. Parecer oferecido em reUnião~ anterior pelo Sr. Senador Wilson Martins, ocasião em
gão, Raimundo Lyra, Qd Sabóia de Catvalho Marco Madei, Al~xandre Co5ta.1 Maurício Corrêa: Leite- que a Presidência defere pedido _de vista formulado pelos Srs. SenadOres Mai-C:Ondes Gadelha
Chaves, Roberto Campos, Louremberg Nunes
e Ney Maranhão. Após reabertura da sessão, o
Rocha, José Pa,ulo Biso!, Iram Saraiva; Guilherme
Sr.
Presidente proclama os resultados das votaPalmeira, Wilson Martins, Márcto Lacei-da, Nelson
ções, obtendo o Sr. Romero Jucá Filho treze votos
Wedekin e Aluízio Bezerra. Deixa de comparecer,
favoráveis e dois contrários, e o Sr: Joige Nova
por motivo justificado, o Sr. Senador Chagas Roda Costa treze votos favoráveis, um'·cóntrário,
drigues. Havendo número regimental, o Sr. P_resjocorrendo uma abstenção. Passa-se· a seguir ao
dente declara. abertos os trabalhos e disperlsa a
ttem 3 da pauta{ Consulta n' 003, de 1988, do
leitura da Ata da reunião _a:nterfoi', qUe· e dada
Senhor Senador Humberto Lucena, encaminhancC?mo aprovada. A _seguir, passa-se à apreciação
do consulta à Co.missão de CoriStifufção e Justiça,
das matérias constantes da pauta, na ordem deobjetivanclo o exame e ~ interpretação jurídlca
terminada pelo Sr. Presidente. lte.m 1 - MifflSa<:abível da norma constante do § 39 do arl 58,
gem i19 -253-, de 1988 (Mensagem n9 434, de
da Constituição_ Feder_al._Colocado em discussão
13-10-88, na orl_9em). do Senhor Presidente da
o parecer, a presidência defere pedido de vísta
República, submetendo à aprovação do Senado
sobre a matéria solicitado pelo Sr. Senador AleFederal, o nome do Dr. RomeroJucá Filho, para
xandre Costa. Nada mats havendo a tratar, éncero exercido do cargo_de Governador do Estado
ra-se a presente reunião, laVrando, eu, Vera Lúcta
de Roraima. Relator: Senador.Cid Sabóia de Car~
Lacerda Nunes, Secretáffa da Comissão, a prevalho. A Presidência c_omunic::a ao plenário que
sente Ata que será assinada pe]o Sr. Presidente.
_o processo devidamente instruido foi baixado em
rio da Comissão, a presidência passa à apreciação
do item 1õ da pãUtã. Item 1O - Consulta n9 3.
de 1988, do Senhor Senador Humberto Lucena,
encaminheinâo conSulta à CàmiSsão de Constituição e Justiça, objetivando o exame e a interpretaÇão jurídica cabível da nOrma constante do §
39, do ~ 58_.- da Constituição Federal. Relator:
Seriador Cid Sab6ia de CaNalha. A Presidência
concede a palavra ao Sr. Senador Qd Sabóia de
CBIValho, para apresentar o relatório sobre a ma-téria. O Sr, Relator faz uma breve exposição oral
89bre o assunto ê"Sõlicita da Presidência que a
apreciação da matéria ·seja adia"da- para a reunião
da próxima serriãha. A Presidência defere o pedido do Sr. Relator e volta aos itens anteriores da
pauta; encaminhando a votação do parecer apresentado, o qual é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra
a reunião, agradecendo a presença dos Srs. Senadores, lavrandO, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
Seaetári~ da Comissão, a presente Ata que será
assinada pelo Sr. Presidente.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 25, § 1~. inciso I, do Ato das
Disposições Constltudc:inais Transitórias, e eu,

Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
rt~ 76, de 1988
Aprova os textos dos Decretos-Leis n.,..

2.404, de 23 de dezembro de 1987, que

"dispõe sobre o Adicional ao Frete para
a Renovação da Marinha Mercante
(AFRMM.) e o Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências", e 2.414,
de 12 de fevereiro de 1988, que "altera
o Decreto-Lei n9 2.404, de 23 de dezembro de 1987, que dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante e o Fundo da Marinha Mer-

cante...
Artigo único. - São aprovados os textos dos
Decretos-Leis n?" 2.404, de 23 de dezembro de
1987, que ..dispõe sobre ·a Adicional ao Frete
para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM)
e o Fundo da Marinha Mercante e dá outas providêndas", e 2.414, de 12 de fevereiro de 1988,
que "altera o Decreto-Lei no 2.404, de 23 de dezembro de 1987, qúe dispõe sobre o Adicional
ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante
e o Fundo da Marinha Mercante".
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988. - ··
Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço~saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 25, § }9, inciso -1, do Ato das
Disposições Constituclonals T ransltó_rias, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, do Senado Federal,
promulgo o_seguinte .
_
_
DECRErO LEGISLATIVO
N• 77, de 1988

Rejeita o texto do

Decreto~Lel n~

2.463, de 30 de agosto de 1988, que
"altera a destinação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
-FASe do Fundo de Investimento Social - Flnsodal e dá outras providên-

cias".
Fica rejeitado o texto do Decreto-Lei n9 2.463, de 30 de agosto de 1988, que
Arf:jgo único.

"altera a destinação dos recorsos do Fundo de
Apoio- ao Desenvolvimento Sl:>cial - FAS e do
Fuiião- de Investimento Social- Finsocial e dá
õUfraS providências".
Senado Federal, 15 de dezembro de 198.8.Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO
N•191, de 1981!
Altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, de 10 de novembro de 1972,
nas partes referentes à Secretaria de DIvulgação e Relações Públicas e à Subse~
cretaria Técnica de Operaç6es e Manu~

tenção Eletrônica.
f9 O Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58,
de 1O de novembro de 1972, passa a vigorar,
Art.

nas partes referentes às atuais Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e Subsecretaria Técrika de Operações e Manutenção Eletrônica, êoin
as seguintes aherações:
"Art. 9• .............................................................
ID -Secretaria de Comunicação Social;"
''Art 42. À Secretaria de Comunicação
Sõcial, sob orientação da Comissão Diretora,
compete planejar, supervisionar, controlar e
dirigir a formulação e execução de progra~
mas conçementes à política de divulgação,
• informando e esclarecendo a opinião pública
sobre as atividades do Senado Federal e do
Congress-o Nacional quando em reunião
conjunta das duas Casas.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de Comunicação Social:
I - Gabinete;
11-Seção de Administração;
m-Subsecretaria de Divulgação;
[\!-Subsecretaria de Relações Públicas.
Art. 43. Ao Gabinete da Secretaria de
Comunicação Social compete providenciar
sobre o expediente, as audiências e a repre~
sentação do tllÚlar; executar as tarefas de

suporte administrativo vincUlada~ _à compe~
tência do órgão ~ auxiliar -o s~ü Utular no
deSempenhO- das atividades relativas às suas
atnbuições.
""AR 45. ·······················--·-···------··
§- 1o -_São órgãos da SUbsecretaria de Di~
vulgação:
1- Gabinete;
II -Seção de Imprensa;

III- Seçl\o de Rádio;
N -Seção de ''A Voz do Br.:;sil";
V- Se'çâó de Televisão;
VJ-Seção de Controle-Informático-noti~
cioso.
§ 29 Ao Gabinete da Subs_ecretariª de_Divulgação compete providenciar sobre o ex·
pediente, as auàiências e a representaç_ão do
titular; exe·cutar as tarefas de suporte administrativo vinculadas à competência do órgão
e auxiliar o seu titu1ar no desempenho das
atividades relativas às $lJas atribuições.
§ 39 À S~ção de [mprens6 COmpete fazer
a cobertura, para fins de divulgação em jornais, revistas e órgãos afins de imprensa escrita, dos eventos ocorridos no âmblto e na
competência do Senado Federal, nominadamente, no Plenário, nas Comissões Permanentes e Temporãrias. nos Gabinetes do Presidente e âo Primeiro S~o e no atendimento a toda atividade senatorial que promova a instituição e o Poder Legislativo.
- § 49 À Seção de Rádio'compete, ut:Hizan·
do meios próprios ou da estrutura das demais
seções, _efetuar a cobertura, como _subsídio
às estações de rádio, dos eventos ocorridos
no âmbito e na competência do Senado Federal; elaborar e distnbuir boletins para o Pie~
nário e gabinetes, sobre as ocorrências de
vulto nacionais e internacionais-do momento;
redigir e divulgar, através-do serviço· de som
interno, as notícias da Casa, do BrasU e do
mundo.
§ 59 À Se~ã_o d_e ''A Voz do Brasil" compete acompanhar todos os traQalhos do Senado Federal e resumi-los jomalistlcamente
para inserção no informativo oficial do Governo._
_ __
_
§ 6' ÀSeçãodeTelevisãocompetefazer
a cobertura jornalística, para uso direto ou
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subsidiário pelas emissoras de televisão, dos

plantão: encaminhar informações a sistema
de processamento de dados, de acordo com
_ os manú.aís de procedimento pertinentes e
executar_ óutras.fuie{~ cOrrelatas~
Xít: 207. Ao SelviÇo- Técnico de Produde atuaç:ão preferencial e obrigatória os ple~-·
nárlos do .Senadp e_do Congresso, as Comisção de Vídeo compete a produção, transsões Permanei)teS e effiQorárías, o gabinete
missão' e distnPuição _das gravações de vídeo
_Q.e todas as atividades parlamentares do Sedo Presidente e do Primeiro secretario; documentar a atuação pa:rlãmentar dos Senàdonado Federal, bem como a operação e a
res, por soH<::itação deSte$, para uso, sem ·
manutenção dos equip_?mentos _constantes
ônus para o Senado_. em_re:~e~ estaduais ou
do si~_tema d.e video,
-.
§ 1? _São órgãos do_Serviço Técnicos de
locais de televisão e, atnda, documentar
eventos históricos do Senado Federal.
Pr0duç~O d.e Vídeo;
§ 79 À Seção d~ AcOmpanhamento InI....:.... Seção de Administração;
formático-noticioso compete redigir matén-Séção de Almoxarifado;
rias noticiosas para divulgação e distribuição;
m~seção de Operações de Vídeo;
acompanhar matérias publicadas sobre ativi-SeçãO Técnica de Produção;
dades parlamentares; elaborar súmula notiv -Séção de Engenhãria.
ciosa e informativos iritémos; prestar assis__§ 2? ÀSeçãodeAdministraçãocornpete
tência jornalística a_os Senadores, sugerir
receber, controiãf e dis1;ribuir o material de '
convênios com órgãos de- diVulgação e exe_expediente -do serviço; executar os trabalhos
datilográfkos; organizar a consolidação dos
cutar outras farefas correlatas_."
=
Arl!61. .......----~~-.-: .. · _dado~ -~státiscos; proceder ao cohtrole interno d9 pessoal do serviço e estaóe}ecer escaParâgrafo único.
V-Subsecretaria Técnica Eletrônic~."
las de plantões e -demais tarefas correlatas
"Art. 204. À Subsecr_eta_ria Téct)ica Ele§ 39 À Seção de Almoxarifado compete
atender aos serviços de produção de vídeo,
trônica compete fiscalizar e manter em per•
feito funcionamento os equipamentos eletrôrio que se refere à guarda:, cadastrarn_ento,
nicos de som e imagem-do Seriado Federal,
distribuição e controle de material elétri_co-eletrônico de- reposiçãO ·e consumo; efet'uar
e ele~borar estudos e projetas-para atualização
de sistemas e aquisição de equípamentos.
o controle do estoque de material; realizar
o balaflço anual do material estocado e utiliParágrafo único -São órgãos da SubSe-zado e O levant<ÍJriento ÍLSico-firianceiro-ffiencretaria Técnica Eletrônica:
sal; prever as aquisições necessárias; fazer
I - Gabinete;
o armazenamento, em condições de tempell -Seção de Administração;
ratura e umidade controladas, do material
111-Serviço Técnico de Produção de Ví~ --gravado; compilar o arquivo de som e imadeo;
-gefu dos eventos historiçàmente relevantes
IV -;.Serviço Técnico de ~Coord~nação de
- -- âa Casa; e executar outras tarefas correlatas.
Audio.
§ 4~ À Seção de Operações de Vídeo
Art 205. Ao Gabinete da Subsecretaria
-Compete -elaborar e controlar a escala de
Técnica Eletrônica compete providenciar soPlantão de operadores; solicitar e providenbre o expediente, as audiências e a represenciar transpOrte, credenciamento, alimentataç:ão de seu tfullq,r; executar- as tarefas de
--ção e hospedagem, quando for o caso, para
suporte aôministrativo e técnico vinculadas
o pessoa] envolvido na cobertura técnica d_e
à competência do órgão, auxiliar e assessorar
-eVentos_ externos; atender as neCessidades
o seu titular no desempenho de suas ativitécriic<is de edição da área de jornalismo;
dades.
veicular a programação fornecida pela proArt. 206.- À Seção de Administração comdução no sistema de distnbuição de vídeo
pete coorO~nar as atividades de apoio adrriínisdos gabinetes e executar outras tarefas corretrativo da Subsecretaiía, bem com-o
latas.
receber, distribuir e controlar o_ material de
expediente; organizar dados estatísticos; pre§ -5~ A- Sessão Técnica de Produção
parar relatórios -~ a programação financeira
<:omr)ete programar õs_eVentos de produção,
da Subsecretaria; estabelec€7r escalas de
--~J!lo mesas-redond~~· entrevi_stas, pronun-

eventos ocorridos no Senado Federal e no
Congresso Nacional quando em reunião
conjun~ d~s duas Casas, tendo como áreas

:r

·w

--··-·····-··---·-o:--·-- .

damento; efet1,lar .a produção de víçleos dos
eveDt5)5; produzir,,gr<iv?tr, reproduzir e fome~
cer cópias de program·as; programar e produzir intQrmativo periódico, de acordo_ com
os interesses da Ç~~:. prover aS cOildições
técnicas e de pessoal para a produção, tais __ co_mº a iluminação do_ estúdio, operaç:ão de
-Cãrrti.ràs~ direçãO 'de ·imagens, opeiação de
á.udi_pJ geração. de. êaraderes, iecôiTêi\âo às
. c:ompetentes e exec:utar outras tarefã,.s correlatas.
§ _IS! _À Seção de _E:ng~nharia- compete
efetuar a manqtençao Corretiva e preventiva
dos_equipamentoS eletrônicos, erétrlCO:s e de
refrigeração do S~ço Técnico de Produção
de Vídeo, instaladÓS ou esto~dos; providenciãi suporte técnico e logístico àS necessi. dades da produção, programaçãO e operaÇãO em eventos g~rados ao vivo, para a c:obertUra do Plenário, eXterna~de gtã:nde suporte e outras; rrianter em perreito fi.tridãnamento d'sistema de distnbuição de vídeo dos
gabinetes, 6 sistema de r~epção de satélites,
Os-elos de ligêlçãO deste sistema com. o controle de- produção; providenciar a eventual
distnbiilção de sinal à Embratel ou a emis~
sora de "broadcasting"; promover a atualização de equipamentos; emitir pareceres téc*
n!cos; ministrar cursos de adestramento espedfico e· estabelecer normas de procedimento operadona~ e de mariu1erlç;ão .dos
equipamentos e executar outras tarefas ·c::::ortelatas.
Art. 20a Ao Serviço Técnico de Coordenação de ÁUdio .compele promover a execução das atividades de sonorização do Senado
Federal e de manutenção, em_perfeito funcionamento, dos respectivos equipamentos
eletrônicos; elaborar pi-oQrainas pata atualização dos sistemas; e efetuar estudos para
aquisição de equipamentos.
§ 1~' São-órgãos do Serviço Té<:nico de
Coordenação de Áudio.:
l-Seção de AdministraçãO;·
n- Seção de Manutenção;
lli- Seçao dé operaÇões;
IV -Seção de Material;
_
V -SeÇãO ele Projetes e Instalações Eietrônkas.
§ 29 À Seção de Administração compete
receber, controlar e -distribuir o' material e
. o expediente do serviço;- ex~r os trabalhos datilográflcos; organizar a consolidação
âos dados est4tísticos; pro-ceder ao çontrole

Dezembro de 1988

DIÁRLO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

interno do pessoal do serviço e estabelecer
escalas de plantões; encaminhar informa-

RESOLCIÇÁO

N•192, de 1988
ções ao Sistema de Processamento de DaAutoriza o Governo do Estado da Pados, de acordo com os mãhi.lã.is de procediraiba a elevar_ em 1.750,000.00 Obrigamento pertinentes e executar outras tarefas
ções do Estado da Paralba, ( OTPB), o
correlatas.
montante de sua divida consoHdada.
§ 3~ A Seção de Manutenção compete
Art 1<? É o .Gove_mo do Estãdo da Pafaíba
manter em perfeito funcionamento os equiautorizado a elevar, em caráter excepcional e tempamentos eletrônicos de áudio do Senado, · porariamente, o limite de endividamento daquela
instalados ou estocados, e proceder à sua
Unidade Federativa, fixado pela Resolução n9 62,
manutenção preventiva e executar outras tade 28 de ou~ro de 1975, do Senado Federal,
refas correlataS.
a fim de que possa emitir, mediante registro no
§ 47 A Seção de Operações compete
Banco Central, 1.750:000,00 Obrigações do Tecontrolar as operações e o material em servisouro do EStado da Paraíba (OTPB); corresponço, arquivar as fitas gravadas, para fornecidente ao valor reajustado para o mês de julho de
mento àos órgãos técnicos da Casã e aos
1988 (Cz$ 1.598,26), a Cz$ 2.796.955.000,00
Senadores; verificar a qualidade das grava- ·(dois bilhões, setecentos e noventa e seis milhõeS,
ções, das operações e transmissões, e execunovecentos e cinqüenta e cinco mil cruzados),
tar outras tarefas correlatas.
recursos que serão destinados aq_giro de sua
§ 5 9 À Seção o:!-= Material compete guardívida consolidada interna mobiliária, vencível no
dar, cadastrar e .distribuir o material permaexercício de 1989.
nente e de consumo do órgão, manter__estoArt. 2ç Esta resolução entra em vigor na data
que, máximo e mínimo, do material, encamide sua publicação.
nhar, ao chefe do Serviço, o balanço anual
Senado Federal, em 15 de dezembro de 1988.
do material estocado e utilizado; prever as _- ;Set:l~dor Humberto Luc~~· _Pre:SJdente
aquisições necessárias e executar outras tarefas correlatas.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
§ 69 À Seção de Projetes e In$i:alações
termos do arl 52, inciso V, da Coilstituição, e
Eletrônicas compete desenvolver projetas; eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a sepromover a atualização dos equipamentos guinte
de áudio; emitir pareceres técnicos; efetuar
RESOLCIÇÁO
medição de circuitos eletrônicos; prestar
i'l' 193, de 1988
apoio técnico de manutenção à oficina técniAutoriza o Governo da Onião a realizar
ca; eJaborar normas e procedimentos para
operação de empréstimo externo no valor
manutenção de equipamentos; fornecer esde CIS$ 300,000,000.00 (trezentos mipecificações técnicaS para a elaboração de
lhões de dólares americanos).
editais de concorrência; atualizar plantas e
Art 19 Ê o Goveniõ da União, nos termos
diagramas das instalações eletrônicas da Ca- do artigo 52, inCiso V, da Constituição Fedefal,
sa."
autorizado a rea1izar operação de empréstimo exArt. 29 A- tabela de distribuição de funções
temo no valor de US$ 300,000,000.00 (trezento
gratificadas, constante do Anexo II do ReguJamenmilhões de dólares americanos), junto ao Banco
to AdministratiVO do Senado Federal, aprovado
Intemac;fona1 de Reconstrução e Desenvolvimenpela Resolução n"' 58, de 1O de novembro de
to (Banco Mundial), des_tinado_a financiar, parcial1972, passa a vigorar com-- as seguintes alteramente, o IV Programa de Crédito para o Setor Agroções:
Industriai.
"07.01.00 Subsecretaria de.Divulgação
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data
5 Chefe de Seção
FG-2
der sua publicação.
1 Secretário de Gabfnete
FG-2
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988.2 Assistente Técnico
FG-1
Senad~r_ Hu~rtQ Lucena, Presidente.
1 Auxiliar de Controle de Informação
FG-3
Faço . r ·que o Senado Fed.eral aprovou, nos
1 Auxiliar de Gabinete _
FG-4
termos do art. 52, inciso_ V, dã Constituição, e eu,
11.04.QA_Subsecretaria Técnica de Eletrônic_a
H_umPerto Lucena1 Pr~~dente, promulgo a seguinte
2 Chefe de Serviço
FG-1
FG-2
1 1 Chefes .de Seção
· REsOL(JÇÀO
1 Assistente Técnicó
FG-1
i'l' 194, de 1988
1 Secretário de Gabinete_
FG-2
AQI.odza_o Governo da Clnlão a realizar
7 Auxiliar de Controle de informação
FG-3
~o de empréstimo externo no valor
1 Auxiliar de Gabinete FG-4_
deUS$ 300,000,000.00 (trezentos miArt. 39 Esta Resolução Eintra em-vigor ml Clata
lhões de dólares americanos).
de sua publicação.
---Arf. --1, --to Governo da União, n~ termos do
Art 49 Revogam-se os artigos 46, 47 e 209
art. 52, iilciso V, da -Constituição Federal, autorizadO
do Regu1amento Administrativo do Senado Fedea realizar operação de empréstimo externo no valor
ral, -aprovado pela Resolução n9 5"8, de 1O de novembro de I 972, e demais disposições em con- . de US$ 300,000~000.00 (trezentos milhões de d6ia-~ americanos} junto ao Banco Internacional .de
trário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988:- _R~trução e Desenvolvimento _(Banco Mundial},
--destinado a financiar parcialmente o I Projeto de
Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, IJ.OS
termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

- Ctéàito Agricoia
Art 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
d~_ sua pul?lfcação.
Senado -Federal, em 15 de dezembro de 1988.
-Sena_dor Humberto- Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art 52, inciso vn, da C6nstituiçãó, e
eu, Humberto Lucena, -Presidente, promulgo -a 'seguinte
RESOLCIÇÁO
~·195,

de 1988
Autoriza o GoverÕador dO Estado. do
Acre a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
1.701.000,ÔO Obrigações do Tesouro
Nacional (011'1).

Pos

Ait 19 É o GOveino do Estado do Acre,
termos do arl 2? da Resolução- rf._ 93; -.de 1 L de
outubro de 1976, alterada pela Resolução N9 140,
de 5 de deZembro de 1985, arribas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no Valor correspondente, em cruzados, a
1.701.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN) junto à Caixa Econ.ômica Federal, esta na
- cjUalidiide~-de gestora do FuridO de Apoio ao
Desenvolvimento Social (FAS). destim!da à cons- trução e equipamento de um hospital 9-eral de
150 leitos~ Ílo Município de Cruzeiro do Sul, no
Estado._
- _ _ ___ _
Art 29 Esta feSolução entra em vigOr na data
de sua publica~ão.
Senado Federal, em 15 de dezembro de 1988.
-Senador Humberto Lucena Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
· termos ·do art. 52, inciso VII, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLCIÇÁO

. i'l' 196, de 1988
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de CJ'é..
dito no valor c_o~pondente. em cruza.
dos, a 1.427.818,89 Obrigações do Tesouro Nacional (011'1)Art. 1? É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2"' da ResoJução Di' 93,
··de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolu·
ção n9 140, dê 5 de dezembro de-1985, ambas
do Senado Federal, autorizado a contratar operaçã_o de crédito no valor correspondente, em cruza. dos; a 1.4:27.818;89 Obl-igações do Tesouro Nacfona1 (OTN), junto à Caixa EcOnômlca Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS), aestinada à
ampliação e reequipamento do Sistema de DefeSa Civil, no Estado.
Att. 29 Esta resolução entra em vigor_ na data
de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988.Senador Humberto Lucena. Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
arl 52, item 30, cfo Regimento Interno, promulgo
. a seguinte
RESOLCiçAO

1'1•197, de 1988
Altera a Resolução n9 155, de 1988,
que dispõe sobre a Gratf:ftC:ação Especial
de Desempenho.
Art. __ 19 É acrescido, na tabela anexa à Resolução n9 155~ de 20 de" Qutubro de 1988, o fator
de ajuste 3,0 (três}, aplicável aos ocupantes da
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categoria de Médico, nã_o _ocupantes de cargo
DAS oU cotn remuneraÇão eqUivalente.
Art. 2 9 A GratificaçãO Especial de Desempenho constitui, também, retribuição compensatória

pelo comparedmento do _servidor de que trata
o artigo anterior aos plantões previstos ria esca1a

mensal aprovada pela direção do órgão especifico:
ParágrafO único. O seMdofàque se refere esta
resolução, que deixar de comparecer injustificadamente ao plantão para o qual foi escalado, terá

descontado IJ30 (um trinta avos) C:fa Gratificação.
Art. 3 9

Esta resolução entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988.-

Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado

Fed~ral

aprovou, e

eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 52, item 30, dá Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO
N•198, de 1988

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários e proventos dos servidores
do Senado Federal e dá outras providências.
Art. 1~ A partir de 1989, o mês -de janeiro
será considerado data-base das revisões dos vencimentos, salários e proventos dos servidores do
Senado Federá!, inclusive os do Centro Gráfico
do Senado Federal (Cegraf), e do Centro de Informática e Processamento de Dados (Prodasen).
Parágrafo únlco. Em janeiro de 1989, a revisão de que trata este artigo será feita considerando
a variação do Índice de Preços ao Consumidor,
verificada entre a data-base a que o seiVidor estava
submetido e dezembro de 1988, observada a
compensação prevista no parágrafo único do art.
~do Decreto-Lei n? 2.3:35, de_l2 de junho de

1987.
Art. 2"' Será concedido aos servidores enu-

Art.

5~ --~ESta

lei entra em vigor na data de sua

" publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988. -:Senador Hwnberto Lucena, Presidente.

Faço ~~r que o Senado Federal aprovou, nos
·termos do artigo 52, indso Vll, .da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, PresiQen,~e, promulgo a
seguinte
REsOLUÇÃO

1'1• 199, de 1988
Aut~ri!_a a Prefeitura Municipal de VItória, Estado do Espírito Santo, a conuatar operação de crédito no valor corres..
pondente, em cruzados, a 1.500.000,00
Obrigações do Tesouro l"''acionaJ (OTN).

Art ]9 É a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espúito Santo, nos termos do art. 2ç da
ResoJução rr93~de-11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro de
1985, ambãs do Senádo Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.500.000,00 Obrigações
do T escuro Nacional (OTN),junto à Caixa Econôrh1Cã Federal, destinãda à urbanização da grande
Sãó Vedro, compreendendo as localidades denominadas P~lestina I e II, Residência, Santo André
-e~ Sãó~Pearo. ilo MuJ1idpio.
Art. :29 -ESta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
~
Seriado Federal, 15 qe dezembro de_ 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Fe_deral aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃ<;l
merados no art 1 desta resolução um abono
,-~ J'F2oo, de 1988
mensal no valor de ez$ 60..000,00 _(sessenta rriil
cruzados).
- - Autoriza o Governo do Estado do Rio
§ 1"' O abono a que se refere este _artigo, soGrande do Sul a elevar em
bre o qual incidlrá a contribuiçã_o previdenciária:
t1.5l4.5if2,00 Obrigações do Tesouro
I - não servirá de base de _cálculo de qualquer
do Estado do Rio Grande do Sul (OTE~
vantagem ou parcela remuneratória, ressalvadas
RS), o montante de sua dívida conso~
a Gratificação de Natal e a remuneração das férias;
Udada.
·
II- será considerado para efeito de pagamento
9
Ãrt _i -ÉoGovemoçloEstadodoRioGrande
das pensões devidas em decorrência do falecimento de funcionários do Senado Federal;
do SUl autorizado a elevar, em caráter excepclonal
III- será considerado como parcela remunee temporariamente, o limite de endividamento daratórla para a classificação dos servidores nos pla- quela Unidade Federativa, fvàidO pela Resolução
nos de carreiras de que trata o art 39 da Consti- JÍ 9 -62, d~ _28 de outubro de 1975, do Senado
fe~eral, afiin -de que possa emitir, mediante registuição Federal.
§ 29 A partir de fevereiro de 1989,_ o _abono
tro no Banco Central, 11.514.582,00 Obrigações
será reajustado nos termos do Decreto-Lei n~
do T escuro elo Estado do Rio Grande do Sul
2335, de 12 de-junho de 1987.
(OTE-HS) eqi.Jivalentes ao valor reajustado para
Art. 3º Passa a ser de 55% (cinqüenta e cinco
o mês-de setembro, de 1988, (Cz$ 2.392,06), a
por cento) o índice, aplicáv:el aos servidores do
Cz$ 27.543.571.018,92 (vinte e sete binões, quinhento~ e quarenta e três milhõ~s. quinhentos
Senado Federal, a que se refere o art. 1Odo Decre_-e-selefffa e um rii1T,"dezoito cruzados e noventa
hrLei n9 2365, de 27 de -outubro de 1987.
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do e dois centavos), destinadOs ao giro de sua dívida
disposto nesta lei vigoram a partir de 1o de janeiro consolidada interna mobiliária, vencível no exercício d~ 1989.de !989.

Dezembro de 1988
Art. 2? Esta resolução entr~ em vigor na data
de sua publicação,
.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal ãprovou, nos
temos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu,
. Hu_mberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
.
• ... , __ .
-

RESOLUÇÃON• 201, de 1988

Autoriza o Governo da União a celebrar contratos bilaterais no valor aproximado deUS$ 5,000,000,000.00 (cinco
bilhões de dólares americanos) junto
aos governos de países credores, no ãm..
blto do charnad~ ..Clube de Paris".
Art 19 É o Gove!::O da União, nos termos
do artigo 52, inciso V, da Constituição Federai,
autorizado a celebrar rootratos bilaterais com governos dos países cre.hres -República Federal
da Alemanha, Áustria, üélgica, Canadá~ Espanha,
Estados Gnidos da An,érica, França, Itália, Japão,
Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça no âmbito do chamado "Clube de Paris", destinados ao refinanciamento ou reescalonamento dos
vencimentos de 100% (cem Por cento) dos valores de principal e de juros de obrigações contraídas anteriormente a 31 de março de 1983, vencidas e a vencer no período compreendido entre
1~ de janeii'o de 1987 e 31 de março de 1990,
no mo-ntante_ apro?C-imae._o _qe .(JS$
5,000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares americanos).
Art. 2~ Esta reSoll!Ção entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988. -6ena!=lor tfurD:berto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal ap~ovou, nos
termos do artigo 52, inciso VU, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte

Q

RESOLUÇÃO
N• 202, de 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrópolls, Estado do Rio de JaneJro, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
4.620.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional (OTN).
Art I~ É a Prefeitura Municipal de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo
2'1 da Resolução n 9 93, de I 1 de outubro de 1976,
-alterada pela Resoluç~o n~ 1~0~ de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operaçao de créclito no valor correspondente, em cruzados, a 4.620.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa
Econômica Federal, destinada a obras de emergências de recuperação em 94 (noventa e quatro)
locais atingidos por fortes chuvas, no município.
Art :29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988, Senador Humberto Lucena, Presidente.

Dezembro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãQII)

Faço saber que o Senado Federal apr?VC?u~ nos
termos do art. 52, il)dso V, da CqnstltUJçao,_ :e
eu, Humberto Lucena, Presidente, P!9~ulgo a seguinte

_Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso Vll, da Constituição, e
eu, Humberto Luceiiá,-Presid.Eirite, promulgo a seguinte
-
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Faço saber que o Senado FederaJ aprovou, nos
termos do art. 52, Inciso VII, da Constituição, e
_eu, Humberto Lucena, Presidente; Promulgo ·a seguinte
·

.REsOLUÇÃO
N• 207, de 1988
RESOLUÇÃO
N• 203, de 1988
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a real.izar operação de emprés-

timo externo no valor de OS$
26,450,000.00 (vinte e se!is milhões,
quatrocentos e dnqüenta mU d_ólares

RESOLUÇÃO
N• 205, de 1988
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a elevar, em 35.500.000,00 Obri~
gações do Tesouro do Estado de São
Paulo (01P), o montante de sua dívida
consolidada.

americanos).
Art. 19 É o Governo do Estado do Mato GrosAli. 19 É o.Goveril.O do Estado de Sãa: Pa\,.llo
so, nos tennos dq ~rt. ~2, in!=iso V, da Constituição - alitc:ifu:ado ã eleVar, em caráter excepcional e temFederal, autorizado a realízar operação de emporariamente, o limite Qe endivjdamento daquela
préstimo externo no valor de OS$ 26,45~).(J<?.O.oo Uliiâade Federativa, flxado-pela Resolução n 9 62,
(vinte e sets milhões, quatrocentos e ~nquenta
de.2S_de outubro de 1975, do Senado Fedei-?11,
mil dólares americanos), junto a_ orgamsmos fia fim de qUe possa emitir, mediante registro no
nanceiros da República Argentina, destinados a
Banco Central, 35.500.000,00 Obrigações do Tefinandar a construção e-equipagem de 4 (quatro)
SOUfO do _Estadq de Sã9 Pª--I.Al.P (OTP), corresponhospitais de médía complexidade, nas ci~ades
dentes, ao valor reajustado para o mês de setemde Cuiab6, Cáteres, Colíder e R_ondon6pol1s, no
bro de 1988 (CJ:$ 2.392,06), a Cz$
Estado.
-- f?4.91_8.130.0_0Q,OO (oitenta e quatro bilhões, noArt. 29 As condições finançeir"as da operação
VecentOs e dezoito milhões, cento e trinta mil crureger-se..ã,o pelo Convênio de Pagamentos Recízados), destinados ao giro de sua dívida conSoprocos Brasa-_Argentina e respectivo registro no
lidada iriterria mobiliária, vencível no exercício _c;le
Banco Central do Brasil.
1989.
Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_M _2.9 Es_ta_re"sOlução entra em vigÇ>r na data
Senado Federal, 15 de dezembro ~e 198~.
d~ &uã_publicação.
Senador Humberto Lucena, Presidente.
·senado Federal, 1_5 de _dezembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saOer que-o Senado Feder~! aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VU, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promu1go a seFaço saber que o Senado F edera1 aprovou, nos
guinte
termos do art. 52, incis-o vn, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N~ 204, de 1988
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar, em 14.853.996,00
Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais (OTM), o montante de sua
dívida consolidada.
Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Cierais autorizado a elevar, em caráter excepcional
e temporariamente, o limite de endividamento daquela Unidade Federativa, fiXado pela Resolução
n9 62, de 28 âe outubro de 1975, do _Senado
Federal, a fim de que possã emitir, mediante registro no Banco Central, 14.853.996,00 -obrigações
do Tesouro do Estado de Minas GtirãiS1"0TM),
correspondente, ao valor reajustado para o mês

RESOLUÇÃO
l'f9 206, de 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, a contlatar operação de crédito no valor correspondente. em cruzados, a 155.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Art 1~ É a Prefeitura Municipal de Teixeira
de Freitas, Estado da Bahia, nos termos do art.
:29 aa Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resoluç"ãO n9 -140, de 5 ae dezembro
de 1985, ambas do S-eriado Federal, autorizada
a contratar operação de crêdito no valor corresdo agosto, de 1988 (Cz$ 1.982,48), a Cz$ pondente, em cruzados, a 155.000,00 Obrigações
29.447.749.990,08 (vinte e -·nave bilhões, quatrodO íeSoLiiO NélCioliar(OTt-f);junto à Cãixa Ecoriôcentos e quarenta e sete milhões, setecentos e
mica Federal, esta na qualidade de gestora do
quarenta e nove mil, novecentos e noventa cruzaFundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
dos e oito centavos), destinados_ a giro de sua . (FAS), destinada à implantação de sistema de
dívida consolidada interna mobiliária, vencível no
drenagem, nO-município.
exercício de 1989.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
Art. 29 Esta resolução entra em vi_gor na da~
- -de sua publicação.
de sua publicãção,
_..
Senado Fec;leral, 15 de dezembro de 1988.Senado F~derai, 15 d~ dezembro de 1988~
Senador Humberto Lucena, Presidente.
Senador Humberto Lucena, Presidente.

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 7.519.457,00
Obrigações do Tesouro do Estado de
Santa Catarina (OTC), o montante de
sua dívida consoUdada.
Art. 1~ É o GOv.emo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar em c;aráte-r excepcional
e temporariamente, o limite de endMdamento,
fixado pela Resolução n_9 62, de 1975, do Senado
Federal, a fill] de que possa emitir, mediante regtstro no Banco Centra1, 7.519.457,00 Obrigações
do Tesouro do Estado de Santa Catarina (OTC),
cotTespondente, aõ valor reajustado para o mês

de agosto, de 1986 (Cz$ 7.982.46)~ a Cz$

14.907.173.113,36 (qUatorze bilhões, novecentos

e sete milhões, cento e setenta e três mil, cento
e: treze cruzados e trinta e seis centavos), destinados ao giro de sua dívida.ço_nso)idada interna mobiliá_ria, ve.ndvel !19 exercício d~ 1989.
Art. 2?_ .!;:&ta reSoll,lção entra _em vigor na data
de sua publicação,
_ _
- Senado Fed,eral, 15 de dezembro de 1988. Senador HuMberto Lui:ena, Pr-esidente.
__f:aç:o sci._b~r_ q·ue a· Senad.ó""Fede(al aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos 'tennos do
ati. 52, item 30 do Regimento futeino, prOmUlgo
a seguinte - ·

RESOLUÇÃO
.l'l• 208, de 1?88
Cria a Subsecretaria áe Administração
de Compras, Contrataç6es e Alienações,
bansfonna cargos do Quadro de Pessoal
do Senado Federal e dá outras provi·
dêndas.

Art. 19 ~ criada a Subsecretaria de Administração de Compras, Contratações ~ Ali~nações,
órgão ·da estrutura da Secretaria Administrativa,
c:-om a competênda de planejar, dirigir e controlar
as atividades reladonadas com a aquislção e alienação de bens patrimoniaiS e de cohsumo; promoção de licitações e concursos para realização
de projetas; para realização de compras; para con~
tratação de firmas para prestação de serviços, for~
necimento de bens e loc::ações e para realização
de obras de engenharia.
Parágrafo úniCo. São órgãos da Subsecretaria
de Administração de Compras, Contrátações e
Alienações:
[-Gabinete;
n- Comissão Permanente de Ucitação;
Ilf-Serviço de Compras;
IV_:. SerViço -de Apoio Técnico;
V- Seção d~ Administração.
Art. 2~ Compete à Comissão de Ucitação
processar e julgar as licitações, praticando todos
os demais atas referentes as suas atividades P,eculiares, segundo o que dispuser a legislação especifica; ju1gar os recursos administrativos interpostos
por licitantes, em pdmeira instância; julgar, definitivamente, -os processos de ~rição no Cadastro
áe Fornecedores do Senado Federal. E}. desempenhar outras atividades corelatas.
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Art. 3° Compete ao serviço de Compras coor- pos[çõeS de Tnotivos, examinar e instn~Ú procesdenar e executar as atividades re1acionadas com sos, examinar e instruir recursos administrativos
as aquisições_diretas de bens e contratação de servi- ínterpostos por licitantes; prestar assessoramento
ços, com dispensa de licitação; instruir Os processos t.êcnícó 'à Comissão Permanente de Ucitação; e
de licitação; processar e manter o Cadastro de For- - desempenhar outras tarefas Correlatas.
§ -39 COmpete à Seção de Programação e
necedores; eleborar o CatáloQo-de Materiais, pesquisando sobre novos processos e materiais sucedâ- Controle acompanhar e controlar o cumprimento
neos; manter atualizado o Cadastro de Preços de das obrigações_ assumidas pelos fornecedores;
instruir processos de prorrogação de prazos de
entrega; instruir processos de retificação e cancelatas. lamento de nota$ de empenhos; instruir proces§ 19 São órgãos do Setviç9 de Compras:
I- Seção de Processamen~o de Compras;
sos de levantamento de garantias; propor a aplica~
II- Seção de Cadastro de Fornecedores;
_ção de penalidades; efetuar diligências necessáIU -Seção .de Méceologia e PeSquisa de Mer- rias ao fiel cumprimento da legislação e normas
cado.
pertinentes; e desempenhar outras tarefas corre~
§ 29
Compete à Seçã-o de Processamento latas. _ ______
_
_ _
_
- Art 59 Compete à Seção de Administração
de Compras instruir- os PrOCesSOs de cOrriPras
os
serviços
de_
apoio
logístico;
expedir
executar
para licitação; manter controle dos processos de
aquisição; iristiuir os procesSos de compra"s com éartas-convite; manter controle de legislação e
dispensa de licitação; elaborar o calendário de normas; entregar e controlar notas de empenho;
compras; prestar informações sobre processo de receber, processar e manter a guarda dos docuaqujsição e des.empenhar outras atividades _corre- mentos e expedientes encaminhaQos ao órgão;
receQer propostas e encaminhá~las à Comissão
latas.
§ 39 CompeleàSeçãodeCadastrodeFoinePermanen~ de Licitação e à SeçãO de Processa~
cedores processar e manter atualizados os regis- -menta de Compras; controlar a movimentaçào
tros cadastrais _de habilitação de_ fornecedores;
de pessoal lotado na Subsecretaria; manter o con~
examinar documentação entregue pelos fornecetrole do material permanente do órgão, requisitar
dores; expedir e controlar os certificados emitidos
e_ controlar o material de consumo necessário
para os fornecedores; classificar os fornecedores
ao funcionamento do órgão, programar e orga~
por atMdade; elaborar normas sobre cadastranlzar as reuniões da Comissão Permanente de
'mento; efetuar dHigências quanto à validade de
Ucitação, secretariando-as; providenciar a publid~
documentos apresentados pelos fornecedores;
dade dos atas da Comissão: e desempenhar oumanter registro de ocorrências dos fatos relacio~as tarefas correlatas.
nados. com a conduta de fornecedores em âmbito
Art. 6'1-- São suprimidos da estrutura- da ·Subgeral; e desempenhar outras atividades correlatas. secretaria de Administração de Material e P~trimô
§ 49 Compete à Seção de Merceologia e Pesnlo, o Serviço de Aquisição de Material e as Seções
quisa de Mercado elaborar o catálogo de matede Com~ras-e de Cadastro de Fornecedores.
riais; selecionar tipos de acondicionamento e em§ 19 A Seção de Manutenção e Assistência
balagem; estabelecer unidades de compra e distriTécnica de Máquinas passa a integrar o Serviço
buição; manter arquivo de catálogos, especificade Controle e Tombamento de Bens da Subseções técnicas e mostruário de materiais; promo- -cretaria de Administração de Material e Patrimô-ver pesquisas visanâo a suJ>stituição de materiais
nio.
obsoletos e antieconômicOs, bem como a adoção
§ 29 t criado, na estrutura da Subsecretaria
de sucedàneos, similares e novas aplicações; prode Administração e Patrimônio, o Serviço de Previpor a formação de lotes eCOJlômlcos para aquisisão e Controle de Materiais com a competência
ção de materiais; manter atualizado o cadastro
de promover análises estatísticas de consumo de
de preços de mercado; manter controle de matematerial, com vista ao controle do consumo e
riais de origem estrangeira e orientar ã. substi- subsidiar a previsão das compras e ao estabeletuição por similares naciOnais; e desempenhar
cimento de calendário; e controlar a execução
outras atividades correlatas.
dos cqntratos.
~.
.
~ _
Arl 49 Compete ao Serviço de Apoio Técnico
§ 39 São órgãos do Serviço de Previsão e
a elaboração de minutas de atas convo_catórios
Controle de Materiais:
e contratos; pareceres técnicos e exposições de
1- Seção de Previsão e Estatísticas; e
motivos sobre julgamentos;_ examinar e instruir
R- Seçã:o de Controle de Contratos.
processos de licitação, bem corno recursos admi§ 49 Compete à Seção de Previsão e Estanistrativos interpostos pelos licitantes; assess_orar
tística prever a necessidacfe de_aqulsição de matea Copeli; acompanhar e controlar o cumprimento rias e serviços; elaborar pedidos de compras de
das obriga-ções assumidas pelos fornecedores, ze- materiais_ par?' estoque; elaborar ní~is de estocalando pela obse[Vância dos prazos e garantias; gero de- materiais; elaJ>Qr.,r controle f15ico finanpropor a aplicação de penalidades; efetuar diligên- ceiro dos materiais estocados; orientar a elabocias e zelar pelo fiel cumprimento da legislação ração do balanço anuéif do almoxarifado; subsidiar
e normas pertinentes; e desempenhar outras ativi- a elaboração do orçélmento anual; coletar dados
dades correlatas. _
estatísticos sObre a aquiSição e c_onswno de mate§ 19 São órgãos do Serviço d~ Apoio T~
rfais; e éxecutar outras i:.arefas correlatas.
nico:
§ 59 . Compete à Seção de Controle de Con1-Seção de Assistênciã-Tt?cnica e Adminis- tratos ac-ompanlla(, controlijr e fiscalizar a executrativa;
. ção âos contratoS 'Celebrados com fornecedores
U- Seção de Prograriiação e COntrOle. ·
e exe,cuto~es de s~rvlços; conferir documentação
fiscal e respectlcas faturas; manifestar-se quanto
§ 2 9 Compete à seção de ÂSsjstêliCía Técaos reajustanJ~ntos de preços contratuais proposnica e Administrativa elaborar minutas de atas
convocatórias, contratos, pareceres técnicos e ex- tos; e executar outras tarefas correlatas.
Mercado e desempenhar outras atividades corre-
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Art. 7? A Subsecretaria de Administração de
Pessoal promoverá-alteração do Quadro de Funções Gratificadas, acresCeiltando o nÇimero de
funções necessárias para atender aO disPosto nesta Resolução.
Art. 89 São criadas 5 (cinco) funções-de Assistente Técnico~ FG-1, côm atribuições definidas no Regulamento AdministrativO, para terem
exercfcío na Subsecretaria de Compras, Contratações e Alienações.
Art. 9~ -~ São criados, por transformação, 3
(três) cargos no Qrupo-Direção e Assessoramento Superiores, sendo 1 (um) de Diretor da Subsecretaria de Administração de Compras, Contratações e- Alienações~ CódigoSF-DAS 101.4, 1
(um) de Diretor do Cent:I:_o de -DeseriVolvitTleitto
de RecursOs Humanos (Cedesen), Código SFDAS 101.4, e, 1 (um) de chefe do Cerimonial
da Presidência, Código SF-DAS 102.3.
Parágrafo único. Para atender ao disposto
neste artigo a Subsecretaria de Administração de
Pessoal prQ\I'idenciará a alteração do Quadro Permanerite, trarlsfõrmando 3_ (três) cargos vagos
de Inspetor de Segurança Legislativa, Código SFAL-NS-16, nos cargos ora criados.
Arl 1O. Ao chefe do Cerimonial da Presidência incumbe planejar, orientar, coordenar e exercer as atividades de ass_essoramento superior do
Cerimonial da Presldência, em articulação com
a Secretaria de_Divulgação e de Relações Públicas.
Art. 11. As incumbências do Diretor do Cedesen e da Subsecretaria de Compras, Contratações
e Alienações são as definidas no art. 217 do Regulamento Administrativo.
Art. 12. Ficam ratificados os Ates da Comissão Diretora no:os 44, 45, 46,47 e 51, de 1988.
Art. 13. As despesas decorrentes desta resolução serão atendidas por dotações pr6príãs
constantes do Orçamento do Senado Federal
Art. 14. Esta resolução entra em vigor na data
de sua publícação.
Arl 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senador Federal aprovou,
nos termos_do artigo 52, inciso v_, da Constituição,
e_ eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO
N• 209, DE 1988
-Autoriza a Caixa Econômlca
a
realizar uma Oper..ção de emprestlmo extemo no valor de US$ 80,000,000.00 (ol. tenta milhões de d6Iares americ;mos).

F"-

Art. 19 É a Caixa Económica Federal, nos termos do art. .52, inciso V da Constituição Federal,
autorizada a realizar uma Operação de empréstimo externo no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos), junto ao
Banco Intemadonal de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), com a garantia da República Federativa do Brasil, destinada ao fman~iarnento parcial do denominado Projeto Pró-Sanear.
_ Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
-de sua publicação.
Senado Federa], 15 de dezembro de 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.
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vação dos documentos de interesse da Assessoria, bem como promover a divulgação de trabalhos realizados pelo órgão e: efetuar a revisão rormal de textos.
Art. 34. À Subsecretaria de Apoio Técnico a
RESOLUÇÃO
Orçamentos Públicos compete orientar, coorden' 210, de 1988
nar e controlar as atMdades de provimento de
dados, análises e informações básicas sobre orçaAltera Regulamento Administrativo
mentos, planos e programas necessários à execudo Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de' 1972, na parte relativa ção dos trabalhos de assessoramento.
à estrutura administrativa da Assesso§ 19 São Órgãos da Subsecretaria de Apoio
ria, e dá outras providl=ndas.
TécnicO a OrçamentQs_Públicos:
1- Gabinete;
Art. ]9 O Regulamento Admi_nistrativo do SeII- Serviço de Acompanhamento Orçamennado Federal, aprovado pela Resolução _n9 58,
de 1972, passa a vigorar com as seguintes altera- tário:
a) Seção de Acompanhamento dos Recursos
ções:
Púb1icos;
1) A Subseção 11- "Da Assessoria" - da ·seb}- Seçãó de Acompanhamento dos DispênçãO m- "Dos Órgãos de Assessoramento Supedios Públicos;
rior" - Capftulo II, Título II, do Uvro I, passa a
DI- Serviço de Apoio à Auditoria e Fiscalizavigorar com a seguinte redação:
ção;
"SUBSEÇÃOII
IV ~Serviço de Subvenções Sociais.
Da Assessoria
§ 29 Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente e auxiliar o seu titu1ar no exerdcio
Art. 31. À Assessoria_ compete assessorar a
das atribuições e no desempenho das atividades
Mesa, as Comissões Permanentes e Temporárias,
inerentes à sua representação.
os Senadores e __as Lideranças na sua~ funções
§ 39 Ao Serviço de Acompanhamento Orçalegislativa, parlamentar e fisca1izadora.
mentário compete orientar e promover a realizaParágrafo único. São Órgãos da Assessoria:_
~Ç_âq -das ativldades de ãcCimpanhamento dos orI - Gabinete;
çamentos públicos para prestação dos dados e
II-Subsecretaria de Apolo Técnico;
li-Subsecretaria de Apoio Técnico a Orça- _informas:ões básicas necess_árias à execução dos
trabalhos de assessoramento, e:
mentos Públicos;
r..=-através da Seção de Acompanhamento de
IV -Serviço de Apoio Administrativo.
Arl 32. Ao Gabinete da Assessoria _compete Recursos Públicos, coletar, organizar e preparar elementos informativos de acompanhamento dos reprovidenciar sobre o expediente, as audiências
cursos públicos;
e a representação do titular; executar as tarefas
1(...::.:.. através da Seção de Acompanhamento de
de suporte administrativo vinculadas às atnbuiDispêndios Públicos, -coletar, organizar e preparar
ções do titular e auxiliá-lo no desempenho de
suas atividad~s.
_ elementos_ informativos de acompanhamento dos
Art 33. A Subsecretaria de Apoio Técnico diSPéndios públicos.
§ 4~ Ao Serviço de Apoio à Auditoria e FLscalicompete orientar, coordenar e controlar as ativização compete executar as tarefas de suporte de
dad~s de provimento de dados, análises e informações básicas necessárias à execução dos tra- dados e informações necessárias à realização das
atMdaCfes de assesSPràmento, relaclonadas com
balhos de assessoramento.
_
a função fiscalizadora do Poder Legislativo.
§ J9 São Órgãos da Subsecretaria de Apoio
.. ~§- 5; Ao Serviço de Subvenções Sociais comTécnico:
pete executar as tarefas de aCompanhamento das
I - Gabinete;
subvenções sociais.
O- Serviço de Pesquisas Jurídicas;
Art. ~5. Ao .Serviço de Apoio Administrativo
m-Serviço de Pesquisas ECofiômicas;
compete orientar, coordenar e controlar as ativiIV -Serviço de Pesquisas SOciafs;
dades de provimento de serviços e materiais neV -Serviço de Documentação, Arquivo e Dicessários à ex~çyção dos trabalhos de assessoravulgação.
§ 29 Ao Gabinete cOmpete prOvidenciar so- __ menta e ao funclonamento dos d_~m_ais órgãos
da Assessoria.
bre o expediente e awa1iar o seu titular no exercício
.§ 1. 9 São órQãOS de Serviço de_Apoio Admidas atribuições e no desempenho das atividades
nistrativo:
inerentes à sua representação.
1--Seção de Administração;
§ 39 Ao Serviço de Pesquisas Jurídicas comU-Seção de Mecanografia e Reprografia;
pete coletar, organizar e preparar elementos inforID -Seção de Registro e Acompanhamento de
mativos _de naturea jurídica necessários à elaboProposições;
ração de trabalhos pelos assessores.
§ 4~ Ao SeiViço de Pesquisas Econômicas
IV- Seção de Recursos Humanos.
compete coletar, organizar e preparar elementos
§ 29 __ À Seção de Administração compete reinformativos de natureza económica necessários
ceber, controlar e distribuir o expediente e o mateà elaboração de trabalhos pelos assess_ores.
r_ial da Assessoria. proceder ao controle interno
§ 5 9 Ao Serviço de Pesquisas Sedais comde seu pessoal e executar outras tarefas correlatas.
pete coletar, organizar e preparar elementos da
§ 3 9 -· À Seção de Mecanografia e Reprografia
área social necessários à elaboração de trabalhos
cciinpefe executar Os trabalhos .datilográficos e
pelos assessores.
os_rle reprodução de textos, e executar outras
tarefas correlatas.
§ 6 9 Ao SeiViço de Documentação, Arquivo
e Divulgação compete planejar, coordenar e exe§ 49 À Seção de Registro e Acompanhamencutar as atividades relativas à guarda e conserto de Proposições compete receber, registrar e
Faço saber que o Senado f_edex:a1 aprovou, e
eu. Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art 52, intem 30 do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
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fornecer infoo:nações sobre a distnbuição dos traba_lhos aos assessores e sua devolução, bem como sobre as ações legislativas das proposições
_em _tri'lmitação no Senado Federal.
§ 59 À Seção de Recursos Ht,_~manos compete
- providenciar a _execução de programas de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores da Assessoria, dar apoio a seminário, simpósios e eventos semelhantes, além de executar outras tarefas
correlatas, observadas as normas e diretrizes que
regulam as atribuições do Centro de Desenvolvimento de Rec_ursos Humanos do Senado (CEDESEN).".
..
2) A Seçã.o II - "Do Diretor da Assessoria",
do Capítulo I, do Título ill, do Uvro" I, art. 211,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"SEÇÃOIT

Do Diretor da Assessoria
Art. 211. Ao Diretor da Assessoria incumbe
planejar, supervisionar, coordenar e controlar a
_ execução das atividades Cornpreeridida-s i-las linhas de competênCia do órgão e de suas unidades administrativas; encaminhar à Comissão Diretora o Programa Anual de Trabalho e o Relatório
Anua] de Atividades da Assessoria; designar servidor para participar de atMdades de treinamento
ou aperfeiçoamento de recursos humanos; autoriz?!r _qespesas referentes a estudos e pesquisas
e a atividades de aperfeiçoamento de se!Vidores
do órgão, conforme progra01a de _trabalho aprovado pela Comissão Diietora e nos liinites das
dotações do Orçamento do Senado Federal destinadas ~_Assessoria; firmar contrato, quando autorizado pelo presidente do Senado Federal, em
caráter excepcional, para assessoram ente técnico
específico, com entidades ou pessoas; opinar sobre o provimento_ de cargos em comissão de diretores de subsecretarias imediatamente subordinados; submeter ao presidente o nome do diretoradjunto; solicitar ao primeiro-secretário a designação ou diSpensa de _servidores do exercício de
função gratificada e, ao diretor-geral, a lotação,
nos serviços da Assessoria, de servidores de sua
escolha; observar e fazer observar, no âmbito das
unidades a4ministrativas do órgão, as determinações da Comissão Diretora, do presidente e
do primeiro secretário; impor penalidades, nos
limites do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem
superior."
~)_ A Seçãp X- ':Dos Assessores Legislativos",
dO Capítulo I, do Título ID, do Livro I, _art. 219,
passa a viQorar com_ a seguinte redação: _
.

"SEÇÃOX

Dos Assessores Legislativos
Art, 2_19. Aos Assessores Legislativos incum-bem _ativid.ades _de_ ass~spramentQ té!cnico -_à Co- missão Diretora, à Mesa, às Comissões Permanentes e_ Temporárias,- aos Senad_ores _e às_U9eranças, consistindo na preparação de minutas d~
proposição de pronunciamentos e .de relatórios;
na elaboração de estudos ppinativos e _informativos e na prestação_ de esdarEtdmentos técnicos,
-afinentes ao exefcicio"das funçõe_s constitucionais
específicas do Senado Federal."
4) A SeÇãó N- "Da Assessoria"- Do Capitulo I, do Título O, dQ- Livro 11~ passa a vigorar
com -a seguinte_redação:
-

_4~1_6_2__S_~
___-I_ei_re__1_6_______________D
__~~·_o
__D_O~C_O_N_G_RE_SSO~NA~C=I=O=NAL===(~S=e~çã~9~1~I)______________~=D~.~~em~.=b~ro~d~e~19~.8~8
"SEÇÁON
Da Assessoria

Art 51 O._ O funcionamento da Assessoria será regido pelo seu Regimento Interno, aprovado
por ato da Comissão Diretora, obedecido o disposto neste regulamento.
§ 19 A organização dos trabalhos de assesso-

ramento far-se-á por áreas ou núdeos temâti_cos,
ficando os assessores vinculados diretamente ao
titular da Ass_essoria.
§ 29 A Assessoria terá um Conselho Técnic:o;

composto pelos diretores do órgão e coordenadores escolhidos por seus respectivos núdeos,
com a competência de deliberar sobre o Programa Anual do Trabalho da Assessoria; avaliar, em

Chefe cfe Seção, por 3 (três) FG-1 de Chefe de
Serviço e acl-esctmtem-se 6_(sets) FG-2 de En~ar-:regado de Assessoria.
Art. 2"' _o Grupo Direção e Assesoramento
Superiores- Código SF-J?AS--1 00, da Resolução n~ 38, de 1976, passa a vigorar com as alterações do anexo.
Parágrafo único. ~ criado,- no grupo a que
se refere este artiQO, o carÇJo em Comissão de
Diretor-Adjunto da Assessoria, incumbindo-lhe supetvisionar as atividades administrativas do órgão

e exercer o.ub::as funções que lhe sejam atnbuídas

qualquer fase, a execução do Programa Anual
de Trabalho com vistas ao seu aperfeiçoamento;
propor ao diretor da assessoria alterações na estrutura e no funcionamento do órgão e das unidades de apoio, mediante sugestão de qualquer de
seus membros; deliberar sobre projetes de criação, expansão ou extinção de núcleos; aprovar,
dentre os indicados pelos núcleos, nome de servidor da Assessoria para participar de atividades
de treinamento e aperfeiçoamento, eventuais ou
previstas no Programa Anual de Trabalho; apreciar recurso de servidor da Assessoria visando
ao treinamento e aperfeiçoamento de recursos
humanos e, no âmbito da _Assessoria, quaisquer
questões formuladas pelos seus membros e propor, a quem de direito, as soluções cabíveis.
· § 39 A prestação de assessoramento relacionado com o planejamento e a organização dos
órgãos administrativos, pela Assessoria, poderá
ser autorizada pela Comiss~o Oiretora.
§ 4"' Os cargOs dé titular do órgão, de diretor
das subsecretarias e de diretor-adjunto são privativos de assessor legisla_tívo efetivo.
§ 59 56 poderão ser admitidos para exercer_
o cargo de assessor legislativo de provimento efetivo, os candidatos portadores de titulo de curso
superior e que atendam às exigências legais de
ingresso no serviço público, após habilitação em
concurso público específico.
Art 511. O Diretor da Assessoria poderá ftrmar contrato, em caráter excepcional e para execução de tarefas especificas, com entidades ou
pessoas de reconhecida competência profissional, em atendimento à s·olidtação da Comissão
Diretora, de Comissão Técnica PeJTlJªnente, Es~
pedal ou Parlamentar de Inquérito ou de Senador,
quando, não houver assessor especializado para
as tarefas solicitadas."
5) Na tabela de distribuição_ de funçóes gratificadas, constantes do Anexo ndo regulamento:
I - na parte relativa à Assessoria, código
06.00.00, acrescentem-se 1 (uma) FG-1 de Chefe
de Serviço, 3 (três) FG-2 -de -Chefe de Seção e_8 (oito) FG-2 de Encarregado de Assessoria:
n-na parte referente à Subsecretaria TéCnica
e Juridica, código 06.01 .00, que passa a âenominarMse Subsecretaria de Apoio Té<:nfco, substituam-se 3 (frês) FG-2 de Chefe de SeÇão por
4 (quatro) FG-1 de Chefe de ServiÇO e acrescentem--se 6 (Seis) FG-2 de Enc:.._arregado de Assessoria;
m- na parte concernente à Subsecretaria de
Orçamento, código 06.02.00, que pasSa à denominar-se Subsecretaria de Ap-oio Té<:nico a Orçamentos Públicos, ~ubstitua-se _l (uma) FG~2 de

pelo Regimento mtemo- ou pelo Diretor da Asses-seria:
-Art. 3"' As despesas decorrentes da execuçãp
desta Resolução _correrão à conta das_ dotações
próprias do Senãdo Federal.
Art 49 Esta resolução entra em vigor na data
de_ sua publicação.
Art. 59 Revogam-se ãs- disposições em contrário, especialmente Os ãrts. 36, 37, _38, 39, 40
e 41 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972.
_ Seriéido Federa1, 15 de_ dezembro __de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente.

ANEXO
..
(Art. 2° da Resolução n9 196, de 1988)
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
CÓDIGO, SF-DA5-100
.

Situação Anterior

Sltua~_o No~~---

ASSESSORIA

Direção Superior
1

ASSESSORIA

Direção Superior

Dire_tor da Subsecretaria Técnica e Jurí-

1 Dlretor da Subsecretaria de Apoio Técnico

dica SF-DAS-101-4

SF-DAS-101-4

Diretor da Subsecretaria de Orçamento

Diretor da Subsecretaria de Apoio Té<:nico
a Orçamentos Públicos_ Públicos SF-

SF-DAS-101-4

-

DAS-101-4
. .
Diretor-Adjunto SF-DAS-101-3

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinfe

RESOLUÇÃO
N9 211, de 1988

Art. 69 Revogam-se as disposlçõ_es e~ COf!trário.
Senado F~deral, 15 de dezembro de 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente._
__ Faço Saber que o Senado Fec:teral aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

REsOLUÇÃO

Dispõe sobre a execução de programas asslstendals para os servidores do
Senado Federal.

Art 19 AAssociação dos Servidores do Senado Federal - Assefe, poderá propor à Comissão
Diretora a institUcionalização de programas assistendais que tenham como beneficiários os servidores do Senado federal, do Centro Gtâficó (Cegraf) e_ 9o Centro _de Processamento de Dados
(Prodasen), bem como seus dependentes, nos
teirilos do arl 204, inciso I, da ConstituiçãO Fe_deral.
Arl 29 A execução desses programas poderá
Ser realizada pela Assefe e terá lugar, preferenciaJmente, em dependências do _Senado Federal,
e sob seu controle,_

Art. ~ Os programas assistenciais que tiverem a partiCipação financeira do Senado Federal
constarão de dotação orçamentária específica.
Art 49 A Comissão Diretora regulamentará o

disposto nesta resolução no prazo de 60 (sessenta) dias.
Arl 5 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

1'1• 212, de 1988

Autoriza o Governo do Estado do Rio

__ de- Janeiro a elevar, em 13.200.000,00

Obrigações do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro (0~). montante de
sua dívida consoUdada.
Art i"'~ Ê o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a eleVar, em caráter excepcional
e temporariarriente, Olimite de endiVidamento daquela Unidade Federativa, fixado pela Resolução
n9 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado
Federa], a fim de que possa emitir, mediante registro no Banco Central, 13200.000,00 Obrigações
do Tesouro-do Estado do Rio de Janeiro (OTRJ),
correspondente, ao valor reajustado para o mês
de setembro de 1988 (Cz$ 2.392,06), a Cz$
'31575.192.000,00 (trinta e um bilhões, quinhentos e setenta e cinco milhões, cento e noventa
dcils mil cruzados), recur~ que serão destina-

e

dos ae giro d~ sua dívida consol!dada in~ma mo.

biliária, vendveLno exercido de 1989.
M 29 Esta r~lução entra em vjgor na data
de sua publicação.
Senado Fedeial, 15 de dezembro de 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
Art. 2"' A remuneração prevista nesta resolução será reajustada, a partir de 6 de outubro de termos do art. 52-;- inCiSO V, da Constituição, e
1988, nas meslnas datas e nos mesmos índices - eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a sede 1988, e eu, Humberto Lucena, Presidente, proguinte
adotados para os servidores do Distrito Federal.
mulgo a seguinte
Arl- 3\' Aplicam-se aos servidores do Distrito
FederaJ, equiparados a secretários, a mesma reRESOLUÇÃO
muneri!Ção estabelecida para estes.
'
RESOLUÇÃO
ri• 213, de 1988
ri• 214, de 1988
Art. 4~ A despesa decorrente da aplicação
Fixa, para o exercido de 1989, a remudesta resolução correrá à conta de dotação orçaneração do Governador do Distrito Fe-Autoriza o Governo da Unfão e realiZarmentária própria do Distrito Federal.
deral e dos respectivos secretários, e dá
operação de empréstimo externo no vaArl 59 Esta resolução entra em vigor na data
outras providências.
lor de OS 71,000?000.00 (setenta e wn
de sua publicação.
nillhões de dólares americano!')~_
Az:t. & Revogam-se as disposições em conArt. 1<? A remuneração, do Governador do
.
..
Distrito Federal e dos respectivos s_ecretárips, a _ trário.
Art 19 É o __ Governo- da_ Uni®, nos_ termos
8emido- FedefaJ, 15 de dezembro dé ·1 988. partir de 1~ de_janeiro de 1989, será fixada no
do art. 52, inciso V da Constituição Federal, autoriSenador Hu~ ~ce~ Presidente.
anexo a esta resolução.
-~do_ a_ realizar operação de empréstimo externo
no valor de US$ 71,000,000.00 (setenta e um milhões de dólares americanos), junto ao Banco [nternactonal de Reconstrução e DesenvolvimentC?
(Banco Mundial), destinado a financiar, parcialmente, o Projeto de Irrigação do Jaiba, no Estado
de Minas Gerais.
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1988. Senador Hmnberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. ]9, inciso V, da Resolução no 157,

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 80" SESSÃO, EM 15 DE
DEZEMBRO DE 1988
1.1 -ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1 -Projetas recebidos da Câmara
dos Deputados
-Projeto de Lei da Câmara h9 84/88 (n9
805/88, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que amplia
as atividades da Furidação Habitacional do
Exército- FHE e_ dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9 85/88 (n9
1.270/88, na Casa ~de -origem), de iniciativa
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a Gratificação Extraordinária dos Servidores do Supremo Tribuna! Federal, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara no "86188 (n~
1.300/88, "mi Casa de ong-em). "de iniciativa
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, que dispõe sobre a Gratificação EXtraordinária dos ServidOres dã Secretaria do Tribunal de Justiça e dos Oficies Judiciais do Distrito_ Federal e dos Territórios, e
dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmára n9 87/88 (n9
1.304/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Federal de Recursos, que institui
Gratificação Extraordinária aos servidor~s do
Tribunal Federal de Recursos, da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá Outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n9 88/88 (no
1303/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a Gratificação Extraordinária dos servidores da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 89/88 (n9
1.316/8B; na Casa de origem}, de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a cobrança de pedágio na Rodovias
Federais e dá outras providências.
---:Projeto de Lei da Câm<:)ra n9 90/86 (n?
1.322/88, na Casa de origem), de iniciativa

.do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a Gratificação EXtrãOrdinária dos servido- res dª J.u.stiça EleitQral e dá outras providências.
...,..::projeto de Lei da Câmara n~ 91/88 -(n9
1.323/88, na casa de origem), de iniciativa

do Superior Tribunal Militar, que dispõe sobre
a Gratifica_ção Extraordinária dos servidores
do SUperior Tribunal Militar e das Auditorias
da Justiça Militar e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 92/88 (n9
1.360/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que dispõe
sobre a Gratificação Extraordinária dos servidores do MinistériO Público da União e dá outras providências.
,..... Projeto de Lei da Câmara no 93/88 (no
1.410/58, na Casa de origem), de iniciativa

do Senhor Presidente da República, que dis-

põe sobre formas de melhoria da administração "tribUtária e dá outiã~ providênCias.
-Projeto d~ Lei da Câmara n9 94/88_ (n9
1.411/88, na Casa- de origem), de iniciativãdo Senhor Presidente da República, que dispõe.sobre a revisão dos vencimentos, salários,
soldos e proventos dos servidores, civis e militares da Administração Federal direta, das autarquias, _dos extintos Territórios Federais e
das fundações públicas e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9 95/88 Jno
1.412/88, na Casa -de orlgem), que altera a
legislação dos incentivos fiscais reladonados
cõm o imposto de renda.

1.2.2 -Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 115/88, de
autoria do Sr. Senador Iram Saraiva, que regula a concessão do benefício merisal âe _um
salário mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, nas condições que especifica
-Projeto de Resolução n9 201/88, de autoria da CorriissãO Diretora, que cria cargos em
comissão çlo Grupo Direção e Assessor_amento SUperioreS, na Subsecretaria de Comissões,
e dá Outras providências.
-Projeto de Resolução n? 20 1-NBB, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre
a reVísào -aos venCimentos, salãrios e proventõs dos servidores do Senado Federal e dá
outras providências.
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-Projeto de Decreto Legislativo n~ 26/88, 300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares
de autoria do Sr. Senador Maurfclo Corrêa, norte-americanos). Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n 9
que susta o Decreto n~ 96.930, de 4 de outubro
de 1988, que altera 6-EStati.itOCfã:-Fundação __ j94/88. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n' 269, de 1988 (n• 531/88, riaConséSho Nacional de Desenvolvimento Cienorigem}, relativa à proposta para que seja autotifico e Tecnológico- CNPq.
-Projeto de Decreto Legislativo nQ 27/88, rfzad_q o Governo do Estado do Acre a conde autoria do Sr. Seriador_Eernando_tlenrique tratar operação de crédito no valor corresponCardoso, que dispõe sobre a não-aplicação d_ente, em cruzados, a 1.701.000,00 ObrigaÇões do Tesouro Nacional (QTN). Aprovada,
do Decreto Legislativo n'-' 72,_de 1988, na hipónos termos do Projeto de Resolução n? 202/88,
tese que especifica.
oferecido pelo Sr. Aluizio Bezerra, Relator de·
1.2.3 -Oficio
-N9 801/GP, de 15 de dezembro de 1988, signado, tendo o Sr. Mário Maia usado da palado Presidente do Tribunal Federal de RecursOs, vra na sua discussão.
Redação fmal do Projeto de Resolução n?
prestando esclarecimentos sobre dúvidas so202/88. Aprovada. À promulgação.
bre as disposições contidas no § 29 do artigo
Mensagem n? 270, de 1988 (n? 532,88, na
9? e artigo 1O do ProJeto de Lei da Câmára
no 62/88, C[ue trata da instalação dos Tribunais origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Petrópolis, EsRegionais Federais.
tado do Rio de Janeiro, a contratar operação
1.2.4- Requerimentos
d~ crédito no valor correspondente, em cruza-N~ 241/88, de urgência, para o Projeto
de Lei da Câmara n~ 62/88 (no:>- 1.071/88, na dos, a 4.620.000,00 Obrigações do Tesouro
Casa de origem}, que dispõe sobre a compo- Nacional (OTN). Aprovada, nos termos do
sição inicial dos Tribunais Regionais Federais Projeto de Res_olução n? 203/88, oferecido pelo
e sua instalação, cria os respectivos quadros Sr. Aluizio Bezerra, relator designado.
Redação final do Projeto de Resolução n"
de pessoal e dá outras providências.
- N9 242/88, de urgência, para o Projeto _203/88. Aprovada. À promulgação. _
Mensagem n? 271, de 1988 (n? 533/88, na
de Resolução n? 200/88, que fixa, para o exercício de 1989, a remuneração do Governador origem), relativa à proposta para que seja autodo Distrito Federal e dos respectivos Secretá- rizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito no valor corrios, e dá outras providências.
respondente, em cruzados, a 1.427.8181,89
1.2.5- Comunicação
-Do Sr. Senador Edison Lobão, que se Obrigações do Tesouro Nacional (OTN}.
Ap_I:_OVada, nos tennos do Projeto de Resoluausentará do País.
ção rt' 204/88, oferecido Pelo Sr. Jairiii Had1.2.6 - Comunicação da Presidência
-Recebimento das Mensagens n?s 277 a dad, relator designado.
280/88, pelas quáls o Senhor Presidente da
Redação fmal do Projeto de Resolução n~
República solicita autorização do Senado Fe~
deral para que os Governos dos Estados que
204/88, Aprovada. À promulgação.
menciona, possam contratar operações de
_ Mensagem n? 272, de 1988 (n9 534/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autocrédito, para os fins que especifica.
rizado o Governo do Estado de Santa Catarina
1.2.7 -Discursos do Expediente
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Aná- a emitir? .519.457,00 Obrigaçoes do Tesouro
do Estado (OJG), elevando temporariamente
lise do Governo.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Augu- o limite da sua dívida consolidada. Aprovada,
rando votos de bons anos ao Sr. Presidente, nos tennos do Projeto de Resolução n" 205/88,
Senadores, jornalistas, funcionários e vísitan- Oferecido pelo SI'. Rubens Vilar, relator desigtes.
nado.
RedaÇ.Eio final -do Projeto de Resolução no:>
SENADOR JUTNiY MAGALHÃES -"E:n- tendimento da Presidência sobre transforma- 205/88. Aprovada. À promulgação.
-Mensagem n• 274, de 1988 (n• 536/88, na
ção de cargos pela Mesa Diretora do Senado
origem), relativa à proposta para que seja autoFederal.
SENADOR DIRCEU CARNEIRO, Pela or- - rizada a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
do Espírito Santo, a contratar operação de
dem - posicionamento de S. Ex!' sobre a
questão de ordem levantada pelo Senador Ju- crédito no valor correspondente, em cruzados,
.a 1.500.000,00 Obrigações do Tesouro Naciotahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE HUMBERTO LUCENA nal (OTN). Aprovada, nos termos do Projeto
-Acolhimento da questão_ de ordem susci- de Resolução n~ !206/88, oferecido pelo Sr.
tada pelo Senador Jutahy Magalhães no sen- Wilson Martins, relator designado.
Redàçã6 final do Projeto de Resolução na
tido de que a transformação de c"argos só poderá ser viabilizada através de projeto de reso- 206/88, Aprovada. A promulgação.
Mensagem n 9 276, de 1988 (no? 540/88, na
lução aprovado pelo Plenário do Senado F~~
origem), relativa à proposta para que_seja autoderai.
rizado o Governo do Estado do Rio Grande
1.3-0RDEMDODIA
do Sul a emitir 11.514.582.00 Obrigações do
Projeto de Resolução n? 194, de 1988, que Tesouro do Estado~ OTE-RS, elevando temautoriza o Governo da União a contratar opera- porariamente o limite da sua dívida consolição de crédito externo no valor de US $ dada. Aprovada, nos tennos do Projeto de
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Resolução no:> 207/88, oferecíd.o pelo Sr. José
Paulo Biso!, relator designado.
Redação final do Projeto de Resolução n?
207/88. Aprovada. À promulgação.
Oficio n9 S/24, de 1988- (no:> 2.001/88, na
origem), relativo à proposta para _que seja autorizado o Governo do Estado de Mato GrosSo
a coOtratar- operação de crédito externO no
valor de US$ 26,450,000.00 (vinte e seis ml·
lhões, quatrocentos e cinqüenta mil dólareS
norte-amedcanos). !\provado, nos termos do
Projeto de Resolução n~ 208/88, oferecido pelo
Sr. Rubens Vilar, relator designado, tendo usado da palavra na sua discussão o Sr. Roberto
Campos.
·
Redação final do Prc:.......oto de ResoJ~ão n?
208/8& Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n? 195, de 1988, que
autoriza a Caixa Econômica Federal a contratar operção de crédito externo no valor de
(JS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares
norte-americanos}. Jtprovados.
Redaçáo final do Projeto de Resolução n~
195/88. Aprovada. À promulgação.
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n? 87, de 1988 (n9
1.285/88, naquela Casa}. de autoria do Senador Mauro Benevides, que crif o Adicional de
Tarifa Portuária (ATP), e dá outras providências. Rejeitada a emenda da Câmara dos
Deputados, após usarem da palavra os Srs.
Roberto Campos, Leite Chaves e Edison Lobão. À sanção.
Projeto de Lei da Cãmar<J n9 6Q, de 1988
(n9 7.783/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da_República, que autoriza a Universidade Federal de Goiás a doar
imóvel à União Estadual dos Estudantes de
Goiás, nas condições que menciona. Rejeitado o Requerimento no:> 244/88, de autoria
do Senador Roberto Campos de adiamento
da discussão por 30 dias. Aprovado o projeto _
após parecer favorável proferido pelo Senador
lram Saraiva e usarem da palavra no encaminhamento de sua discussão os Srs. Roberto
Campos, Iram Saraiva e Ronan Tito. À sanção.
Projeto de Lei _da Câmara nc 67, de 1988
(n9 12.02/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a remuneração dos integrantes da
carreira policial civil do Distrito Federal e dá
outras providências. Aprovado, apôs parecer
favorável proferido pelo Sr. Edison Lobão. À
sanção .
Proieto de Lei da Câmara n? 68, de 1988
(no:> 207/88, na Casa de orgierTi), -de -iniciativa
do Minístérlo Público da Un-ião, que dispõe
sobre as remunerações dos membros do Ministério Público da União. Aprovado, após
parecer favorável proferido pelo Sr. Maurício
Corrêa, tendo USado da paJavra na sua discussão os Srs. Nelson Carneiro, Leite Chave-5;-Edison Lobão, Maurício Corrêa e Ronan Tito. À
sanção.
Projeto _de Lei da Câmara n>? 69, de 198H
(n9 12.87/88, na Casa de origem), de iOiciativa
do Tnbunal Federal de Recursos, que dispõe
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sobre as remuneraçõ_es dos Ministros do Tri~

bunal Federal de_Recursos e dos_Juízes Fede-

rais. Aprovado, após parecer favorável' proferido pelo Sr. Cid Sabóia de carvalho. À sanção.

Projeto de Lei da Câmara n"' 70, de 1988
(nl' 1299/88, na CiSa de origem), de iniciativa

do Tribunal de Justiça dos Distrito Federal
e dos Territórios, que dispõe sobre as remunerações dos Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes de Direito Substitutos, Juízes de Direito dos Territórios, integrantés da JustiÇa do

Distrito Federal e Territórios. Aprovado, após
parecer favorável proferido pelo Sr. Mauricio

Corrêa. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara n~ ·71, de 1988
(n? 1301/88, na Casa aEf ori_gem), de inl&ifíva
dos Superior Tribunal Militar, que dispõe sobre
as remunerações dos Ministros do Superior

Tribunal Militar e dos-JUízes da JustiÇa Militar

Federal. Aprovado, após parecer favorável
proferido pelo Sr. Cid Sab6ia de Carvalho. À
sanção
_
Projeto de Lei da Cãm<ilra n"' 72, de 1988
(N~> 1302/88, na Casa de origem), de inlcíãtiva
do Tribunal de Contas da União, que dispõe
sobre as remunerações dos membros do Tribunal de Contas da União e dá outras providências. Aprovado, após parecer favoráve)
proferido pelo Sr. Cld Sabóia de Carvalho. A
sanção.
Projeto de Lei _da Câmara n" 73, de 1988
(n<:> 1298/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre as remunerações dos Ministros-do Tribunal Superior do Traballlo e Juízes do Trabalho. Aprovado, após parecer favorável proferido pelo Sr. Cid Sab6ia "de CarValho, tendo
usado da palavra os Srs. Fernando Henrique
Cardoso, Cid Sab6ia de Carvalho e Chagas
Rodrigues. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara n<:> 75, de 1988
(n<:> 261/87, na Casa de origém), -de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a contagem do tempo de serviço
prestado_ à Administração Federal pelos servidores_alcanÇados pelo Decreto-Lei n9 2.347,
de 23 de julho de !987. Discussão adiada,
por 48 horas, nos tennos do R_equerimento
n• 245/88.
Projeto _de Lei da Câmara n<:> 76, de 1988
(n<:> 844/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que altera
o dispositivo da Lei n9_ 6.265, de 19 de novembro de 1975, que dispõe sobre o ensino no
.EXêtcito. Discussão adiada, por 48 horas,
nos termos do Requerimento n9 246/88.
Projeto de Lei da Câmara n9 77, de 1988
(n9 918/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior Eleitoral, que inclui a categoria funcional de Inspetor de Segurança
Judiciária no Grupo-Atividade de Apoio Judiciário do quadro permanente da Secretaria
do Tribunal Superior Eleitoral, ftxa os respec~
tivos vencimentos e dá outras providências.
Aprovado, após parecer favorável proferido
pelo Sr. Rubens Vilar. À sanção.
Projeto de Lei! da -éâinara n<:> 79, de 1988
(n9 1.127/88, na Casa_de on"Qem), de iniciativa
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-do Tribunal Superior do Trabalho, qu~ inclui
Projeto de Resolução nQ 19Õ. de-1988,- de
autoria da ComiSSão Diretora, que altera o Regua categoria funcional de lnspetor de Segu~
rança Judidária no Gru~Atividades de Apoio
lamento Adm-inistrativo do Senado Federal,
aprovado pela Resolução n" 58, de 1972, na
Judiciário, do quadro permanente de pessoal
da Secretaria do Tribunal SUJ)erior do Trabaparte relativa à estrutura administrativa da as~
lho, ftxa os respectivos valores de vencimentos
sessoria, e d~ outras providências. Aprovado
e dá outras providências. Aprovado, após pacom emendas, oferecida pelo Sr. _Od Sabóia
recer favorável proferido pelo Sr. Pompeu de _ de Carvalho, em nome da Comissão de ConsSousa. À sãilção. tituição e Justiça, após parecer favoráVel profeProjeto de Lei da Cãmarã n<:> 80, de ~ _988
rido pelo Sr. Wilson Martins.
_ _
(n? 1210/88,-na CãSiiâeorigem), que dispõe
Redação final do PrOjetO-de Resolução n~
sobre a eleição para prefeitos, vice-prefeitos
196/88. Aprovado. À promulgação.
e vereadores dos munidpios novos criados
Projeto de ResÇ>Iução nç 197, de 1988, de
até T5 de julhq de 1988, e determina -Outras
autoria da Comissão Diretora, que dispõe 50providências. Aprovado, após parecer favorábre a_execução de programas assistenciais pavel proferido pelo Sr.lram Saraiva. À s~nção.
ra os- servidores do ·senado Federal. Apro9
Projeto de Lei da Câmara n 81, de 1988 -vado, após- parecer faVorável proferido pelo
(n"' 1.284/88, na Casa de origem), que dispõe
Sr. Aluízio Bezerra.
sobre a transformação em autarquia especial
Redação final do Projeto -de ReSolução n"
da Superintendência _Nacional do Abasteci197/88. Aprovada. À promulgação.
menta (Sunab) e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n"' 57, de 1988,
Aprovado, após parecer favorável proferido
de autoria do Senador Francisco Rollerriberg,
pelo Sr. Ronaldo Aragão. À sanção.
- que altera a redação do artigo 39, caput, da
Projeto de Lei da Câmara rf "82, de 1988
Lei n" 5.107, de 13 de setembro de 1966,
(n9J,286/88, na Casa de origem), de iniciativa
que cria o Fundo de Garantiá do Tempo de
do Senhor Presidente da República, que disServiço, Com a fmalidade de estabelecer correpõe sobre os vencimentos dos Ministros do
ção monetária mensal para seus depósitos.
Supremo Tribunal Federal. Aprovado, após
Discussão adiada nos termos do Requeri~
parecer favorável proferido pelo Sr. Wilson
menta n~ 247/88, após parecer favorável pro-fv\artins. À sanção:
- -ferido pelo Sr. Pompeu de Sousa, tendo usado
- Projeto de Lei da_Câmara ri<:> 83, de 1988
da Palavra o Sr. Ronan Tito.
_
(n9 -1268/88, na CaSa- de origem), de iniciativa
Mensagem n1 267, de 1988 (ri" 522/88, na
do Senhor Presidente da República, _que cria
origem), relativa à proposta para que seja autojuntas de conciliação e julgamento nas regiões_ rizado o Governo_ da Gnião a contratar operada justiça do trabalho; define jurisdições, e
ção de crédito externo no valof de US$
dá outras providências. Aprovado, após par~_.::
71,000,000.00 (setenta e uin milhões de d61acerfavorável proferi_<:j.o pelo Sr. Cid Sabóia de
res__americanos). Aprovada, nos termos do
CarValho, terldo )..lsado dã p_alavra na sua disProjeto de Resolução n9 209'!88, oferecido pelo
cussão, o Sr. Nelson Carneiro. À sanção.
Sr. João_ Menezes, relator designado, tendo
Projeto de Lei do DF n? 8, de 1988, de inicia- . - usado da palavra na sua discussão ÕSr. Ronan
tiva do Governador do Distrito Federal, que
Tito.
dispõe sobre a gratificação a ser concedida
Redação fmal do Projeto de ResOlução n9
a engenheiros_agrônomosintegrantes do Pia209/88. Aprovada. À promulgação.
no -de Classificação de Cargos de que trata
Mensagem n9 273, de 1988 (n 9 535, na cria Lei nq 5.920, de 19 de setembro de 1973,
gem),relativa à proposta para que seja autorie dá outras providências. Aprovado, após pazado o Governo da União a contratar operação
de crédito_ externo no valor de US $
recer favóravel proferido pelo Sr. Meira Filho.
5,000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares
Redação final do Prõjeto de Lei do Distrito
americanos). Rejeitado 0 Requerimento n1
Fedéial no 8/88. Aprovado. À sanção do Sr.
248/88, de adiamento da diSCussão da matéria
Governador do Distrito Federal.
para a sessão de 15~3-89, após usarem da
_Projeto de Resoluçáo n? 192, de 1988, de
palavra no encaminhamento da votação os
_autoria da Cómfssâo Diretora, que altera aReSrs. Itamar Franco, Edison Lobão, Jamil Hadsolução n9 155, de 1988, que dispõe sobre
dad, Carlos Chiaielli, JOãõ Mélei:es, -Roberto
a gratificação especial de desempenho. Apro·
Campos e Ronan Tito. Aprovada nos termos
vado. Redação fmal do Projeto de Resolução
do Projeto de Resolução n~ 210/88, após paren~ 192/88. Aprovada. À promulgação.
cer favorável próféfido pelo Sr. Edison Lobão,
pfàjetO de R~solução n"' Ü~3, Cle 1988, de
tendo usado da palavra na sua discuss_ão os
Srs. Itamar Franco, Ronan Tito, Fernando
autoria da Comissão Diretora, que extingue
e transfOriiizi Ca"rgos do quadro de pessoal
Heriri{tue Cardoso e Jéimil_ Haddad.
do Senado Federal e dá outras providências.
_ Redação final do Projeto de Resolução n?
AProvado, ricis termos do Substitutivo afere210/88. Aprovada. À promu1gação.
_
ddo pelo Sr: RUbens VIlar, após parecer profe1.3.1 -Matérias apreciadas após a Or·
rido,pelo Sr. Lourival Baptista, em nome da
dem do Dia
Cot'Íl.lssão Diretora, ficando prejudicado o pro·_Projeto de Lei da Câmara n? 62/88, em
jeto.
regime de urgência, nos termos do RequeriRedação final do Projeto de ~esoluç:ão n"'
mente n? 241/88, lido no Expediente. Apro193/88': Aprovado. À pfOmU!gaÇão.
-vado, após Parecer favorável proferido pelo
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Sr. Maurído Corrêa,- tendo usado da palavra
na sua discussão os Sts. Nelson Carneiro e

Gd Sabóia de Carvalho. A sanção.

-Projeto de Resolução n9 200/88, de autoria da Comissão do Distrito Federa1, em regime de urgência. Aprovado.

- Redação final do .Projeto de Resotução

no 200/88: Aprovada. À promulgação.
1.3.2- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR LGIZ-P!JfGHYIJNO- Descum-

primento pelos bancos da concessão de anistia sobre os empréstimos aos micro e peque-

nos empresários urbanos _e rurais.
SENADOR JOSÉ JGNAOO FERREIRA fnstitudona1ização da Ceplac.
_
SENADOR J(JTAHY ft!AGALHAES- De-

sempenho de S. Ex•, em missão oficial do
Senado Federal, cOmo observador parlamentar na XLJ[J Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas.
SENADOR DIRCEU CARNEIRO-De-cisão
da Presidência sobre_ a votação de destaque

da Emenda n? 481/9, apresentado ao ProjetO
de Lei do Orçamento da União para 1989.
1.3.3 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 21 horas e 30 minutos, com
Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2-ATA DA 81• SESSÃO, EM 15 DE
DEZEMBRO DE 1988
2.1 -ABERTURA
2.2 -EXPED1ENfE
2.2.1 -Comunicações
-De Srs. Senadores que se ausentarão do

País.
2.2.2 - Comunicação da Presidência
-Recebimento do anteprojeto de lei, de
autoria do Deputado Augusto CaJValho, que
"dispõe sobre ~ utilização de cursos d'agua
na área do Distrito Federal por empresas industriais e agroindustriais".
2.2.3- Requerimentos
- N9 248-A/88, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n? 75/88, que dispõe sobre
a contagem do tempo de serviço prestado
à Administração Federal pelos servidores- alcançados pelo Decreto-Lei n~ 2.347, de 23
de julho de 1987. - N~ 249/88, de urgência para a Mensagem
n 9 382/87, relativa a pleito dã Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia.
2.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Lei __da Câmara n? 94, de 1988
(no 1.411/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários,
soldos e proventos dos seiVidores, civis e militares, da administração federal direta, das autarquias, dos extintos territórios federais e das
fundações públicas e clã outras providências.
Aprovado, após parecer favorável proferido
pelo Sr. João Ca1n1on, relatOr designado. À
sanção.
Projeto de Lei da Câmara no 74, de 1988
(n9 8.337186, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que cria,

mediante transformação, cargos de Subpro-
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do Superior Tribunal Militar, que dispõe sobre
a gratificação eXtraordinária dos servidores do
Superior Tribunal Militar e das auditorias da
Justiça Militar e dá outras -providências. Aproproferido pelo Sr. Odadr SoareS, relator desig·
nado". À sanção.
____ _ vado, após parecer favorável profeiido pelo
Projeto de Lei da Câmara n"' 84, de 1Q88
Sr. Meira Filho,_ relator designado. A sançã_o.
Ú'l9 805/88, na Casa de Origem), de iniciativa
Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 1988
do Senhor _Presidente da República, que am(no 1.360/88, na Casa de origem), de iniciativa
plia as atividades da FUndação Habitacional
do Ministério Público da _Uriião, que disPõe
do Exército (FHE), e dá outras providências.
sobre a gratificaÇão extraordinária dOs serviAprovado, com emenda, após parecer favo- dores do Ministério Público da União e dá ourável proferido pelo Sr. Ney Maranhao, relator
tras providências. Aprovado, após parecer fadesignado.
voráv_el_proferido pelo Sr. CarlosDe'Carli, relaRedação final da Emenda do Seriado ã.o
tor designad.õ. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara n"' 84/88. Aprov.lda.
Projeto de Lei da Câmara n9 93, de 1988
À Câmara dos Deputados.
(n"' 1.410/88, na_Casa de origem), de íniciatíva
Projeto de LeL da Câmara n? 85, de 1988
do Senhor Presidente da Repóblica, que dis(il.0 1.270/88, na Casa de origem), de iniciativa
põe sobre formas de melhoria da Admiilisdo Supremo Tribunal Federal, que dispõe sotração Tributária e dá outras providências.
bre a gratificação extraordinária dos servidores Aprovado, após parecer favorável proferido
_ do Suprerho Tribunal Federal e dá outras propelo Sr. Carlos De'Car!i, relator designado. À
vidências. Aprovado, após parecer favorável
sanção.
proferido pelo Si'. Nabor Júnior, relator desigProjeto de Lei do Senado n? 14, de 1"9_87-DF,
nado. À sanção.
que altera a estrutura da categoria funcional
- Projeto de Lei da Câmara no 86, de 1988 de datilÓgrafo, do Grupo SerViços Auxiliares,
(n91.300/88, nã Casa de origem), de-iniciativa
e dá outras providências. AproVado, após pado Tribuna] de Justiça do Distrito Federa1 e
recer favorável proferido pelo Sr. Mário Maia.
Territórios,_ que dispõe sobre a gratifiC-ação exRedação final do ProJeto de Lei do Senado
traordinária dos servidores da Secretaria do
n 9 14/87-DF. Aprovada. A sanÇão do Gover..:
Tnbunal de Justiça e dos OfidoS Judiciais__do
nadar do Distrito Federal.
Distrito Federal _e_ dos Ter-ritórios e dá outras
Projeto de Lei do DF no 9, de 1988, âe iiilciaprovldêndas. Apro_vado, após parecer fa~orá tiva do Governador do DiStrito- Federal, que
ve( p-rOfriiidO-pelO sr. M8uríc!o Co"rrê$1, relator institui, no Distrito Federal, o lrripostO Sobre
_
designado. À sanção.
Operações relativas à circulação de mercaProjeto de Lei _da Câlnara n9 87, de 1988 -- darias e sobre prestação de serviços de trans(no 1,304/88, na Casa de origem),_ de iniciativa porte Interestadual e intermunicipal e de codo Tribunal Federal de Recursos, que institui
municação, e dá outras providências. Aprogratificação extra0rdiii.ár1a- aos. servidores do vado, após parecer favorável proferido pelo
Tribunal Federal de Recursos, da Justiça Fe- Sr. Afonso Sancho.
deral de primeira instância e dá outras proviRedação final do Projeto de Lei do Distrito
dências. Aprovado, após parecer favorável
Federal n9 9/88. Aprovada. À sanção do Sr.
proferido pelo Sr. Od Sabóia de CaJVãlho, rela- Governador do Distrito Federal.
tor deSígil"ãdó. À sánçãc.
Projeto de _Lei Qo DF n9 10, de__ l988, de
Projeto de Lei da ·cãmara n~ 88, de 1988 iniciatiVa do Governador do Distrito Federal,
(ri9 13J)3/88, na Casa de origem), de iniciativa ~que institui, no Distrito Federal, o [mposto Sodo Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
bre Transmissão "lnter vivos" de bens imóVeis
sobre a gratifica~o extraordinária dos servi- e de direitos a eles relativos, e dá outras providOres da Justiça do Trabalho e dá outras provi- dências. Aprovado, após parecer favorável
dências. Aprovado, após parecer favorável
proferido pelo Sr. Edison Lobão.
proferido pelo Sr; Divaldo Suruagy, relator deRedação final do Projeto de Lei áo Distrito
signado. A sanção.
Federal n9 10/88~Aprovada. À sanção do Sr.
Projeto de Lei da Câmara n"' 89, de 1988 Governador do Distrito Federal.
(n9 1.316/88, na cas_a de origem), de.iniclativa
do Senhor Presidente da República, que disProjeto de Lei do DF n9 11, de 1988, de
põe sobre a cobrança de pedágio nas rodovias iniciativa do Senhor Governador do Distrito
federais e dá outras providências. Aprovado, Federal, que institui, no Distrito Federal, o adiapós parecer favorável proferido pelo Sr. Oda- cional do imposto sobre a renda e dá outras
cir Soares, relator designado. À sanção.
providências. Adiamento por três dias, nos terProjeto de. Lei da Câmara n9 90, de 1988 mos do Requerimento n9 251/B?o.:
(n9 1.322188, na Casa de origem), de iniciativa
Projeto de Lei do DF n9 12, 'de 1988, de
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe so- iniciativa do Senhor Governador do Distrito
bre â gratificação extraordinária dos servidores Federal, que institui, no Distrito Federal, o Imda Justiça Eleitoral e dá outras providências. posto sobre a Transmissão causa mortis e
Aprovado, após parecer favorável proferido -doação de quaisquer bens ou direitos, e dá
pelo S~. Nelson Carrieiro, relator designado. _outras providências. Aprovado, após parecer
Asançao.
favorável proferido pelo Sr. Maurício Corrêa,
Projeto de Lei da Câmara ni> 91, de 1988 teõdo usado da palavra na sua discussão o
(n9 1.323/88, na Casa de origem), de iniciativa Sr. Nelson Carneiro.

ÇIJI1ldOT-.Ue:rJJI do Trabalho e dá outras providências. Aprovado, após parecer favorável
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Projeto _de Decreto Legislativo n? 27, de
Redação final do Projeto de Lei do Distrito
Federal n"-12/88. Aprovada. À sanção-do Sr.
1988, de Autoria do Senador Fernando HenriGovernador do Distrito FederaL
que Cardoso, que dispõe sobre a não-apliProjeto de Resoluçl10 no 201-A, de 198f;l,, _ cação do Decreto Legislativo n~ 72, de 1988.
na hipótese que especifica. Aprovado, após
de autoria da Cõri1is-sã0 Dfretora, que dispõe
pareceres favoráveis proferidos pelos Srs. Od
sobre a revisão dos vencimentos, sc:.~lários e
proventos dos servidores do Senado Federal
Sabóia de Carvalho em nome da Comissão
e dá outras providências.Aprovado, após paqe Constituição e Justiça e Wilson Martins em
recer favorável proferido pelõ Sr. Pompeu de
nome da Comissão Díretora.
Redél;ção final do Projeto de Decreto Legis~
Sousa, relator designado, em nome da Comissão de Constituição e JUStiça.
lativo n-9 27/88. Aprovada. À Câmara dos De~
puta dos.
Redação final do Projeto de Resolução n~
Men_sag~m n~ 277, de 1988 (i1? 54.3/88, ria
201-A, Aprovada. À promulgação.
_
origem), relativa á proposta para que seja autoProjeto de Lei da Câmara n? 95, de 1988,
rizado o Govémo do Estado de Minas Gerais
que altera a leglslaçáo dos incentivos fiscais
relacionados com o Imposto de Renda. Aproa emitir 14.853.996 Obrigações dO Téso~ro
do Estado, elevando temporariamente os limivado, após parecer favorável proferido pelo
te da sua divida consqlidada. Aprovada, nos
Sr. Cid Sabóia de Carvalho, relator designado,
~os do projetq_ de Resolução n9 211/88, ofetendo usado da palavra o Sr. Ronan Tito. À
r_ecidQpelo Relator Alfredq Ç~mpos, em paresanção.
Projeto de Lei do Senado n~ 48, de 1987-DF, -Cer Proferido nesta data,
que introduz alterações do Código Tributário_
Re4~ção _fi,n~ _d9 Projeto de Resolução n9
do Distrito Federai, instittúdo pelo Decreto-Lei- 211188. Aprovada. À promulgação.
Mensagem no 278, de 1988 _{n9 544/88, na
n9 2, de 26 de dezembro de 1966, e dá oUtras
áiigem), relativa à proposta para que seja autoprovidências. Aprovado o substitutivo, ficando prejudicado o projeto.
rizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a emitir 13.200.000 Obiigaçõ.es do Tesouro
Redaç.ão final do veOcido para o turno supledo Estado, €levando temporariamente o limite
mentar ao Projeto de Lei do Senac;lo n?
da sua dívida consolidada. Aprovada, nos ter48/87-DF."Aprovada.À sanção do Sr. Govermos do Projeto de Resolução n9 212/88, aferenador do Distrito Federal.
Projeto de Lei do DF n9 3, de 1988, de íiikia- - Çfdo pelo Relator Jamil Haddad, em parecer
proferido nesta data.
tiva do Governador do Distrito· Federal que
_ Redação final do Projeto de Resolução n?
institui, no Distrito Federal, o Imposto sobre
212/88. Aprovada. A promulgação.
Vendas a Varejo de Combustíveis üquidos e
Gasosos, e dá outras providências. Aprovado
Mensagem no 279, de 1988 (no 545188, na
origem), relativa à proposta para que seja autoo projeto e a emenda, após parecer favorável
rizado o Gov:emo _do Estado de São Paulo
proferido pelo Sr. Pompeu de Sousa, relator
a emiti~:_35.500.000 Obrigações do Tesouro
disignado, tendo usado d_~ palavra_ o Sr.__f:íelson
Carneiro.
do Estado, elevando temporariamente o limite
d~ Stla dMda consolidada. _Aprovada, nos terRedação finai do Projeto de Lei do Distrito
Federal n"' 3/88. Aprovada. À sanção do Sr. - mos do Projeto de Resolução n9 213/88, oferecido pelo R_elator Nabor Júníor, em parecer
Governador do Distrito Federal.
Projeto de Lei do DF n? 4, de 1988~ de inicia- -~proferido nesta-·dàta.
tiva do Senhor Governador do Ôistrito Federal,
Redaç:ão final do Projeto de Resolução n~
que aprova pauta de valores imobiliários para
213188. Aprovada. À promulgação.
__
o Distrito Federal e dá outras providências.
Mensagem n9 280, de 1988_ (n9 546/88, nã
Aprovado, após parecer favorável_ proferido
origem), elatfira à proposta para que seja autopelo Sr. Pompeu de SouSa, relator d-esignado.
rizado o Governo do Estado da Paraíba a emitir
Redação final do Projeto de Leí do Distrito
1, 750.000 Obrigações do Tesouro do Estado,
Federal rt 4/68. Aprovada. A sanção do Sr.
elevando temporariamente o limite da sua diviGovernador do Distrito Federal.
da consolidada. Aprovada, nos termos do
Projeto de Lei do DF n9 13, de 1988, de
Projeto de Resolução no 214/88, ofereddo pelo
iniciativa do Senhor Governador do Distrito
Relator José Agripino, em parecer proferido
Federal, que dispõe sobre a revisão dos vencinesta data, tendo usado da palavra na sua
mentos, salários, soldos e proventos dos servidisq_Jssão o s._ Ronan Tito.
dores civis e militares, da administração direta,
Rédação final do Projeto de Resplução n9
das autarquias, das fundações públicas e do
214/88.}\provada. À promulgação.
Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá
o~as provídências. Aprovado, com emen2.3.1 - Mat_érias apreciadas após a Ordas após parecer favorável proferido pelo Sr.
dem do Dia
·
Od Sabóia de Carvalho.
-Projeto de Lei da Câmara n? 75188, em
Redação final do Projeto de Lei do Dístrito
Federal n9 13/88. Aprovada. À sanção do Sr. _,regime de urgência, nos termos do RequeriGovernador do Distrito Federal.
mento nd 248-N88, lido no expediente. Apro-
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vado, após parecer favorável proferido pelo
Sr. Ronaldo Aragão. À sanção.
-Mensagem n9 249/88, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n 9
249/88, lido no ExPediente. Aprovada, nos
termos do Projeto de Resolução n~ 215/88,
após parecer favorável pioferido pelo Sr. Mário
Maia.
.-....... Reda_ção final do Projeto de Resolução
no 215/88, em regime de urgência. Aprovada.
À promulgação.

2.3.2 -Fala da Presidência
2.3.3 - PronUÕcJamento do Senador
RonanTito

2.4 - Encerramento
~3-DISCURSOS PROFERIDOS EM
SESSÕES ANTERIORES

-Do Sr. Aluizio Bezerra, pronunciado na
sessão de I ?-6-88
-Do Sr. Aureo Mello, pronunciado na sessãO--de 12-12-88
-Do Sr..RuY B~Ce!ar, pronunciãdo na sessão de 13-12-88
-Do Sr. João Menezes, pronunciado na
sessão de 13-12-88
-Do Sr. Edison Lobáo, pronunciado na
s_essão de 13-12-88
4-ATO DA C()MISSÃO DIRETORA

No 62, de 198$ ·
5-ATOS DO PRESIDEI'ITE DO SÉNADO FEDERAL

W 156 a 163, de 1988
6 - SECRETARM 9ERAL, DA MESA

Resenha das matérias apreciadas de 1? a
15 de dezembro/88

7 - CONSELHO DE SUPERVISÃO
DOPRODASEN

Atas de reunião do Conselho
8 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃObO SENADO FEDERAL
Ata da
30-11-88

4~

reunião ordinária, realizada em

9-ATAS DAS COMISSÕES
lO-MESA DIRETORA
11 -LibERES E VICE-UDERES DE
PARTIDOS
}2-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 80" Sessão, em 15 de dezembro de 1988
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs- Humberto Lucena, Dirceu Carneiro e João Castelo
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE

PRESENTES OS SRS. SENADORES'
Mário Maia -

-

t\)uízio Bezerra -

Leopoldo Perez -

Nabor Júnior

Carlos De 'Carli -

Aureo

Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão Olavo Pires - João Menezes - A1mir Gabriel
-Jarbas Passarinho -João Castelo -Alexan-

dre _Costa - Edison Lobão- Chagas Rodrigues
- Alvaro Pacheco - Afonso Sancho- Qd Sabóia de Caavalho - Mauro Benevides - José
Agripino - Lavoisier Maia - Humberto Lucena
- Raimundo Ura - Marco Maciel - Ney Maranhão - Luiz Piauhyiino - Guilherme Palmeira
- Divaldo Suruagy - Rubens Vilar - Albano
Franco- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- Gerson Camatà - João Calmon - Jamil Haddad
- Nelson Carneiro - Itamar Ffanc·o-- Alfredo
Campos- Ronan Tito- SeVêrO Gomes:___ Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges- Iram Saraiva --Gonzaga-JaiinePompeu de Sousa-_; Maurício Corrêa - Meira
F11ho - Roberto Campos - Loui-emberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale W11son Martins- Leite Chav_es ....,...Affonso Camargo -José Rieh a -Jorge Bornhausen- Dirceu
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli
-José Paulo Biso!.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Olmeiro) -A
lista de presença acusa o ébmpatecimento de
58 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
SOb a profeção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19Secretário procederá à leitura do Expediente.

t lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Sr.l~ Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado
autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 84, de 1988
(N• 805/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República
Amplia as atividades da Fundação Habitacional do Exército (FHE) e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'? As atividades da Fundação Habitacional-do Exército (FHE), criada pela Lei n? 6.855,
de 18 de novembro _de 1980, flcarri amPliadas
para prestar apoio social aos militares do Exército,
atendendo a diretrizes e orientação do Ministro
do Exército, podendo a referida Fundação, para
. esse fim, realizar -as operações que se fizerem
necessárias.

, _M 2"9-- corrlPet~ _à FuQCiaç~O Habítacion~ do
5. Em função disso, pelo Decreto n~ 63.977,
Exército (FHE) supervisiOnar a Ass~ociação de de 10 de janeiro de 1969, a Caixa de construção
Poupança e Empréstimo - Poupex. permane- de Casas do Ministério da Guerra, com a denomicendo os _empregados desta vinculados ao Pro- nação de "Caixa de Financiamento Imobiliário do
-_Qrama de Integração SodaJ (PIS).
Exército (CFJEx)... paSsou ·a inte_grar 6 Sistema
·
Art. 3o À Fundação Habitacional do Exército Financeiro' de HabitaçãO. (FHE) não serão destinados recursos orçamen6. Entidade dotada de personalidade jurídica
tários da União.
__
própda, sob a forma de autarquia, a (CFlEx) fUn~- 4 9 Ressalvada ~ s_upervisão ministerial, à --cionoU também corno uma Associação de PouFundação Habitacional do Exército (FHE) não se pança e_ Empréstimo, tendo. com-o beneficiários
aplicam as disposições legais e regUlamentares os militares e funcionários civis do Ministério do
relativas às autarquias, às fundações públicas e Exército.
aos demais órgãos e entidades da administração
7. Entretanto, a impropriedade dessa soiuç:ão
_indtreta.
___ _
tomou-se uma realidade e em ] 980,- era extinta
- Art. 5 9 Esta lei entra em vigor na data de sua a (CFJEx),já que seu mecariisiito reveJoú-se incapublicação.
paz de atuar com a rapidez e flexibilidade deseArt. ff. Revogam~se as disposições em con- -jadas.
trário.
8. A Lei n~ 6.855, que cfiou- a Fundação Habitacional do Exército (FHE), com personalidade
jurídica de direito privaclo, teve como escopo prinMENSAGEM N•27l, DE 1988
cipal Sl_lperar a impropriedade das soluções ante~
Excelentíss_imos Senhores Membros do Con- riores que se baseavam em entidades sob forma
gresso Nacional:
de autarquia, cuja rigidez, no tocante a seus meca_ Nos termos do art 51 da Constituição Federal, nismo_s, as inçapacitou para atuar com a rapidez
tenho <';!_honra de submeter.à elevada deliberação e flexibilidade iry_e!_entes ~~~ntidades privadas.
d_e Vossas ~celências, acompa-nhado de Expo9. A Associação de PoUpança e Empréstimo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado -Poupex. cuja criação foi autorizada pela mesma
do E:<~rcito, O anexo projeto -c:~e lei que "amplia Lei n 9 6.855, paSSou a ser O órgão captador de
as atiVJdades da Fundação Habitacional do Exér- recursos ~de poupança entre os militares e servicito (FHE), e dá outras providências".
_
_ dores públicos a ela associados, viabilizando a
Brasflia,21 de julho de 1988.-=--JoséSamey. produção de unidades habitacionais pela FHE,
EXPOSIÇÃO DE Monvos N'? 50~ DE 12 DE. at@vés de empréstimos concedidos a esta entidade.
·
_JULHO DE l988,DOSENHORMINIS1RO
]0.
desempenho da Fundação Habitaclo··- D~_ESTAQO DO EXÉROTO.
__ nal do._ ExérCitO e da-PQupex, neste período, deExcelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli- m~::m:tra que ambas vinham cumprindo bem as
ca:
~ m1s_soes para as quais foram criadas e evidencia
_ _T~n!:!_o a honra de submeter à elevada conside- o acerto da solução adotada, que aliou a superração de Vossa Excelência 0 anexo projeto de visão do Ministério do Exército sobre a FHE à
lei que "ampli~ as atividades da Fundação Habita- ~~bil.i~de e mobilidade de atuação própria às
clonai do Exercito (FHE), visando conceder-lhe msiituiçoes de n~!-lr~za privada.
maior grau de privatização e estendendo os seus
11. Durante pouco mais de sete 'anos o Sisteobjetivos, além do estritamente habitadonal, para ~a FHEIP~~pex conse~u cumprir sua destinaque possa eJa prestar maior apoio social aos miliçao, possibilitando a ma1s de 3.700 componentes
tares do Exército.
do Exército, inclusive funcionários civis de baixo
2. A sftuaçáo peculiar do pessoal militar da
poder aquiSitivo, o acesso a -casa própria nas meatlva, sujeito a periódicas movimentações para lhores condições de preço, segurança e qUáliatender ~ecessidades de serviço, é motivo de
dade. Sua atuaç:ão se expande eficazmente por
preocup~ção do_s chefes militares em particular
todo o terri_tório, in7Iusive em áreas interioranas
no que diz respeito a moradia e remonta a passa- e de fronteiras, de mteresse da Força Terrestre,
do longínquo.
onde a iniciativa privada não tem condições de
3~ Com o ·objetivo de atenuar as dificuldades
agir. As ações da FHE_e da APE/Poupex são; asinerentes a este problema, foi criada. pelo Decreto
sim, consideradas de interesse do Exército e têm
nO? 21.540, de 15 de junho de 1932, a "Caixa
reflexos na Segurança Nacional.
de Construção d~ casas do Ministério da Guerra"
12. Com_ o advento da Lei n? 7.596, de 1o
responsável pela tmpl~mentação de diretrizes volde abril de 1987, que alterou dispositivos do Detadas p_a~a a constr~çao de cãsãs para residências
creta-Lei n9 200 e criou as Fundações Públicas,
de oficiais, submetidas ao re~ime de locação.
a_ Fund~ção Habitacional do Exército. (FHE)_ fol
4. Com o advento ~a Le1 n~ 4_38_0, de 21 de
ef!quadradanaquela qualidade, restringindo a sua
agosto de 1964, que cnou o Sistema Fmanceiro
atuação e dificultando o atendimento de seus ohde Habitação, passou-se a estimular a aquisição
jetivos.
da casa própria, utilizando-se, para tal, os recursos
13. Por outro lado, sendo a Fundação Habitade poupança
clonai do Exército wna entidade que pode cons-

o:
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truir seus empreendimentos habitacionais em to. § 6~ Os servidores da atual Fundcição da Ca- e designadOs pela Fundação Habitacional do
do o território nacíori.al,- diretamente ou através
sa_P_opular serão aproveitados no Servia Nacional Exéfdto (FHE) e pagos com base em sua tabela
da contratação de serviços de construtoras h~bili
âe Habitação e U_rbanismo ou em outros seiViços de remuneração.
de igual reg~me.
Art. 49 Extinta a Fundação Habitacional do
tadas em licitação pública, tem necessidade de
Brasília, 29 de setembro de 1964; 1439da Inde- Exército (FHE), seus bens e direitos serão incoradmitir pessoal, especializado ou não, por tempo
pendência e 76~ da República. -H. CASTELLO
porados ao patrimônio da ~nião.
limitado, para executar ou fiscaUz:ar ~ _execl!ção
das obras por parte das_empreiteiras. Esta prátiCa BRANCO.
SEç.\0 U
está sendo dificultada pelas disposições regentes,
Diretoria
LEI N• 6.855,
.. _ .
que impedem, no serviço público, a contratação
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1980
Art. s~ O Presidente e os Diretores da Fundade pessoal.
Cria a Fundação Habitacional do Exér- ção Habitacional do Exército (FHE) são nomea14. Objetivando manter a. Fundação Habitados pelo Presidente da República, nos- termos do
cito e dá outras providências.
cional do EXército dentro dos princípios que norart.
1" da Lei n9 6.733, de 4 de dezembro de
tearam a sua criação, sem perda do vínculo com
O -Presidente da República, faço saber que o
1979.
o Ministério dO EXército~ Como forma de garantir
CongreSso Nacional decreta e eu sanciono a sea credibilidade já adquirida entre os militares _e guinte lei:
CAPÍTULO II
as entidades públicas, com as qua[s estabeleceu
CAPtrULOI
Objetivos
convênios, e atendendo a orientação de Vossa
Disposições Prelimhtares
Excelência no que tange a privatização de entidaArt. 69 Compete, ainda, à Fundação Habitades de setores da administréJçáo pública que
ciona_l_do Exército (FHE):
SEç.\OI
atuam em atividades especfficas, é que se propõe
_Çonstltuição
I__:_ supervisi<::mar a aplicação de ie<: ursos da
o presente projeto de lei.
AssociaÇão de Poupança e EmpréStimo (POU~
15. Por derradeiro, objetivando precipuamen~
Art. 1ç FiCa o Poder Executivo autorizado a PEx} concedidos a agentes promotores de prote conferir a desejada flexibilidade e ma_iór rapidez
instituir, superviSionada pelo Ministério do Exér- gramas habitacionais;
aos mecanismos de atuação, de naturez.a eminenn- desenvolver, em caráter especial ou sistecito, a Fundação Habitacional do Exército (FHE),
temente privada, da entidade, sobretudo em áreas
com personaUdade jurídica de direito privado e mático, estudos de natureza técnica e econômica,
interioranas e de fronteira, conforme já salientado,
finalidade social, cujo Estatuto será aprovado pelo a ftm de fornecer base à melhoria, aperfeiçoao projeto ora encaminhado à elevada considePresidente da República.
mento e inovações nos processos e técnicas relaração de Vossa Excelência procura deixar bem
§ 19 O Estatuto de que trata este artigo indi- cionados com suas atividi:tdes; - ·
claro que a FUndação Habitacional do Exército - cará os dispositivos que não poderão ser alterados
m- realizar, díretamente ou em cooperação,
se toma uma entidade desvinculada das obriga~
pela Diretoriá da Fundação Habitacional do Exér- estudos técnicos e científicos, visando às atividações atinentes aos órgãos da Administração Fecito (GHFHE).
des do ramo de construção civil e afins,_aos fatores
deral Díreta, Autarquias, Fundações Públicas e
§ 29 A Fundação Habitacional do Exército de produção da habitação e ao treinamento de
demais órgãos e entidades da Administração lndi(FHE) integra o Sistema Financeiro da Habitação profissionais e a elas vinculados;
reta, refletindo a orientação do Governo de r_estrin~
IV- aprovar e coordenar programas especiais,
(SFH), tendo por objetivo gerir a Associação de
gir o déficit_ público, considerando que a FHE
Poupança e Empréstimo (POUPEx).
em caráter de excepcionalidade, particularmente
não mais contará com aporte de recursos orça§ 39 A Associação de Poupança e Emprés- para os associados de baixa renda;
mentários, embora continue contobu1ndo, de fortimo (PCUPEx), a ser criada pela Fundação HabiV- autorizar investimentos pela Associação de
ma indireta, para minimizar a necessidade de re- -tacional do Exército (FHE), terá a forma de sacie- POupança e_ Empréstimo (POUPEx} em outras
cursos_do Ministério do Exército no que concerne -· dade civil de âmbito nacional.
áreas onde o Banco Nacional da Habitação apliao programa de construção de próprios nacionais
§ 49 A Fundação Habitacional do Exército queseus próprios recursos, com o objetlvo de obresidenciais.
(FHE) e a Associação de Poupança e Empréstimo ter maior rentabilidade Cl.õ- capital empregado, tenAproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
(POGPEx), comsede e foro em Brasília - DF, do em vista viabilizar prógrania imobiliário;
Excelência, os protestos do meu mais profundo são regidas por esta lei,- por seus Estatutos e deVI- adquirir terrenos para serem revendidos,
respeito. - Leônidas P. Gonçalves.
mais disposíções legais e regulamentares, disci- sem caráter especulativo, aos agentes promotores
que utilizem recursoS da Associação de Poupança
plinadoras do SiStema Financeiro da Habitação.
LEGISI.AÇÃO OTADA
-§ 59 O Estatuto da Associação de Poupança e Empréstimo (POUPEx);
VIl- atuar como sociedade mandatária dos ase Empréstimo (POUPEx), que obedecerá às disLEI N' 4.320,
posições desta lei, das demais normas dela decor- soCiados da Associação de Poupança e EmprésDE 21 DE AGOSTO DEI 964
rentes_ e à fegislação g€ral do Sistema Financeiro timo (POUPEx) nas s~as Assembléias, indepenPartes mantidas pelo Congresso Nada Habitação, será elaborado pela Fundação Ha~ dentemente da outorga de mandato;
donal, após veto presidencial, do pro·
bitacional do Exército (FHE) e aprovado pelo Banvm- fiscalizar as obras e serviços de engejeto que se transformou na Lei 09 4.380,
co Nacional da _Habitação.
nharia dos ag~ntes promotores de que trata o
de 21 de agosto de 1964, que Institui
§ 6<:> Adquirirão personalidade jurícüca:
inciso I.
a correção monetária nos contratos ImoI - a Fundação Habitacional do Exército
§_ 19 O previsto no inciso VII não impede o
biliárlos de interesse social, o sistema
(FHE),nodiadapublicaçãododecretodeaprova- associado de exercer seus direitos nas Assemflnanceiro para aquisição de casa pró·
ção do seu Estatuto;
bléias, inclusive o de _oelas se {;;12:er representar
pria cria o Banco Nacional de Habitação
11- a Associação de Poupança e Empréstimo por procurador-associado de sua livre escolha,
(BriH), as sociedades de crédito imobi·
(PO<.IPEx), com o registro dos seus atas c_onsti- devendo cada instrumento de mandato conter
llárlo, as letras imoblliârlas, o Serviço Fe·
tutivos e Estatuto no Registro Civil das Pessoas poderes, apenas, para uma única Assembléia.
deral de Habitação e Urbanismo e dá ouJurídicas.
§ 29 O ãss_ociado, para os fins previstos no
tras providências.
§ 7" Observado o diSposto no parágrafo ante- parágrafo anterior e para a prática de qualquer
O Presidente da República,
rfor, o funcionamento da Fundação Habitaciona1 ato junto à Fundação Habitaciona1 do Exército
Faço saber que 0 Congresso Naciona1 manteve
do Exérctto _(FHE} e da Assc_>.ci~ção de Poupança (FHE) e à Associaçãode Poupança e Empréstimo
e eu promulgo, nos termos do § 3°, do art. 70, _ e_ ~_rnpréstimo '.f'?UPEx) independerá de qual- (P()UPEx), só poderá receber uma únlca outorQa
de mandato.
_
da Constituição Federal, _a seguinte lei:
quer outra condtça?.
_
__ . _
§ 39 A fiscalização de que trata o inciso VIII
Art. 51. ·····-..:...··-------.-----··~~-- Art. 2" _y~caextinta,~_~atadacnaçaodaAs
· - - - - - - · - -...............-~--~--s_ocia~o de Poupança e Empréstimo (POUPEx), deste artiQ--o não exclui nem reduz a responsa- .
·····v·=·~·~onstrução de moradia para a população
a Caixa de FinanCialnento Imobiliário do Exército bilidade da empresa contratada, sendo inadmissível qualquer imputação de cc-responsabilidade
rural
(CF!Ex). . .
.
.
M. 5" ··H·-----------~
Art. .39 Os. administradores da Associar;ão- d"e à FUndação Habitacional no Exérçlto (FHE) ou
.........-··-·----···---··--..~.. - - - · - _ Poupança e Empréstimo(PQOPEx) serão cedidos _a s_eus agentes e prepostos, réssalvada; quanto

... _
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IV- retribuição pela prestação de assistência
S!;.ÇÃOII
técnica especializada e adm.inistrati.va, inçlusive
Salário
pela prestação de finança às pessoas de que trata
Art. 21. As tabelas de remuneração_Q9~ ~
o caput do art. & para locação de jmóvel;
Art. 7~ A Fundação Habitacional do Exército
dor,es da Fundação Habitacional do Exército
V- participação dos resultados da Assodação (PHE) se-rão aprovadas pelo Presidente --da Repú(FHE) poderá descentralizar as _atividades de exede Pol)pança e Empréstimo (POUPEx);
cução, inclusive a de que trata o inciso Vlfi_ dO
blica.
VI- renda de empréstimos simples, concediartigo anterior, mediante cont(ato com órgãos e
SEÇÃODI
dos, exclusivamente, com Os recUrsos previstos
entidades da Administr;;Ição F edera1 e das unidano inciso anterior;·--'
Bolsa ~e Complementação EducaciÕnaJ
des federadas.
e Bolsa de Tniclã"ção Profissional
V!J....:..-contri&U!Çóes; e,CAPITULO III
VIII- rendas eventuais.
Art. 22. A FundaÇãCtHabitacional do. Exército
Associados
Art. 13. Os recursos d~-Associação ·de Pou- (PHE), mediante concessão de Bolsa de CompleArt. 8~- O oficial da ativa, a praça da ativa com
pança e Empréstimo (POOPEx) serão os previstos mentação Educacional ou Bolsa de Iniciação Propermanência assegurada e os inativos, quando
no seu Estatuto, de acordo com _a legislação que fissional, conforme o caso, poderá utilizar-se, sem
associados da Associação de Poupança e Emrege ã matéria.
Wnculo empregaticio, pelo tempo necessário ao
préstimo (POOPEx), são os beneficiários do sisteArt. 14. Os recurso~ do Fundo do Exérç:ito
término do respectivo curso, ou pelo prazo máxi- •
ma de poupança sob a supervisão da Fundação
e _dos._:demMs F_un_clos Especiais e Fin8nceiros - mo- de 2 (dois) anos, contados da data de sua
·---pOderão ·ser depositados na Associação de Pou- conclusão, de serviços de estudante--estagiário,
Habitacional do Exército _(FHE).
Parágrafo único. A Fund~_ç_ª9_ Hãbitacionai do
pança e Empréstimos (POClPEx), assegurados os d_e nlvel universitário, ou de recém-diplomadOs,
Exército (FHE) poderá firmar contratos com órdireitos previstos no Estatuto.
de mesmo nível.
·
gãos e entidades da administração diretã_ e irldiA.rt 15. Os recUi"SOS da Fundação HabitacioParágrafo único. Os_,bolsiS:fus de que trata este
reta e fundações criadas por lei na área federal,
n,aJ do Exército (PH_E) serão depositados na Asso- artigo são contribuintes obrigatórios da Previdênciação d~ Poupança e Empréstimo (POUPEx) nas cia Sodal.
estadual e municipal, para utilização do sisú:iina
de que trata es_te artigo e para prestàção de servicondições do artigo anterior.
SEÇÃOJV
ços que com ele se relacione a qualquer título,
Disponibilidades
de conformidade com o que for estabelecido no
---~--CAPITULO\'_
_ Prestação de Contas
seu Estatuto.
Art 23. Poderá ser cõiOcado à disposição da
Art 9? Esta lei se aplica somente aos associaArt.
16.
A prestação de contas da adminis- Fundação Habitacional do Exér~ito (PHE) o servidos mencionados no artigo anterior.
_ dor- do Ministério do EXêrcito ou de_ entidade a
tração da Fundação Habitacional do Exército
§ 1~ Os demais associados, a serem adffiitiele vinculada.
(PHE) é submetida ao Ministério do Exército que,
dos, em caráter de excepcionalídade,_serão regi§ 1? AD funcionário o_u empregado do Miniscom o seu pronunciamento e os documentos
dos exclusivamente pelas normas do __Sistema..fiprevistos no art. 42 do Decreto-Lei n9 199, de- tério do ExérC:it6 oü de entidade a ele vinculada,
nanceiro da Habitação, ressalvados os casos de
que fõr colocadO à dispOsLÇão da Fundação Habi25 de fevereiro de 1967, _a enviará ao Tribunal
atendimento a programas habitacionais de intetacional do Exército (PHE), são assegurados o
de Contas da Uniã.o.
resse governamental, nos termos do Estatuto da
vendmerito, o Salário e a remuneração do cargo
-- Att. 17. A AssoCiação de P~upança ·e ErriFundação Habitacional do Exército (FHE). ~
e função, bem como todas as van'tagens e direitos
ptêstimo (POOPEx) e os agerites pforilotores de
§ 2~ Aplicam-se aos associados de que trata
a q1Je se força jus, como se eStivess_e no órgão
que trata o inciso J do art. 6° prestarão contas
o parágrafo anterior, e aos séus agente~ promode origem.
- à Fundação Habitacional do Exército (PHE),
tores, o disposto· no art. 6~, inciSoS VIl e Vlll,_ §§
§ 29 O perioâo que o funcionárió ou empre1~. 2~ e 3~, e arts. 17 e 18.
- - quanto à aplicação dos recursos que esta lhes
gado permanecer a serviço~da Fund~ção HabitaConceder, sem prejuízo da competência especídona! do E.x;ército (PHE), será considerado, para
fica do Banco Nacional da Habitação.
CAPITULO IV
todos os' efeitos vida funcional, como de efetivo
exercício do cargo ou emprego que--ocuPa no
CAPITULO VI
Recursos
órgão ou entidade de origem: Compras, Obras, Serviços e Alienações
Art 1O. São transferidos à Fundas;ão HabitaArt. 24. Poderá também ser colocado à disArt. i$. _As compras, .ooras-, serviços e alienacional do Exército (FHE)t e passam a integrar
posição da Fundação Habitacional do Exército
ções da J:Uildação Habitacional do Exérdto-(PHE)
o seu patrimônio, os bens e direitos da C'aixa
(PHE), nas mesmas condições do artigO anterior,
e d()S agentes promotores de· que traia o inciSo
de FinanciamentO Imobiliário do Exército, de c:jlle
o servidor_ da Açlministração Federal ou àe suas
I._d<? art. 6~1 enquãnto não forem aprovadas normas
trata o art. ~.inclusive os de natureza.orçamenFundações, criadas por lei.
tária.
- -pr6p:rias pa:rã caâá procedimento, "obedeceráp ao
Art. 25. As requisições de que trata esta lei
disposto no Título XII do Decreto-Lei n~ 200 de
Parágrafo único. O .disposto neste arti9o nã-o
serão efetuadas pelo Ministro do Exército, quando
se aplica aos direitos e obrigações decorrentes . _25 de feVereiro de 1967, e demais disposiÇÕes
autorizadas pelo Presidente da República.
pertinentes.
_·
·
de operações da Caixa de Financiamento lmobiCAPITULO VIII
P2t!ág:i'af~_ ~iilco. A Fundação Habitacional do
liário do Exército, vlnculados ao Sistema FmanDisposições GeraiS e Traósit6rias
~érdto---,-~1:1~), ob~ervadO o disposto neste artigo
ceiro da Habitação.
e os princípios que norteiam as licitações regidas
Art. 11. O património da FUndação HabitaArt. 26. Fica a Fundação Habitacional do
pelos demaiS diplomas de direito Público, baixará
cional do Exército (FHE), além dos bens e direitos
Exército (_PHE), dispensada do pagamento de
as normas, o edital-padrão e o contrato-padrão
indicados no artigo anterior, constltuir-se-á de:
emolumentos devidos aOs ·cartórios de Registro
de que trata o caput,deste artigo.
I - dotações e legados recebidos de pessoa
de Imóveis, quando da transcrição das transfefísica ou juridica;
rêm:iaS dos bens ~ direito de que trata o art. 1O.
CAPITULO Vil
n- bens e direitos que adquirir;
§ 1~ As transferências a que se refere este
Pessoal
m-os provenientes de outras fontes.
artigo ocorrerão mediante simples menção da no~
SEÇÃOI
Art. 12. Os recursos fioancelros da Fünc;la_são
va transcrição nos Cartórios de Registro de Irri6__ Regime JuJidfco e Cc:-nt.ratação
são provenientes de:
veis, de que os dados, caracteristicas e confron1- dotações consignadas no óri;ameniO âeral
tações são os .mesmos constantes da trqnscri-ção
Art. 19. O pessoa] da Fundação Habitacional
da União;
anterior, devendo o Oficial do Cartório faz~r o
do Exército (PHE) rege-se pela legislação tr_abacompetente registro em nome da Fundação Habi!hista. - -ll- auxílios fornecidos pelo Fundo do Exército
tacional do Exército (PHE). - Art. 20, A contratação de empregados pela
e_outros Fundos Especiais e Financeims, com
§ 2~ A não efetivação das transferências de
Fundação Habitacional do Exército (PHE) será
base nesta autorização;
que trata este artigo, no prazo de 30 (trinta) dias
ill- subvenções e auxílio_s ® União, dos Esta- .feita por concurso público, exceto para as funções
corridos, a contar da entrada dos respectivos dOde confiança.
_
dos e dos Municípios;

a estes, a_ apuração da ação funcional na forma
e para os efeitos das normas que disciplinam
matéria.
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cumentos nos Cartórios de lm6veis, implicará a
responsabilidade do Oficiai, que-se sujeitará às
sanções disciplinares.
Arl 27. Os bens e direitos da Fundação Habitacional do Exército (PHE), rião responderão Pelas

obrigações da Associação de Poupança e Empréstimo (POUPEx).

· ·

·

-

Art. 28.

no 2299, de 21 de novembro de 1986, passa
a vigorar com as segUfnfes aJterações:
[-o inciso II do art. 4~ fica acrescido dt:J seguinte alínea d, passando o atual § 1c a parágrafo
único, na forma abaixo:
"Àrt. 4• ...........................~ ...... : ..:..:.....~:.......... .
11- ....... ,................................................................

O Banco Nacional da Habitação baixará normas especiais para a Associação de Pou-

- - d) fundações públicas.

pança e Empréstimo (POOPEx),- disp-ondo -sObre

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração lndireta vinculam-se ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade."
H- O art. 5o fica acrescido de um inciso
-e ~m parágrafo, a serem numerados, respectivamente, como inciso IV e § 39, na forma
abaixo:
"Art. 5• ............................................................ .

a distribuição de dividendos ao_s seus associados,
a constituição dos fundos de reserva e de emergência, e a participação-da Fundação Habitacional
do Exército (PRE), nos seuS reSUltados, de forma
a viabilizar, especiãlmenre:-o disposto nos incisos
VI do art. 69 e V do art. 12.
Art. 29.- A AssociaçãO- a-e -poiJpaOÇa- e Em:
préstimo (POUPEx), desde que vinculados à operação imobiliária, poderá conceder empréstimos:
I - individual;
U- à cooperativa; e,
m-a condomínio, sem prejuízo de outias modalidades instituídas pelo Banco Nacional da Habitação.

Art. 30. Os imóveis doados pela União à FUndação HabltAdonal do Exército (PHE), para a consecução dos seus objetivos, serão por ela livremente utilizados ou alienados.
Art. 31. O patrimônlo, a re!l.da e os serviços
vinculados às fmalidades essenciais da Fundação
Habitacional do Exército (PHE), ou delas decorrentes. pela s,ua origem e naturez.a, gozam dos
privilégios próprios da Faze"nda VúbliCã, quanto
à imunidade tributária, prazos pfE:scricionais, impenhorabilidade, foro, prazos e custas processuais.
Art. 32. Extiilta a Caixa de Financiamento
Imobiliário do Exército, suas obrigações, quando
decorrentes de operações vinculadas ao Sistema
Financeiro de Habitação, serão de responsabilidade da Associação de Poupança e Empréstimo
(POOPEx).
-~
Art 33. As obrigações da Caixa de Financiamento Imobiliário do ExércitO, não abrangidas pelo disposto no artigo anterior, serão de responsabilidade da Fundação HabitacionaJ do Exército
(PHE).
Art. 34.

Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Arl 35. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18denovembrode 1980; 159<>da[ndependência e -92~ da RepúblfCa. - JOÃO FIG<IEIREDO - Emani Ayrosa da SOva.
LEI N• 7596,
DE 1O DE ABRIL DE 1987

Altera dispositivos do Decreto-Lei n~
200, de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei no 900, de 29 de
setembro de 1969, e pelo Decreto-Lei
rr> 2.299, de 21 de novembro de 1986,
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que" o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. }9 O Decreto-Lei n9 200, âe- 25 de fevere[ro de 1967, alteradO- pelo Decreto-Lei n~ 900,
de 29 ae seteinbrO de 1969, e pelo Decreto-Lei

_ IV- Fundação Pública- a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de
autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução p·or6rgâos ou entidades de direito público, _com autonomia administrativa, património próprio gerido pelos respectivos órgãos
de dii-eção; e funcion,1mento custeado por
recursos da União e de outras fontes.
·
§ 39 As entidades de que trata o inciso

IV deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritUra pública de
sua constituição no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, não se lhes aplicando as demais
disposições do Código Civil conCernentes às
fundações."

Art. Z.. São classificadas como fundações pú·
blicas, as fundações que passaram a integrar a
Administração Federallnd.ireta, por força do disposto no § 29 do art. 4o do Decreto-Lei no 200,
de 25 de fevereiro de 1967, na redação dada
pelo Decreto-Lei n9 2.299, de 21 de noveinbro
de 1986.
Art._ 3~ As universidades e demais institufções
federais de ensino superior, estruturadas sob a
forma de autarquia ou de fundação pública, terão
um Plano Único de_ Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos para -o pessoal docente
e para os servidores técnicos e administrativos,
aprovado, em regulamento, pelo Poder Executivo,
assegurada a observância do_ princípio da isonornia salarial e a uniformidade de critérios tanto
para ingresso mediante concurso público de pro_yas, ou de provas e títulos, quanto para a promoção· e ascensão funcional, com valorização do
desempenho e da titulação do servidor.
§ 1~ Integrarão o Plano Único de Oassificação e Retribuição de Cargos e Empregos previsto
neste artigo:
a) os cargos efetivos e empregos permanentes, estruturados em sistema de carreira, de acordo com a natureza, grau de complexidade e respon-sabilidade das respectivas atividades e as qualificações eXigldas para o seu 9esempenho;
b) asc_fun_çõ_e_s _de confiança, compreendendo
atiV!dades de direção, chefia e assessora"mento.
§ 2<>- O Poder ExeCutivo estabelecerá, no regulamento mencionado no caput deste artigo,

------··-·-----
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os critérios de reclassificação das funções de confiança, de transposição dos cargos efetivos e empregos permanentes integrantes dos atuais Planos de_ Classificação de Cargos e Empregos, bem
como os de enquadramento dos respectivos ocupantes; pertencentes às_ instituições federais de
ensino_ superior ali referidas, para efeito de indusão no Plano Único de Classificação e RetribuiçãO
de Cargos e Empregos.
§ 3~ OS a tua is servidor~ das autarquias federais de ensino superior, regidos pelo EstatutO dos
Funcionários Públicos Ov!s_da___Un.ião, serão inc!Wdos no Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, sem prejuízo de-·sua permanência no respectivo regime jurídico, aplicando-se-lhes o dispoSto no § 4 9 d€:ste artigo.
§ 4o A partir do enquadramento do servidor
no Plano Úoic-o de ClassificaçãO e Retribuição de
Cargos e Empregos, cessará a percepção de qualquer retnbuição nele não expressamente prevista.
§ 5~ O disposto neste artigo e seguintes aplica-se aos Centros Federais de Educação Tecnológica e aos estabelecimentos de ensino de 1o
e 29 graus, subordinado_s ou vinculados ao Ministério da Educação.

Art. 4" A data-base e demais critérios para
os reajustamentos de vencimentos e salários dos
servidores das entidades a que se refere o art.
3 9 desta lei serão os estabelecidos para as instituições federais de ensino superior, estruturadas sob
a forma de fundaÇão.
_parágrafo único._ Em decorrência do_ disposto
neste artigo não se aplicarão aos seiVidores das
autarquias de ensino superior, incluídos no Plano
Úf!ico de Oassificação e ReVibuição de Cargos
e Empregos, os aumentos ou reajustamentos de
vencimentos e salários concedidos aos servidores
da Açlmlnistração Federal.
Art. 59 Observado o disposto no caput do
art._3~, ln fine, desta lei, os requisitos e norntll.s
sobre ingresso de pessoal nos empregos do Plano
Único de Oassificação e Retribuição de_ Cargos
e Empregos, bem como sobre transferência ov.
movimentação, promoção e ascensão dos servidores nele incluídos serão fucados no regulamento
-a que se refere o mesmo artigo.
Art. 6~ Nã9 hayerá, para qualquer efeito, equivalência ou correlação entre os cargos, níveis saJariais e demais vantagens do Plano Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e EmPregos de
que trata esta lei, e os cargos, empregos, classes
e referências salariais dos atuais Planos de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos dos
órgãos e entidades da Administração Federal.
Parágrafo único. Os professores colaboradores das universidades _fynda_cionais que tenham
se habilitado através de processo seletivo de provas e títulos para ingresso na institutção ficam
enquadrados na Carreira do Magistério Superior,
obedecidos os graus de suas respectivas titulações.
Art. 7o No prazo de 90 (noventa) dias, contados da vigência desta lei, o Ministério da Educação, em conjunto com a Secretarfa de Administração Pública de Presidência da República, adotará as providências necessárias à aprovação do
Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e ~mpregos de que trata o art. 3~ desta lei.
Arl 89 O enquadramento- de serVidores no
Plano único de Classificação e Retribuição de Car-
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gos e EmpregoS--prOduzirá efeitos financeiros a
partir de ]9 de abril do corrente ano._ __ _

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 10. Revogam-se os §§ 29 e 39 do art. 4o
do Decreto-Lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
nele incluídos pelo Decreto-Lei n 9 2.2_99, de 21

de novembro de 1986, bem como o art. 2" do
Decreto-Lei n9 900, de 29 de setembro de 1969,
e demais dispos[ções em contrário.

Brasília, 1O de abriJ de 1987; 1669 da Independência e 999 da República - JOSÉ SARNEY
-Jorge Bomhausen - Aluízio Alves.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 85, de 1988
(N• 1.270/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Supremo Tribunal Federal
Dispõe sobre a Gratificação Extraordinária dos Servidores do Supremo Tribunal Federal, e dá outras

providências.
O Congresso Nacional decreta:__
Art 19 Fica instituída a Gratificação Extraordinária dos SeiVidores do Supremo Tribunal Federal, a ser atribuída aos funcionários do Quadro
da Secretaria do mesmo Órgão, até o limite de
170% (cento e setenta por cento) sobre os valores
das referências finais dos nfveiS médio e superior,
na conformidade de critérios estabelecidos em
~o Regulamentar do TribunaL
Arl :2? Somente farão jus ao pagamento da
gratificação instituída no art. 1~desta lei os fundonários que se encontrem no efetivo exercício dos
respectivos cargos, observadas as disposições
contidas nos arts. 2~. parágrafo único, 3'~', parágrafo único, e 59, parágrafo únicO; do Decreto-Lei

Art. 19 -FlC"a alterado o AnexO I dõ Decreto-Lei
... n9 1.341. de 22 de agosto de 1974. na forma
do anexo· a este decreto-lei.
Art. 29 Somente se coricederâ a gratificação
aos funcionários_ no efetivo exercício dos respectivos cargos.
Parágrafo único. Considerar-se-ão como do
efetivo _exercício para os fins deste artigo, exclusivamente, _os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou_em.decoo:_ê_ncia de acidente em serviço;
e) liçença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço;
g) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
h) investidura, na administração direta e autárquica da União ou do Distrito FederaL em cargos em comissão ou funções de confiança do
Grupo - Direção e Assessoramento Superiores
(DAS-100 e LT-DAS-100), de funções de nivel

superior do GrupO- Direção e Assistência Intermediária (DAI-li O).
Art. 39 A gratificação judiciária, sobre a qual
incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do funcionário que a tenha
percebido na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado_
será o correspondente à média dos percentuais
atribuídos ao funcionário, nos doze meses imediatamente anteriores à inativação.
Denonúnação das Gratificaçõe!

e Indenizações

11' 2.173, de 19 de novembro de 1984.
Art. 3'1' As despesas resultantes da execução

desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5 9 Revogam-se as dtsposições em contrário.
MENSAGEM N• 1/88,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1988

Excelentíssimo Se"ilhor Presidente da Câmara
dos Deputados.
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para, no uso da faculdade que me confere o arl
96, II, b, da Constituição Federal, encaminhar o
anexo anteprojeto de lei dispondo sobre a instituição da Gratificação Extraordinária dos Servidores
do Supremo Tribunal Federal, cuja justificativa
acompanha a presente mensagem.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os meus protestos de estima e consideração. -Ministro Rafael Mayer, Presidente.
LEGISLAÇÃO CTADA
DECRETO-lEI N• 2.173,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984

Altera o Decreto-Lei n• 1.341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras providêndas.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o arl 55, item m, da Constituição,
decreta:
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GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA

Art 4'~' Aos funcionários já aposentados a incorporação da gratificação judiciária féU"se-á na
razão da metade do percentual máximo atribu[do
à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art. 5'1' A concessão da gratifiCação judiciária
não exclui_ a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus legalmente os funcionárioS alcançados por eSte_ decreto-lei, inclusive
a Gratificação de Nível Superior, observado o limite fixado no art. 1~ do_Decreto-Lei_n9 1.971_, de
30 de novembro de 1982.
Pará9rafo úilico.- Os fun_cionárlos a que se refer~ este artigo não fazem jus à Gratificação de
Produtividade, instituída pelo art 1O do Decreto-Lei n• 1.445, de 1976.
.
Art. ()9 As despesas ·decorrentes da execução

deste decreto-lei correrão à conta das dotações
consignadas no orçamento da União.
Art 79 Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1984; 1639 da Independência e 969 da República. - JOÃO FI-

GUEIREDO -Delfim Netto.
ANEXO

(Art. 1'I' do Decreto-Lei
novembro de 1984)

(Art. 6~. item III, do Decreto-Lei n 9 1.341, de 22
de agosto de 1974)

Bases de Concessão

Devlda aos funcionárioS pertencentes aos órgãos do Poder Judiciário da União e do
DF e dos Territórios.

(N'~'

1.300/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios
Dispõe sobre- a Giatificação Extraor-

dinária dos Servidores da Secretaria do
Tribunal de Justiça e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Tenitórios
e dá outras providências.
O CongresSo Nacional decreta:
_
Art. 19 Fica instituída a Gratificação Extraordinária dos Servidores do Trib_!,!l"la! de JustiÇE! a
ser atribuída ~os funcionários do Quadro da Secretaria~ doS OfidosJúdic~~l:; do mesmo ór9ã-o,até o limite de 170%_ (cento e setenta por cento)
sobre os valores das referências finais de níveis
. médio e superior, na conformidãde de critérios
estabele_cidos em ato rt:gulamentar do T~unal.
Art. 29_ Somente farão jus ao pagamento da
gratifiCação lnstitufda no art. 1 9 de~~ lei os funcionários que se encontrem no pleno exercício dos

2.173, de 19 de

"ANEXOU"

Definições

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 86, de 1988

n~'

Até 00% (oitenta POr Cento) Calculados sobre o valor __do vencimento do cargo efetivo, na conformidade de critério a ser _estabelecido em regulamento do
Supremo Tribunal Federal.

respectivos cargos efetivos oU em comissão e
empregos, observadas as disposições contidas
nos arts. 2'~', parágrafo único, 3 9, parágrafo único
e 59, Pãrágrafo único, do Decreto-Lei nç 2.173,
de 19 de novembro de 1984.
.
_
Art 39 As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art 4'~' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 5 9 Revogam-se as disposições em con·
trário.
MENSAGEM N' 3/as;·
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1988

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da
Câmara dos Deputados
Nesta
-- Senhor Presidente:
,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, para, no uso da faculdade que me confere
o art. 96, ll, b. da Constituição Federal, encaminhar o anexo anteprojeto de lei dispondo sobre
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a instituição da Grãtificaçã6 Extraordinária dos
Art. 39 As representações constantes do anexo que acompanha o Decreto-Lei n9 1.985, de
Servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 1os Of(dos Judiciais da . 28 de__dezembro de 1982, ficam aumentadas de
Justiça do Distrito Feder~ e dos Tenitórios, cuja
20 (Vinte) pontos percentuais.
Art. 4~ A despesa decorrente da aplicação
justificativa acompanha a presente mensagem.

deste decreto-lei correrá à conta das dotações
constantes do Orçamento Geral da União.
Art 59 Este decreto-lei entrará em vigor na
ração._- Desembargadora Maria TheJ:ez:a Braga, Presidente,
_ data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
LEGISUIÇÃO OTAQA
- __B_r_a,si]_[C},_2_8__de março de 1983; 162< da IndepenDECRETO-LEI N• 2.019,
dência e 95• da República. - JOÃO flGUEI·
DE 28 DE MARÇO DE 1983REDO - Emane Galvêas - Delftm Netto.
Dispõe: sobre o cálculo de parcelas da
DECRETO-LEI N• 2.371,
remuneração devida aos magistrados, e
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987
dá outras providências.
Dispõe sobre os vencimentos e a reNa oportunidade, apresento a Vossa Excelência

a expressão do meu apreço e distinta conside-

O Presidente da República, no uso das atribui-

ções que lhe confere o art. 55, itens I e III, da
Constituição, decreta:
--Art. 1~ A gratificação adfcionaJ de que trata
o art. 65, VIII, da Lei Complementar n9 35, de
14 de março de 1979, em :relação aos magistrados de quaJquer in.stancia, será calculada sobre
o vencimento percebido mais a representação,
nos percentuais de cinco, dez, quinze, vinte, vinte
e cinco, trinta e trinta e cinco, respectivamente,
por qüinqüênio de seiVfço, neste compreendido
o tempo de exercício da advocacia, até o máximo
de 15 anos, e observada a garantia constitucional
da irredutibilidade.
Art. 29 Não se inclui entre os vencimentos bibutáveis pelo imposto de renda, a vantagem paga
aos magistrados nos termos do § 19 do art. 65
da Lei Complementar no 35, de 14 de março de
1979, respeitado o Umite fucado na parte final do
§ 4 9 do artigo 144, da Constituição da República,
vedada qualquer equiparação nos !ermos do parágrafo único do art. 98 da Carta Magna.

presentação mensal devida aos servidores que especlftca, e dá outras providên-

cias.
OPi'esidente da_República, no uso da abibuição
que lhe confere o art. 55, item m, da COnstituição,
decreta:
Art. 19 Os vencimentos e a representação
mensal devida aos ocupantes dos cargos de natuteza especial e aos membros do Poder Judiciário
da União, do_ Distrito Federal e Territórios e do
Tribunal de Contas da União são os específicados
nos anexos deste decreto-lei.
Art. 29-- O atual valor da vantagem pecuniária
a que se refere a Lei n9 7.374, de 30 de setembro
de 1985_,. fica reajustado em 32,2% (trinta e dois
vírgula dois por cento).
Art ,3o O deferimento da gratificação a que
se_ re(ere o Decreto-Lei n92.357, de 28 de agosto
de l987, col'!l as alterações feitas pelos arts. _11
e 12 do Decreto-Lei n9 2.365,_ de 27 de outubro
de 1987, é estendido aos funcionários pertencentes à categoria funcional de Fiscal de Contribuições Previdêndárias do Grupo de Tributação,
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Arrecadação e Fiscalização, instituído na conformidade da Lei no 5.645, de 1 O de dezembro de
1970. .
.
§ 19 O valor da gratificação a ser deferida aos
funcionáfiõs posicionados na primeira referência
da classe inicial da categoria funcional de que
trata esse artigo, mediante ato do dirigente_ do
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Sociaf, é ftxado eiTI--Cz$
16.870,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta cruzados).
§ 2< As demais gratificações serão determinadas mediante a variação do valor fixado neste
artigo, à razão de 5% (cinco por cento), em relação às referências anteriores.
Arl 49 Os efeitos fmanceiros decorrentes do
disposto nos artigos anteriores vigoram a partir
de }9 de outubro de 1987.
Arl 5o Os vencimentos, proventos e benefiw
cios devidos aos servidores de que trata este de-creto-lei, bem corno as pensões serão reajustadas
em 11,1% (onze_ vírgula um por cento), a partir
de 19 dejaneiro de 1988, sem prejuízo do reajustamento previsto no art. 8? dO Decreto-Lei n9 2.335,
de 12 de junho de 1987.
Art 69 Na aplicação deste decreto-lei será observado o disposto no Decreto-Lei no 2355, de
27 de agosto de 1987.
- Art. 79 A despesa decorrente da execução do
disposto neste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento Geral da União.
Art & Este decreto-lei entra em vigor da data
de sua publicação.

Art. 99 Revogam-se as disposições em con-

trárlo.

·

JOSI!:: SARNEY -

Vencimento

Ministro de Estado ................................................_ _
Consultor-Geral da República .....................................~.
Governador de Território Federal ................................. .
Secretário de Governo de Território Federal
Ministério Público da União:
Ministério Público Federal:
Procurador-Geral da República ...................... ~ .. ..
Subprocurador-Geral da República .....................
Procurador da República de 1• Categoria
Procurador da República de 2~ Categoria
Ministério Público Militar:
Procurador-Geral daJustiça Militar ..................... .
Subprocurador-Geral .........................................:... .
Procurador de 1' Categoríé! ....................................
Procurador de 2• Categoria ......-..............................
Ministério Público do Trabalho:
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho
Subprocurador-Geral ..... ~-~----Procurador-Geral de 1~Categoria ........................
Produrador-Geral de 2• Categoria ........................
Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios:_
Procurador-Geral .... M..........____
Procuradro de Justiça .............................................._
Promotor de Justiça ..~."......................................,_
Promotor deJustiça Sub~tut'? ........................~-

26.328,32
26.328,32
21.541,15
17.352,58

m

..

26.328,32
23.935,00
15,930,95
13.103,92

-

- Lulz Carlos Bresser Pereira - Aluízlo Alves.

ANEXO I
Cargos de Natureza Especlal

-

Presidente da República

Percentual da
Representação
.~~-ns~

.. m

-=186
173

=

-- iô5
-

145
145

23.935,00
15.930,95
13.109,66
11.308,55

190
150
140
-140

23.935,00
15.930,95
13.109,66
- 11.308,55

190
•]50
140
140

23.935,00
15.930;95
13.103,92
11_.308.55

190
!50
140
140
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Vendmento

Cargos de Natureza Especial

Dezembro de 1988
Percentual da
Representação
Mensal

Mintstério Público junto ao Triburl~l d~. ê:QQfu$_
da União.

Procurador-Geral ····~······,............_..~~.....~
Subprocurador-Geral ..................... H.._,. ______ ...,..,.
Tribunal Marítimo:
Juiz-Presidente ········-···········-··-·--·-.._.....................~--·

Juiz ······················~·······--·-····---·-

Ministério da Fazenda:

23.935,00
15.930,95

~19Ó

29599,86
"29599,86

190
Í75

!50_

.

Subprocurador-Geral da F~enda
Nacional ........................,,,_,,,..____-.....-..--_--., .
Procurador da Fazenda Nacionatde
.__ .
1~ Categoria .........................,~·---·-··-··Procurador da Fazenda Nacional de
2• Categoria .............. n,., •.••••••.•.•.•-·---

__140_

18.695,30

135

15.930,95

130

- 13.10:>,92

ANEXOU

(Artigo 19 do Decreto-Lei nç 2.731, de 18 de noyembro de 1987)
Membros da Magistratura e do
Tribunal de Contas da União

Percentual da
Vencimento

Representação
Mensal

40.699,80

222

36590,33
35235,13

212
194

36.590,33
35.912,73
35235,13

212
J96
194

. ~34557,53

. ~~190

36.590,33
35.912,73

212
196

35235,13

194

Supremo-Tribunal Federal:

Ministro do Supremo Tribunal Federal
Justiça Federal:
--Ministro do T ribun.al Federal de Recursos
Juiz Federal .......................,.........................."~~-......·~
Justiça Militar:
Ministro do Supremo Tribunal Militar
Auditor Corregedor ..................................................
Audtior Militar ..................................;...;........................
Auditor Substituto ..........•.•..............•;.......w ............... ~.
Justiça do Trabalho:
Ministrõ- do Tribunal SuPerio dO
trabalho ...:..........:.:::-.:•.:-.•..•- •.•..•••.• -~-~--···-- _

Juiz do Tribunal Regional do Trabalho
Juiz-Presidente da junta de Conciliação
e julgamento ..............................................._...,_.._
-Juiz do Trabalho Substituto .................................. .
Justiça do Distrito Federal e Territ6rioS:
Desembargador ......................................_................... -_
Juiz de Direito ..............._.....,,.,..,..,.,._.._......- - .-·-Juiz Substituto ....................,.. ..........~-----Tribunal de Contas da Uniã_o; ~ _
Ministro do Tribunal de Contas da União
Auditordotnbunal deCantas .........~....................... ..

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 87, de 1988
(N• 1.304/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Federal de Recursos
Institui Gratificação Extraordinária
aos sti:rvidores dQ Tribunal Federal de
Recursos, da Justiça Federal de Primeira
Instância e dá outms providências.
O Congresso Nacional decreta:.
Art. 1~" Fic:a instituída uma Gratificação Extraordinária a ser atribuída aq~ servi.d_ores do Tribunal Federal de Recursos,. da_Jy_stiça Federal
de Primeira Instância, até o Umlte de 170% (cento
e setenta por cento), calculado sobre os valores
das referências fmais dos níveis médio e superior
das respectivas categorías fundonais, segundo o
critério a ser fixado em resolução do Presidente

~

~34557,53

190

35.912,73
35235,13
34557,53

194

36.590,33
35.912,73

212
120

do Tribunal Federal de RecursoS e do COnselhoda Justiça Federal.
Art. 2° Farão jus ao pagamento da gratificação instituída no artigo anterior os servidores que
se encontrem no efetivo exercício dos respectivos
cargos ou empregos, observadas as disposições
contidas nosartigos29 , parágrafo único, e 59,pará-grafo único, do Decreto~Lei nç 2.173, de 19 denovembro de 1984.
Art. 39 A gratificação de que trata esta lei, sobre a qual incidirá o desconto previdenciário, iri~
corpora-se ãos proventos da aposentadoria, sendo extensiva aos atuais inativos.
Art. 4~ As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignad~ no Otçãmento dã União._

Art 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

196
190

Art
trário.

6~

Revogam~se

as disposições em con-

MENSAGEM N• 7/88-GP

DE 1' DE DEZEMBRO DE 1988
A Sua Excelêilcia O Senhor
Dr. U1ysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Excelentíssimo Senhor Presidente:
Nos teilJ10S do art. 96~ II, b, da Constituição
FE:deral, tenho a honra_ de encaminhar a Vossa
Excelência, acompanhàdo da justificativa pertinente,_ o anexo_anteprojeto de lei, dispondo sobre
a institl,lição de uma gratificação ewaordinária
- aos servidores_ do Tribunal Federal de Recursos
e da Justiç~ Federal de .Primeira Instância.
Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Exce-'
lência as expressões de minha elevada conslde-
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ração e mais alto apreço - Ministro Evandro
Gueiros Leite, Presidente do Tribunal Federal
de Recursos.
LEGFSIAÇÃO CrTllDA
DECRETO-LEI N• 2.173,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984

Altera o Decreto-Lei no!' 1341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras provi~
dênclas.

tivos cargos efetivos ou empregos permanentes,
observadas as disposições contidas nos arts. 2~.
- patágraro único; 3~. paiá9ra(o Unico, e 5~, parágra[o único;· do Decreto-Lei no 2.173, de 19 de
novembro de_ 1984.
Art. 39 As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta _das dotações orçamentárias próprias de cada tribunal.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de s_ua
publicação.
__ A.rt._ s~ Revogam-se as disposições em contrário.

Art 2~ Somente se_ concederá a gratificação
aos funcionários no efetivo exerCíCio dos reSpecMENSAGEM N" 1
tivos cargos.
DE 1• DE DEZEMBRO DE 1988
Parágrafo único. Considerar-se-ão como do
ASua Excelência o Senhor
efetivo exercício, para Os fins deste artigO, exclusiDr. Ulysses Guimarães
vamente, os afastamentos em virtude de:
~ DD. Pregjdente da Câmara dos Deputados
a} férias;
·-Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
b) casamento;
--Deputados:
__ _
c) luto;
Tenho a hor_tra de dirlgir-me a Vossa Excelência
d) licenças para tratamento de saúde, à gespara, rio uso da faculdade que me confere o art.
tante ou em decorrência de acidente em serviço;
96, II, "b", da Constitulção Federal, encan1iilhar
e) licença eSpecial;
o anexo anteprojeto de lei dispondo sobre a instif) deslocamento em _objeto de serviço;
tuição da gratificação extraordinária dos servido~
g) requisição para órgãos integrantes da Presi»
res da Justiça do Trabalho, cuja justificação
dênc::ia da República;
acompanha a presente mensagem.
h) investidura, na administração direta e autár»
Aproveito ã oportUnidade para renovar a Vossa
quica da União ou do Distrito Federal, em cargos
Excelência protestos de estima e distinta consideem comissão ou funções -de confiança do Grupo
ração. - Marcelo Pimentel, Ministro Presidente
- Direçiro- e Assessoramento Superiores
(DAS-100 e'LT-DAS'JOO), de funÇões 'de nivel

superior do Grupo- Direção e Assistência Intermediária (DAI-110),

doTST,

LEGFSIAÇÃO CrTADA
DECRETO-LEI N• 2.173,
DE !9 DE NOVEMBRO DE 1984

Art. 59 AconcessãodaGratificaçãoJudiciária
não exdui a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus legalmente os funcioAltera o Decreto-Lei" no 1.341, de 22:
nários alcançados por este decreto-lei, inclusive
de agosto de 1974, e dá outras provia Gratificação de Nível Superior, observado o limidências.
te, ftxado no art 1~ do Decreto-Lei n~ 1.971, de
30 de novembro de 1982.
Parágrafo único. Ds funcionários a que Se re- ·········'···-·········...;..-,;...................... ,...... p...- ......~.....~;...._,;..._
Art. 2" Somente se conCederá a gratificação
fere este artigo não faZem Jus à Gratificação de
aos funcionários rro efetivo exercido dos respecProdutividade, instituída pelo art. 1O do DeCretivos cargos.
to-Lei n~ 1.445, de 1976.
- -Parágrafo único. Cõnsiderar-se-ão como dÕ_
····-·············....... ,_ .................,.,_ ..............~.... ,_,, ..,.......... ,__ efetivo exercíc[o, para os fins deste artigo, exclusi.................................................................................- ....•..•..=
Vaffienre, os afastamentos em virtude de:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1• 88, de 1988
(N• 1.303/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Superiór do Trabalho
Dispõe sobre a gratificação extraordi~
nária dos servidores da Justiça do Traba-

lho e dá outras pr-ovidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 Fica instituída a gratificação extraordinária dos servidores da Justiça do Trabalho,
a ser atribuída aos servidores dos Quadros e Tabelas Permanentes de Pessoal do Tribunal Superior
do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, até o limite de 170% (cento e setenta por
cento) sobre os va1ores das referências finais das
categorias funcionais de níveis mêdio e superior,
na conformidade de critérios estabelecidos em
ato regulamentar dos tribunais.
Art 2" somente fãiâo jus ãõ pagamento da
gratificação instituída no art 1~ desta lei os servidores que se encontrem no exercício dos respec-

a) férias;
b) casamento;
c) luto;

d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e)- ii;ença esP~ci~l; .
f) deslo_camento em objeto de serviço;
g) requisíção para órgãos integrantes da Presjdência da República;
-- h) investidura, na Administração .Oireta e Autárquica da União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão- ou funções de confiança do
Grupo - Direção e Assessoramento Superiores

Sexta-feira 16

4 I 75

fiXado no art 1~ do Decreto-Lei n~' 1.971, de 30
de novembro de 1982,
Parágrafo único.
funcionários·a que serefefe este artigO li.ãO fazem jus à gratifiCaçãO de
produtividade, instituída pelo art. 1O do Decre-

·os

to-Lei n• 1.445, de 1976,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1• 89, de 1988
(n' 1.316/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da República
Dispõe sobre a cobrança de pedágio
nas ROdovias Federais e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1~' Esta lei disciPliria a cobrança de pedágio pela utilização de rodovias federais, pontes
e obras de arte especiais que as integram.
Art. 29 Cohtribuinte do pedágio é o usuário
de rodovia federal sob jurisdição do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Art. 39 O montante calculado para ser arrecadado com o pedágio não poderá ultrapassar ao
necessário para conservar as rodovias federais,
tendo em vista o desgaste que os veículos automotoreS, u1ilizados no tráfego, nelas provocam,
bem como a adequação dessas rodovias às ne-cessidades de segurança do trânsito.
Parágrafo único. Fica aprovada a tabela anexa
de valores do pedágio, para o exercício de 1989,
que Será anuãlmente ajustada na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
·
Art. 4 9 A forma de cobrança será_disdplinada
em regulamento da presente lei, nos tef!Tlos do
inciso IV do art. 84 da Constituição.
_ -·--""Pàrágráfd Unlc6. -~Os Postos vendedores de
combustíveis poderão ser utilizados como pontos
de venda dos bilhetes de pedágio.
Art. 5~ Quando o veiculo for encontrado tra- regéirido em rodovia federal sem o comprovante
do pagamento do pedágio ou fora do período
de tolerância de três dias de sua validade, o usuá*
rto- sujeitar~se-á ao recolhimento de seu val_or,
acrescido de multa equívalente a 100% {cem por
cento), calculada sobre o valor atualizado.
§ 19 O disposto neste artigo não será aplicável em trecho de rodovia federal que se encontre
sob jurisdição do estado ou do município, ou em
trecho situado no perímetro urbano do município
onde o veículo esteja licenciado.
.
§ 29 Ato do Ministro dos Transportes~ em 60
dias, definirá os trechos considerados urbanos
em cada estado, para efeito do disposto neste
artigo.

Direção e Assistência inter-

Art. 69 O produto da arrecadação somente
poderá ser aplicado no custeio de _despesas rom
a execução dos serviços de que trata o art. 3_9
supra, previstos nos orçamentos anuais ou em
créditos adicionais.

Art. s~ A concessão da gratificação judiciária
não exclui a percepção, cumulativa, de outras gratifiCações a que façam jus legalmente oS funcionários aJ.cançéidos por este decreto-lei, incluSive
a gratificação de nível superior, observado o limite

§ 19 No exercício de 1989 e ,áté- o mor_tt:ahte
disponivel, a aplicação atenderá aos seguintes
prograrnas:
-Conservação ....................... ~...................... - 22%
- Restauração/Melhoram~nto .......... -..... 50%

(DAS-100 e LT-DAS-100), de funções de-nível

superior do Grupo mediária (DAI-110).

,_,__

4176

-Adequação de capacidade .........._ .._, 20%

-Operação do Sistema-~ ...........~--·_. 8%
§ 29
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M· _f39__ _Os recursos provenientes do pedágio
serão recolhidos através do T escuro Nacional, co-

LEOISIAÇÃO CiTADA

Receita Orçamentária da União, nos termos
Em qualqUer hipótese, é vedada- a aplica- --mo
do Decreto-Lei n'? 1 .755, de 31 de dezembro de

ção dos recursos proVenientes do pedágio em

despesas com pessoal.
Art. 79 A implantação, pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, do pedágio instituído nesta lei, implicará suspensão do atualmente exigido em praças ou barreiras instaladas ao

longo das rodovias federais.

1979.

.

-Ait 9? -O Poder Executivo bàixará as ~Ormas
que se façam necessárias à execução desta lei.

.Art;

10.

Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as _disposições em contrário.
,
-

ANO DE 1989

SISTEMA DE PEDÁGIO-MENSAL
COM DISCRIMINAÇÃO POR IDADE

c

DECRETO-LEI N• 512,
DE2! DE MARÇO DE !969

- RegUla a política nacional de viação
fixa dfrebizes para a reorganização do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, e dá outras providências.
rodovlárl_~

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o § 1~ do art. 29 do AJ;o
lnstitudonal n? 5, de 13 de dezembro de 1968,
decr~ta:

TABElA DE VALORES
VALOR EM OTN MENSAL

CAPITULO I
Da Política Nacional de
· ~··;: V1ação Rodoviária

~ N' _d.e Ef.xos

Categoria

Qescris-~~

1

Motocicleta
Automóvel, Camintronete, Fufgão
Ónibus e Caminhão Leves
Ónibus e Canlii1hão Médios
"
Ónibus e ~lt1l:tã.9_ Pesados Semi-RebÇlque
Ónibus ou Caminhão Pesados Semi-Rehoque
Trailer
Trailer
Trailer

2
3

4
5
6

7
8

9

.

.. 2.
. 2
'2

.3
4

5 ou mais

o -7' ...
0,50

-1,00
2,00
5,00

6,00
8,00.

1,00

1
2

3,00

3

4,00

-r
0,17
0,33
0,67
1,66
2,00
2,66
0,33
1,00
1,33

·Ano de Fabricação

MENSAGEM N• 510, DE f98S
ExcelentísSiinOS' senhOreS- Membros do Congresso Nacional:
Nos termos dõ art. 61 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada_deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Mirustro de Estado
dos Ttansportes, o aneXo proJeto de lei
"dispõe sobre a cobrança de pedágio nas rodovias
federais, e dá outras providências".
_
Bras~ia. 5 de dezembro de 198.8. -José Sar-

que

ney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. 1'1"49/GM DE 1' DE
DEZEMBRO DE 1988, .DO SEN.HOR MINIS1RO DE ESTADO DÓS TRANSPORTES.

Excelentíssinlo Senhor Presidente dã República:
- Tenho a honra de submeter à alta consideração
de Vossa Excelência, em substituição à contida
na EM n 9 41/GM, de 18 de outubro (dtlmo, minuta
de projeto de lei em que_ é proposta a reformulação do pedágio instituído peio Decreto-Lei n_?
791, de 27 de agosto de 1969.
. ·,
Ratificando os demais termos da EM n~ 41/GM,
acima referida, permita aduzir os seguintes escla-

recimentos:
Em conformidade com as disposições contidas
no De.creto-Lei n~ 512, de 21 de março-de 1969
(arts. 19 e 4~, inciso IX), compete ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, autarquia federal supervisionada pelo Ministério dos Transportes, arrecadar como receita própria o produto
do pedágio auferi(,io do sistema rodoviário federal,
sobre o qual tem ju~dição legal,
O processo de arrecadação InStituído pelo D~
creta-Lei n 9 791/69 apresenta-se, na prática extre, mamente oneroso,_ pois impõe:
a) a afetação de_ áreas para implantação dos
postos de arrecadação geralmente obtidos me-

diante desapropriação com pagamento de indenização;
·
.,
· ·
b) a aquisição de aparelhagem apropriada, geralmente eletrônica, para registro e controle da
arrecadação;_
__
= _
•
·- c) contratação, com terceiros, ein procedimento licitatório Pienal_, do pessoal especializado
para operar cada posto de arrecadação, de vez
que aquele Departamento náo dispõe, em seus
quadros, desse pessoal ein face das restrições
sobre admissão no serviço público.
A par disso, é s~bido que, segundo a experiência de o!J.tros.pal.ses, e os estudos de viabilidade técnica e econômica, que a imposição do
pedágio pelo uso efetivo ·só se justifica em vias
com volume de tráfego com média diária de ordem de 4.000/6.000 veículos - o que nãO se
obtém na maioria das nossas rodovias.
Assim, para atender a regulartdade de fluxo de
recursos para manter as rodovias em bom estado
de conseiVação, prevenindo acidentes e assegu·
rando a regularidade de trânsito como fator importante para a economia nacional, recomendável
rever e reformular, como ora se propõe, a legislação .atual sobre o pedágio, tomando~o menos
oneroso para os cofres públicos e também para
os usuários, simplificando os procedimentos para
sua imposição e cobrança.
Estou certo, Sr. Presidente, de que a me_dida
contribuirá decisivamente para a manutenção do
valioso e inestimável patrimônio rodoviário que
o País, num gigantesco esforço de investimento,
logrou construir ao longo das últimas duas déca·
das.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos do meu mais profundo
respeito . ....:.. José Reinaldo Cardoso Tavares,
Ministro de Estado dos Transportes.

. ~Art. 19 A polí~ca na~iona.I de: viação rodpviária
se integra na- política nadonal dos transportes,
cuja formulação compete ao ministrQ dos Trans- Portes, e compreende: · a) o planejamento do sistema rodoviário, federal, estadual e municipal, no território brasileiro,
e suas a1teraç6es;
~) os- eStudos -tkriiCOs é ecoriômicos, o·estabeJectmen!O dos me~<?S fmanceiros para execução
das obras _integrantes do sistema e a elaboração
_: ·d~ _prãj~Íos finais de en9enharia;
c) a construção e conservação de rodovias,
pontes e outras obras que as integrem;
d) a administração permanente das rodovias
mediante guarda, sinalização, policiamento, imposição de pedágio, de taxa~ de utüização, de
contribuição de melhoria, estabelecimento de servidõesJ limitações ao uso~ ao acesso _e ao direito
das propriedades vizinhas, e demais atas inerentes
ao poder de polícia administrativa, de trânsito e
de tráfego;
e) concessão, permissão e fiscalização do ser~
viço de transporte coletivo de passageiros e_ de
carga, nas estradas federais ou de ligação, interestaduais e internacionais;
f) a discíplina de aplicação dos recursos provenientes do Imposto Gnico sobre Combustíveis e
Lubrificantes,_ previsto no art. 22, inciso VllL da
Constituição, bem como o de outros destinados,·
pór lei, aõ sistema rodoviário federal, estadual e
municipal.

CAPITULO II
Do Órgão de Execução
Art. 2.9 Ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), atendidas as atribuições conferidas em lei ao Conselho Nacional de
Transportes e ao Ministério do_s Transportes, compete a execução da polítiCa: nacional de viação
rOdoviária, no Plãi1o federaí.
Parágrafo único. Para consecução dos objetivos indicados neste artigo poderá o Departamento Naciona] de Estradas de Rodagem celebrar
acordos e convênios de delegação de_ encargos
com os estados, territórios, Distrito Federal e municípios, ou outras entidades federais, civis ou militares, bem como firmar contratos com entidades
privadas.
Art. 39 O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, vinculado ao Ministério dos
Transportes, mantida a sua condlção de autarquia
administrativa e pessoa jurldica de direito público
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-Ait- -7° O iegime jurídico do pessoal técnico
de nív~l supe~or ocupante do emprego para cujo
exercício seja exigida a habilitação profissional de
engenheiro será o da legislação trabalhista.
CAPITULO Dl
§ 19 _ O !'residente d~ República aprovará a
Da Receita do DNER
Tabela de Funções e Empregos do pessoal técniArt. 4 9 Constituem receita do Departamento co de que trata este artigo em -consonância com
os valores obtidos em pesquisas sobre o mercado
Nadonal de Estradas de Rodagem:
de trabalho.
I - a parte que lhe couber do Fundo Rodoviário
§ 2? O Pessoal técnico de nível superior, ocuNacional, que continuará a ser cobrado e distripante da série de classes de engenheiro, intebuído na forma da legislação em vigor;
ll-o produto da Taxa de Conservação de Ro- grante dos quadros do próprio Departamento Nadovias, instituída pelo Decreto-Lei n? 397, de 30 cional de EStradas de Rodagem, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Ovis da União
de dezembro de 1968; da taxa para melhoria da
(Lei no 1. 711, de 28 de outubro de 1952), quando
se~urança das estradas _fede~als, instituid_a pela
investido em cargo em comissão ou função gratiLe1 n 9 5.391, de 23 de fevereiro de 1968, sobre
o prêmio do seguro obrigatório de responsabi- ficada, bem com-o os· engenheiros ocupantes de
cargo cujo provimento seja de livre escolha, perlidade civil relativo a transportes terrestres, e do
ceberão vencimentos e vantagens do cargo em
Imposto sobre Transporte Rodoviário de Passageiros, instituído pelo Decreto-Lei n9 284, de 28 comissão ou gratilicação da função que exercede fevereiro de 1967, destinado à formação do rem, acrescidos do complemento que bastar para
fundo especial de conservação e segurançã do igualar os vencimentos que percebem ao salário
preViste:? na_ ~abela-de Funções e Empregos Para
tráfego; Ili - a transferência de re<:ursos _orçamentários emprego de atribuições semelhantes e jornada
de trabalho idêntica. Os demais servidores inte~
e créditos abertos por leis especiais;
N-o produto de operações de crédito que grantes da série de dasses de engenheiro, quando
não investidos em cargo em comissão ou fy[!ÇãCI
efetue no País ou no exterior;
V- juros e comissões dos seus depósitos ban- gratifi~ada, poderão também receber tal complecários ou resultado de operação financeira que mento na forma em que dispuser a regulamen_
efetue para implementação de obras rodoviárias; tação deste de<:reto-lei.
§ 3° O regime de tempo integi'al e dediCaçãoVI- o produto da exploração e arrendamento
de bens patrimoniais do seu acervo. não neces- exClusiva e a gratificação de produtividade, instisários aos seus serviços ou destinados à serventia tuídos pela Lei no 4.345, de 26 -de JUnho de 1964.,
são incompatíveis com a complementação pre-pública como meios auxiliares de comodidade
§ 29 deste artigo.
utilização__ ou integração rodoviária, assim com~ vista nõ
§ 4 9 O disposto neste artigo, ressalvadas as
o resultado da alienação de bens materiais e equi9
pamentos inseiVÍveis ou desnecessários ao uso hipóteses dos§§ 2 e 39, não se aplica aos demais
ocupantes das classes e CarreiraS de nível técnico
da autarquia;
W- o produto de multas que por lei, regula- superior dos quadros de pessoal do DNER. que
mento ou contrato, incumba ao Departamento continuarão submetidos ao regime jurídico do
Nacional de Estradas de Rodagem impor e reco- pessoal civil da União.
lher;
DECRETO-LEI N' 791,
vm- o produto de serviço ou fornecimento
DE 27 DE AGOSTO DE 1969
prestado excepcionalmente a terceiro;
Dispõe sobre o pedágio em rodovias
IX- a renda de contribuição de melhoria e de
federais, e dá outras providências.
pedágio auferido :do sistema rodoviário sob jurisO _fY~esidente da RepCd>lic-a, no uso das atribUidição do Departamento Nacional de Estradas de
-ções que lhe confere o § 1~ do art. 2;9 do A!o
Rodagem;
X -legados, donativos, subvenções e outras Institucional n~ 5, de 13 de dezembro de 1968,
rendas que venham a caber ao Departamento e te!_'ldo em Vista o que dispõe o inciso ndo art.
20 da Constituição, decreta:
Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 1~ Fica o Governo Federal autorizado a,
Art 5 9 Os recursos de dotação orçamentária
previstos no inciso Ili do artigo anterior serão en- nos termos do art. 20; inciso II, da Constituição,
tregues pelo Tesouro Nacional, corno suprimen- instituir cobrança de pedágio, que será devido
pelos condutores de veículos automotores que
tos e por duodécimos, ao Departamento Nacional
utilizem vias públicas integrantes do sistema rodode Estradas de Rodagem, independentemente de
comprovação. As demais rendas serão arreca- viário federal.
§ 1~ Poderão ser submetidos ao pedágio:
dadas e escrituradas diretamente pelo Departaa) estradas bloqueadas ou rodovias expressas;
mento Nacional de Estradas de Rodagem.
b) pontes, viadutos, túneis ou conjunto de
CAPITULO IV
obras rodoviárias de grande vulto.
Do Pessoal do DNER
§ ~ Ficam isentos do pagamento de pedágio
Art 6 9 As atribuições do Departamento Na- os veículos oficiais e aqueles do Corpo Diplo~
cional de Estradas de Rodagem serão desempe- mático.
nhadas por pessoal técnico de nível superior e
§ 3 9 O Governo Federal, por intermédio dos
6rQãos competentes, poderá, excepcionalmente,
pessoal auxiliar, em quantidade e qualidade adequadas às suas reais ne<:essidades, atendidos os autorizar o trânsito de sernoventes em rodovias
e obras rodo'liárias de que_ trata este artigo, me~
princípios de e<:onomia e máxima utilização do
diante pagamento de tarifa de pedágio e obedepotencial disponível em entidades privadas para
aquelas atividades que não possam ser exercidas
cidas as cautelas que a autoridade administrativa
com pessoal próprio.
determinar.
interno, com património e gestão financeira próprios, se reorganizará de acordo com as diretrizes
instituídas neste decreto-lei.
-
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Art. "2° A CObi'ança de pedágio será precedida
da verificação té<:oko-económica de viabilidade
e rentabilidade.
Art Jo As tarifas de pedágio serão estabelecidas, anualmente, em tabelas aprovadas pelo Ministro dos Transportes, ouvidO-O_ Cõnselho Nacional de Transportes e medla"nte propOsta do Departamento Nacional de Estrad.:is âe Rodagem.
AJ:t. 4 9 As tarifas de pedágio serão frxadas,
distintamente, para as diversas categorias de veículos e espécies de semoventes.
Art 5 9 A base _de cá1qllo das tarifas de pedá·
gio levará em conta, obrigatoriamente, os seguintes fatores:
-1- cu~to de construção da obra e melhoramentos. existentes ou a introduzfr para comodidade e segurança dos usuários;
n- custos dos serviços e s_obresserviços operacionais, administrativos e fiscais.
Parágrafo único. Na fixaçãO das tarifas de Pedágio para determinada via ou obra rodoviária
federal serão considerados, igualni_ente, os costas
dos transportes rodoviários-na régião.
Art. 6 9 O produto havido _do pedágio aproveitará, na sua ·totalidade, a obra rodoviária a ele
submetida, para amortização _dos _seus custos,_
atendimento das despesas de manutenção, repa~
ração, administração e remuneração do capital
investido ou reivestimentos destinados a melhora~
mentes, acessos _e ampliações necessárias.
Art. 79 O Governo Federal, por intermédio do
órgão seto.rial de execução, poderá, atendendo
aó interes-se público e mediante licitação, outorgar
cor:r:cessões, pbr prazo fiXo, para construção e exploração de rodovias e obras rodoviárias federais,
assim como _para a exploração e administraÇão
de rodovias existentes, mediante cobrança de pedágio.
Art. &' A União Federal, através do DePartamento Nacional de Estradas de Rodagem, poderá
constituir e organizar empresa_ p{lblica para construção ou exploração de rodovia e obra rodoviária
federal, mediante cobrança de pedágio.
Art 99 Nas estradas _ou _obras rodoviárias de
que trata o § 19 do art. 19 deste_ decreto-lei, desde
que submetidas ao pedágio, não poderá ser apli~
cada qualquer parcela da arrecadação da Taxa
Rodoviária Federal de que trata o Decreto-Lei n"
397, de 30 de dezembro de 1968.
Art 10. O Ministro dos Transportes expedirá
os atas e normas bastantes à execução deste decreto-lei.
Art. 11. Este de<:reto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1969; E4$~""
Ç -rnde- pendência e 81 9 da República. -- _
STA
E SILVA - Antônio Delllm "-o
·
o

David Amtreazza-

- ·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 90, de 1988
(N• 1-322188, na Casa de origem)
De infciativa do Tnbunal Superior Eleitora]
Dispõe sobre a Gratificação Extraordinária dos servidores da Justiça Eleitoral e dá outras pr<>vidl>nd~

O Congresso Nacioria!
Art. 19 Fica insijtuída
dinária dos servidoies da
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atribuída aos funcionários dos Quãdros das Secretarias do _Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitora1s, até o limite de_ 170%

(cento e setenta por cento) sobre os valores das
referências fim1is dOs níveis médio e superior das

respectivas categorias funcionais,- na conformidade de critérios estabelecidos em Resoluções
do Tribunal Superior Eleitoral
Art. 29 Somente farão jus ao pagamento da
gratificação instituída no art. 1'~ desta lei os funcionários que se encontrem no efetivo exercício dos
respectivos cargos, observadas as disposições
contidas nos arts. 2?, parágrafO único, 3 9 , p2lrá-

grafo único, e 59, parágrafo únfCo, do Decreto-Lei
n 9 2.173, de 19 de novembro de 1984.
Art. 39 As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento _da União.
Art 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

oFfao N• 782,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1988

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Qlysses GUimarães
_.
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasí1ia-DF
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, de acordo com o art. 96, II, b, da Constituição Federal, o anexo anteprojeto de lei, dispondo sobre a instituição de Gratificação Extraordinária dos servidores da Justiça Eleitoral, pelos
fundamentos constantes da justificativa.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência os protestos da minha elevada estima
e distinta consideração. - Ministro Oscar Corrêa, Presidente.
LEG[SLAÇÃO OTADA
DECRETO-LEI N• 2.173,
DE 19 DE NOVEMBRO DE 1984

Altera o Decreto-Lei n~ 1.341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, item m, da COnstituição,
decreta:.
Art. 19 Fica alterado o Anexo I do Decreto-Lei
n9 1.341, de 22 de agosto de 1974, na forma
do anexo a este decreto-lei.
Arl 2~ Somente se concederá a gratificação
aos funcionários no efetivo exercício dos respectivos cargos.
Parágrafo único. Considerar-se-ão como do
efetivo exercício, para os fins deste artigo, exclusivamente, os at:astamentos em virtude de:

Denominação das GratiQcaçóe!i
e lndenizações

GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA
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a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de addente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamentos em objeto de serviço;
g) requisição para órgãos integrantes da Presidência da República;
h) iilvestidura, na administração direta e autárquica da União ou do Distrito Federal, em cargos
em comissão Ol) funções de confiança do GrupoDireção e Assessoramento Superiores (DAS-1 00
e LT-DAS-lOO), de funções â:e nível superior do
Grupo::.Direção e AssistênCia Intermediária
(DAI-110).

Art. _3 9 A Gratificação Judiciária, sobre a qual
incidirá o desconto previdenciário, será incorporada aos proventos do funcionário que a tenha
·percébido_na data da aposentadoria.
Parágrafo único. O valor a ser incorporado
s·erá o correspondente--à-ffiédia dos percentuais
atribuído_s_ ao funcionário, rios doze meses imediaR
tamente anteriores à inativaçãõ:

Art. _4~ Aos fundonários já aposentados, a inR
corporação da gratificação judiciária farRse-á na
razão da metade do percentual máximo atribuído
à categoria funcional em que ocorreu a aposentadoria.
Art 59 AconcessãOdaáratificaçãoJudiciária
não _exclui a percepção, cumulativa, de outras gratificações a que façam jus legalmente os funcionários alcançados por este decreto-lei, inclusive
a Gratificação de Nível Superior, observado o limite fixado no art. 19 do Decreto-Lei nç 1.971. de
30 de novembro de 1982.
- o

Parágrafo único. Os funcionários a que se_ refere este artigo não fazem jus à GratificaÇão de
Produtividade, instituída pelo art 1O do Decreto-Lei n' 1.445, de 1976.. ·

Art 6 9 _ AS -desPesas decorrentes _da execução
deste decreto-lei correrão à conta das dotações
consignadas no Orçamento da União.

Art. 79 Este deCretoRiei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de novemRro de 1984; 163~ da Independência e 969 da República. - JOÃO FIGCIEIREDO- Delfim Netto.
ANEXO
(Art. 1~ do Decreto-Lei nç 2.173,

de 19 de novembro de 1984)
':ANEXO !I"
(Art. 69 , item III, do DecretoRLei n9 1.341, de
22 de agosto de 1974)

DefiniçõeS
Devida aos funcionários pertencentes aos órgãos do Poder Judiciário da União e do
DF e dos Territórios.

Bases de Concessão
Até 80% (oitenta por cento) calculados sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, na conformidade de critério a ser estabelet'ido em regulamento do
Supremo Tribunal Federal.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1"1' 91, de 1988
(No;o 1.323/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Superior Tribunal Militar
Dispõe sObre a gratifiCaÇão extraordinária dos servidores do Superior Tribuna] Militar e das Auditorias da Justiça

Militar e dá o~tras providências.
O-Congresso Nacional decreta:

Art. 1" fica instituída a gratificação extraordinária dos-Seividores do SUperior Tribunal Militar
e diis Auditorias da Justiça Militar _a ser atribuída
aos servidores das secretarias dos mesmos órgãos, até o limite" de 170% (cento e setenta por
cento) sobre os valores das referências finais dos
níveis médio e Superior, na conformidade de critérios estabelecidos em ato regulamentar do tribunal.
Art. 2~ Somente farãO jUs ao pagamento da
gratificação instituída no art. 1" desta lei os servidores que se encontrem no efetivo exercido_ dos
respectiVos cargos, observadas as disposições
contidas nos- arts. 29, parágrafo único, 39 •. parágrafo unico, e 59, parágrafo úniCo, do D_ecreto-Lei
n9 2.1 73, de 19 de novembro de 1984:
Art. 39 As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art 4~ ESta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 3,
DE 2 DE DEZEMBRO DE 1988
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses GWmarães
Digníssimo Presidente da
Câinara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente;
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para, no uso da facuJdade que me confere o art.
96, ll, b, da Constituição Federal, encaminhar o
anexo anteprojeto de lei dispondo sobre a instituição da gratificação extraordinária dos servidores
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios e dos Ofícios Ji.J.diciais da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, cuja justificativa
acompânha a presente mensagem.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência
a e'Pr~ssão do meu apreço_ e distinta consideBraração. - Desembargadora Maria
ga, Presidente.
• MENSAGEM N• 4,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1988
A Sua Excelência o Senhor
Dr. Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara
dos Deputados

n.ereza

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para, nos uso da faculdade que me confere o
art. 96, II, b, da Constituição Federal, e tendo em
vista a deliberaçáo deste tribunal, tomada em sessão de 7 de dezembro corrente, encaminhar o
anexo anteprojeto de lei dispondo sobre a instituição da gratiff~çio extr~ordinária dos seMdores
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do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da
Justiça Militar, nos mesmos moldes propostos.

pelo egrégio Supremo Tribunal Federal para seus
funcionários.
2. Na mensagem encaminhda ao Excelentíssimo Senhor Presidente da _Câmara dos Deputados, em 30 de novembro p., a propo_sta daquela
Corte se fez acompanhar de justificativa que se

ajusta perfeitamente à realidade desta Justiça Militar, razão por que peço vênia para adotar como
fundamento do presente anteprojeto _de lei as
mesmas razões de direito e de fato apresentadas
pela Suprema Corte, conforme documento anexo.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência

protestos de eJevada estima e consideração. -

Tenente-Brigadeiro-do-Ar Antonio Geraldo
Peixoto, Ministro Presidente do STM.
LEGISLAÇÃO aTADA
DECRETO-LEI N• 2.371,
DE 18 DE NOVEMBRO DE j 987

Dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servidores que espedftca, e dá outras provfdf!n-

das.
O Presidente da República, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 55, item m, da Constituição,
decreta:
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§ 29 As demais gratificações serão determinadas mediante a variação do valor focado neste
reza especial e aos membros do Poder Judiciário _.artigo, à razão d~ 5% (cinco por Cento), em rela·
dei OriiOO-do Distrito Federai e territórios e do ção às referências anteriores.
Tribuna] de Contas da União são os especificados
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do
disposto nos artigos anteriores vigoram a partir
nos anexos deste decreto-Lei.
Art. 29 O atual va1or da vantagem pecUniária de lo de outubro de 1987.
a que se refere a Lei n9 7.374, de 30 de setembro
Art. 59 Os vencimentos, proveritos e benefíde 1985, fica reajustado em 32,2% (trinta e dois cios devidos aos servidores de que trata este devírgUla dois por cento).
creto-Lei, bem como as pensões serão reajusArt. )9 O deferimento da 'Qratificação a que tados em 11,1% (onze.vírgula um por cento),
se refere o Decreto-Lei n? 2.357, de 28 de- agosto
a pãrtir de 19 de janeiro de 1988,. sein. prejuízo
de 1987, com as a1terações feitas pelos arts. 11
do reajustamento previsto no art_. 8 9 do_ Decree 12 do Decreto-Lei f19 2.365, de 27 de outubro to-Lei n~ 2.335, de 12 de jUnho de- 198_7.
Art. 6'~' ·Na aplicação deste decreto-Lei será
de 1987, é estendido aos funcionários perten~
cen:tesã ategoria funciona] de Fisca1 de Contriw observado o disposto no Decreto-Lei n 9 2.355,
·
bui_ções Frevidenciárias do Grupo de Tributação, de 27 de agosto de 1987.
Art. 79 A despesa decorrente dã execução- do
Arrecadação e Ptscalizaçâo, instituídÕ na confor~
9
midade da Lei n 5.645, de 1O de dezembro de disposto neste decreto-Lei correrá à conta das
dotaç-ões do Orçamento Geral da dnião.
1970.
Art. 89 Este decreto-Lei entra em vigor na da§ 1~ O v-alor da gratificação a ser referida aos
funcionários posicionados _na primeira referência ta de sua publicação.
da classe iniciai da categoria funcional de que
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrata esse artigo, mediante ato do dirigente- do trário. - José Samey, Presidente da' República
Instituto de Administração Financeira da Pievi- - Lufz Car1os Bresser Pereira - AJulzio AIdência e Assistência Social, é fixado em Cz$ veS.
16.870,00 (dezesseis rilil, oitocentos e setenta cruzados).

Art. )9 Os vencimEmfos e a representação
mensal devida aos ocupantes dos cargos de natu-

ANEXO I
(Art J9 do Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de novembro de 1987)

Percentual da
Vencimento

Cargos de: Natureza Especial

Representação
Mensal

Ministro de Estado ··········~~···--·
Consultor-Geral da República ..............................
Govemador de Território Fe_deral ..................................
Secretário de Governo de Téttitõtlo Federal
Ministério PÚblico da União:
Ministério Público Fede!g],;_
Procurador-Geral da República ········-··················
Subprocurador-Geral da República .....................
Procurador da República de 1' Categoria
Procurador da República de 2' Categoria
Ministério Público Militar:
Procurador-Geral da Justiça Militar ......................
Subprocurador-Geral ............................................. .
Procurador de 1' Categoria ....................................
Procurador de 2• Categoria .................................. ..
Ministério Público do Trabalho:
Procurador-Geral da Justiça do Traba1ho
Subprocurador-Geral ..............................................
Procurador-Gera] de 1~Categoria ..................... H.
Produrador-Geral de 2' Categoria ....,.................. .
Ministério Público do Distrito J!"ederal e dos _
Territórios:
Procurador-Gera] ···············~···· ...········· ... ··················~··
ProcuradrodeJustiç:a ········································~····
PromotordeJustiça
PromotordeJustiçaSubstituto .............................

w·---

·························w-···---

26.328.32
26328,32
21.541.15
- 17,352,58

222.
222
!86
113

26.328,3223.935,00
15,930,95
13.103,92

222
165
145
145

23.935,00
15.930,95
13.!09,66
11.308,55

190
150
140
140

23.935,00
15.930,95
13.109,66
11.308,55

190
. 150
140
140

23.935",00
.15.930,95
13.103,92
11.308,55

190
_!50
140
140
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Vencimento

Cargos de Natureza Especial
Ministério Público jlmto ao TribunaJ
da União.

~e

Contas

Procurador·Geral .........--··--~.,___,,,__;...;.,_,.
Subprocurador~Geral

Percentual da
Representação
''~~ " Mensal.

23.935,00

...............,___ ,,.;_,,_. __,...,."F-"--cc.- •

Tribunal Marítimo:

190
150

~J5.9J0,95

-

Juiz-Presidente ........~-----~__,__..--...c...O" c --9.599,86
Juiz ·········-···.....-._.;..:;.;:.,;~.~-~..........:........-·-;.-~- -~c.::·-29.599,86
Ministério da f aienda:
Subprocufador~Geral da Fazenda

Nacional .........._._,., __ .;:.,.;.,;;._,~.-····.,.···'-:o_.,--,
Procurado~ da Fazenda Nacional de
]f Categoria ..........-_...................-.............-m:::...•••-;;i: •.:: -:.. •.: '"'"

Procurador da Fazenda Nacional de
2• Categoria_······~----..-..-..,;,..;-,_..

190
175

"'"18.695,30

140

15.930,95

13!f

--13.103,92

~ ~~

):>\)

ANEXO II
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Art 3~ O Procurador~Gera1 da República en·
caminhará ao Congresso Nacional, no prazo de
90 {noventa) dias, projeto de lei dispondo sobre
-a criãçáo da Carreira de Apoio Técnico--Administrativo do Ministério_ Público da Un_ião e respectivos níveis de retribuição.
Art. 49 As despesas resultantes_da e:x_ecução
desta lei correrão à conta da;s_ dotações consignadas no Orçamento da_ (,f.Qião.
Ait f59 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam~se_a$ disposições em con-

trário.
MENSAGEM N' 3,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1988
Exceléntlsslmo Senhor
Doutor Ulysses Guimarães
- Dign15simo Presidente da Câmara
dos Deputados
Eras-ma- Distrito Federal
Senhor Presidente:

(Artigo 1• do Decreto-Lei n• 2.731, de üf de novembro de 1987)

TréUnita- nesta Casa o Projeto de Lei n 9 1270,
'de 1988, proposto pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), que dispõe sobre a gratificação extraorMembros da Magistratura e do
Percentual da
dinária dos sezvidores daquele tribunal.
Vendmento
Tribunal de Contas da União
Ao justificar o anteprrijeto de lei, o Supremo
Representação
Tribunal arrola gratificações hoje percebidas por
Mensal
seivido'res do Poder Legislativo, do Tr1bunal de
Supremo Tribunal Federai:
Contas da União e do Poder Executivo, compaMinistro do Supremo Tribunal Federal
40.699,80
rando~as_com as percebidas pelos servidores daJustiça Federal:
quele tribunal. As primeiras gratificações referidas,
Ministro do Tnbunal FederaJ de Recursos
36.590,33
212
como demonstra aquelajustificati~. são enorme-Juiz Federal .............._,...,.,,....,~..~;.....W.:..""''
194
'35235,13
mente superiores aos 170% correspondentes à
JlJStiça Militar:
soma das gratificações hoje percebidas peJos serMinistro do Supremo Tribunal Militar
36.590,33
212
vidores da Suprema Corte e de outros tribunais
Auditor Corregedor ...........:...-...:......-.,._,.__.,_,__
-35.912,73
196
da Oníão, também proponentes da concessão de
Audtior Militar .. ., .. ______...............___,, ..~.:....:.-.
35235,13
194
gratificação extraordinária.
Auditor Substituto --..._ ......_...._..-.....,._,'-'-•~-....... -· -34.557,53
190
-A situação dos servidores de nível superior do
Justiça do Trabalho:
- Ministério Público da União (MPU) é a mesma
Ministro do Tribunal Superio do
daqueles dos tribunais. Mais grave é a situação
trabalho .........--._....,_-'-,..~>-.. - ...-..;:....;;.~- '"' ,~ ~'36:590,33
212
dos servidores de nfvel médio do MPU, que con~
Juiz do Tribunal Regional do Tl]!i>alho
35.912,73
196
tam hÔJe, além do _vencimento, com apenas 75%
Juiz-Presidente da junta de Conciliação
de gratificação, conforme se demonstra:
ejulgamento .,_..,_..~~~........__.. __ ....:_.:
. ~35.235,13
194
A- Poder Legislativo e Órgáo Auxiliar
Juiz do Trabalho Substituto ...........__ .,,,..; .., ...._
~ ..34.557,53
190
-Seri.:i:do Federal
Justiça do Distrito Federal e Territórios:
-Sorila dos percentuais das gratificaDesembargador ..............-.....,......._.....,_____:-,.,... -." 35.912,73
196
ções ....·-----~-------~-•""-"-·"""--'-·•·- 340%
194
Juiz de Direito ..........~-..---~ ........--~-35235,13
-Câmara dos Deputados
Juiz Substituto ..........-~-.=---.;"-.,-'--·;.:~.:..-~-- ----~ _34.557,53
190
-:soina dos percentuais das gratíficaTribunal de Contas da União:
çôes ···---·-'-=;..._, __:::;:._____ ..;.., -:340%
36.590,33
212
Ministro do Tribunal de Contas dà União
-Tribunal de Contas da União
120 ~
Audito~ do tribl:Jnal de Cl?n-~. ·;""'' .............
'~"35,912,73
-.;;,.....'Soma dos percentuais das gratifica~
ções --·---·~-~-:...-..;....-.....:.....::.:...=-50%
8 -Poder Executivo
Público
do
Distrito
Federal
e
Territórios,
até
o
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
-Fiscais de Tributos Federais
limite de 170% (cento e setenta por cento) sobre (Auditpres do TesoUro Naciona1)
N• 92, de 1988
os valores da referência final, para as categorias
-Soma dos percentuais das gratifica(N" 1.360188, na Casa de origem)
funcionais derúvel superior, e até o limite de285%
-----------------------·--.. 411%
(De iniciativa do Ministério Público da Uniáo)
(duzentos e oitenta e cinco por cento) sobre os ções
-Seplan
. ,-..

----

=

/

Dispõe sobre a· gratificação extraordinária dos servidores do MJnistêrio PúbU-

co da {lnfão, e dá outras pr~dêndas.

valores da referência final, para as categorias fun-

donais de nJvel médio, na conformidade de crité-

rios a serem estabelecidos em ato do Procurador-Geral da _Repúblic~.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I» Fica instituída a gratificação .extraordinária dos servidores do Ministério Públtco da
União a ser atribuída aos servidores dos quadros
e tabelas permanentes de pessoal do Ministério
Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério

Art. 2? Somente farão jus ao pagamento da
gratificação Instituída no art. 19 desta lei os servi~
dores que se encontrem em efetivo exercício no
Ministério Público da União, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 2~. parágrafo único, do Decreto-Lei n'1'2.173, de i9 de novembro de 1984.

-Soma tios percentuais das gratificações ........ ·--------·----~;...=-:.-c, ;:;___-300%
C- Poder Judidário
-Supremo Tribunal Federal
-Soma dos percentuaís das gratifica-

__

ções---·------~--~ - · -..·------·-.cl70%

D- Ministério Público da União
-Soma dos percentuais das gratificações dos
servidores de nível superior ................_____ 170%
Percentual de gratificação dos servidores de nível médlo .-......_ _ _ _ _ ,..;.;._._,_:__... -75%
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Essa a razão pela qual o presente anteprojeto
de lei dispõe sobre uma gratificação, igual à proposta pelo STF, de atê o limite de 170% para
os servidores de nível superior e de até o limite
de 285% para os de nível médio, com o objetivo
de corrigir a distorção que prejudica os últimos.
Enquanto não se instifuir a Carreira de ApOio
Técnico-Administrativ:o do Ministério Público da
União, cujo anteprojeto de lei será encaminhado
ao Congresso Nacional no prazo de 90 (noventa)
dias, a solução de emergência é acompanhar a
proposição dos tribunais, assegurando-se remuneração paritária aos servidores do Ministério Público da União, cujos trabalhos são semelhantes
aos dos funcionários de apoio administrativo do
Poder Judiciário, seja na qualfficação exigida, seja
nas responsabilidades envolvidas.
Releva notar que o acréscimo de despesas com
a concessão da gratificação proposta é de apenas
22% da folha de pãgimento do MPU, a qual se
explica pelos valores percebidos pelo pessoal administrativo em relação aos membros do Jlo\PU,
cujos vencimentos guardam paridade com os da
Magistratura.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência o teste~
munho da maís alta consideração e apreço. José PauJo Sepúlveda Pertence, ProcuradorGeral da República.

~~~J'~~5·6~3i ~

Altera o Decreto-Lei n' 1 .341, de 22
de agosto de 1974, e dá outras provi~

c!Mdas.
....................................- - - · - - - -..- - Art. 2 9 somente se concederá a gratificação
aos fundonários no efetivo exerdcío ·dos respectivos cargos.
Parágrafo único. Considerar-se-ão como de
efetivo exercício;-para os fins deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento de saúde, à gestante ou em decorrência de acidente em serviço;
e) licença especial;
f) deslocamento em objeto de serviço:
g) requisição para órgãos integrantes da Prestdêrtt:ia da República;
h) investidura, na Administração Direta e Autárquica da União ou do Distrito Federal, em cargos em comissão ou funções de confiança do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
(DAS-I
'DAS'!
Tunções
nivel
superior do Grupo-Direçãa e Assistência Intermediária (DAI-II 0) .
..............- - - · - - - -....~.:."·~·_ _ _
Art 59 A concessão da gratificação judiciária
nãoexduiapercepção,cumula;iva,deoutrasgratificaç:ões a que façam jus legalmente os fundonárfos alcançados por este decreto-lei, inclusive
a gratificação de nível superior, observado 0 limite
fixado no art. 19 do Decreto·Lei n9 1.971, de 30
de novembro de 1982.
Parágrafo único. Os funcionários a que Séfefere este artigo não fazem jus à gratificação de
produtividade instituída pelo art. 10 do Decreto-

00 eLT 00), de

de

____ __
,,.

_____..".-"--·-·....

Público Estadual e de avaliadores e contadores,
e aos serviços relativos a penhora de bens e a

remoção e depósito de bens penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional.
Parágrafo único. O produto dos recolhimentos do enCargo de que trata oart. 19_do Decreto-Lei
n9 1.025, de 21 de oufubro de 1969, mOdificado
pelo art. 39 do Decreto-Lei n9J.569, de 8 de agosto
.de 1977, art. 3? do De<:reto-Lei n9 1.645, de 11
6-Corigresso NaciOnal decreta:
de dezembro de 1978, e art. 12 do Decreto-Lei
Art. ]9 Sem prejuízo do disposto em leis es- n9 2.163, de 19 de setembro de 1984, será recopedais, a quitação de créditos tributários exigíveis, lhido ao Fundo a que se refere _o art 49, em subque tenham por objeto tributos e penalidades pe- conta especial, destinada a atender a despesa
cuniárias, bem como contribuições federais e ou- com o prow:ama previsto neste artigo e_ que será
tras imposições pecuniárias comPulsórias, será gerida pelo Procurador-Geral da Fazenda Nadocomprovada nas seguintes hipóteses:
·- nal, de acordo com o disposto no art. 6° _desta
I - transferência de domicílio para o exterior;
lei.
_da'~dm~~:~agãã~ f~~~:ç~i~::.~~: ~~rf~~~~~
donal ou por entidade controlada direta ou indire-tamente pela União;
rn- registro ou arquivamento de contrato so-

Art 4 9 A partir do exercício de 1989, o produ~
to da arrecadaçclo de muitas, inclusive as que
fazem parte do valor pago por execução da dívida

~:~~e~ ~~~~a~~~=~~~~:~~~~

~~~~~::i~~b~~~=::~~~~::a~ ~~;.~~~ aâ~·~=~~~!~~~~{i~~e~~:~~~:
na legislação de regência;

-

-

su~erloi~~ne~~~n~~ ~a5~J'~(~~~c~~~)~b~~

bro de 1975, excluídas as transferências tributá-

rias- constitucionais para estados, Dístrito Federa]
e municipios.
Art. 5 9 Para o melhor desempenho na administração dos tributos federais, fica instituída rebibuição adicional variável aos integrantes da car. rei ra de que tr.ata 0 Decreto-Lei n~ 2.225,··âe 1o
de janeiro de 198.5, prevalecentes os quantitativos
previstos em seu Anexo I, para o atendimento
de cujas despesas serão também utilizados recursos do Fundo referido no artigo anterior.
§ 1~ O pagamento da retribuição adicional
variável prevista neste artigo somente será devida
relativamente aos valores de mul_tas e respectiva
CÇJrreção monetária efet,ivar:nente ingressados, in~
clusive por meio de cobrança judicial.
§_29 __ A retnbuição adicional variável será atribuída em fun-ção da eficiência individual e plural
da ativldade fiscal, na forma estabelecida em regulamento.

a)_ registro de contrato ou outros documentos
em Cartório de Regfstro de Títu1os e Documentos;
b) registro em Cartório de Registro de Imóveis;
c)- operação de empréstimo e de frnanciamen~to junto a instituição fmanc_eira, exceto quando
_..,destinada a saldar dívidas para com as Fazendas
-Nadoné!l, Estaduais ou Municipais.
§ 1o Nos casos das alíneas a e b do inciso
IV, a exigênCia deste artigo é aplicável às partes
intervenientes.
- ---- ""§ 2 9 Pãra os fms de que trata este artigo, a
Secr~taria da Receita Federal, segundo normas
a serem dispostas em regulamento, remeterá periodicamente aos 6rgà9s ou entidades sob a responsabilidade das quais se realizam os ates mencfonados nos incisos DI e IV relação dos contribuintes com débitos_ que se tomarem definitivos
na instância administrativa, procedendo às com- - Ar{ Ô9 O Poder EXeCi~tivO estabeleCerá por
petentes exclusõ~ nos casos de quitação ou ga- decreto as normas, planos, critérios, condições
rantia da divida.
. _e ~im_ite~p_Cl!~ a aplicação do fundo de que tratam
~§ 3i>-AJ;jf0Vãdequit8.Çãoprevistanesteartigo
os arts. 3 9 e-49, e ato do Ministro da Fazenda
será feita por meto _de certidão ou outro doeu- ·o detalhará.
niento hábil, emitido pelo órgão competente.
§ _1~ Q_l.'od<:~r ExecutivÓ enCaminhará--ao PoArt 2 9 Fica autorizado o Ministério da Fazender Legislativo relatório semestral detalhado relada a estabelecer convênio com as Fazendas Esta- tive à aplicação desse Fundo, inclusive especifi~
duais Muõiclpais
extensão àquelas esferas cando metas e avaliando os resultados.
degovemodashipótesesprevistas noart. 1çdesta
§ 2 9 Em nenhuma· hipótese o. incentivo ou
lei.
__
_
_ _
ref:!ibuiçao adicional poderá caracterizar partici.~Arl. 3 9 A partir do exercício de 1989 fica instipaç:ão direta proporcional ao valor cobrado ou
tuído prOgrama de trabalho de "lncentivo à Arre- fiscalizado.
cadação da Dívida Ativa da União", constituído
§ 3Q O incentivo ou retribuição adicl~nal
de pfojetóS- destinados ao incentivo da arreca- mensal observará o limite estabelecido no art 37
dação, administrativa ou judiCial, de receitas ins-- item Xl, da Constituição Federal.
'
critas como Dívida Ativa da União~ à implemenArt. 7o A receita proveniente de multas. bem
tação, desenvolvimento e modernização de redes ~ssim de juros de mora, relativa aos impostos
e sistemas de processamento de dados, no c_us- constitutivos dos fundos de participação de estatéJo çie ~s, custas e emolumentos relacionados dos, Distrito Federal e m~nicípi9s, são partes inteCOJ11 a eXecução fiscal e a defesa judicial da FéUengrantes deles na proporção estabelecida na Caos-da Nacional e sua representação em Juízo, em tituição FederáL
oc-oo_

e

Paia

,Le_.,_i ."'
••••••~••·.44
.....5..•.. d._e
1976_-···· ·---· ·--····"·········"_.,. _ÇãJJSãS::::de natureza fiscal, bem assim diligências,
------ ~
·---publicações, pro labore de peritos técnicos, de

.... " ......................",
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(N• 1.410/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
- Dispõe sobre fonnas de melhoria da
administração tributária e dá outras providêndas.

gações-do Tesouro Nacional (OTN):

LEGFSLAçAO CfTADA

DE

PROJETODE LEI DA CÂMARA
N• 93, de 1988

Sextà-feira 16

êxito, inclusive a seus procuradores e ao Ministério

Art. & O inciso UI do art. 8 do Decreto~Lei
n9 1.437, de 17 de_dezembro de 1975, passa a
vigorar com a seguinte redação:
__
9
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'1II- receitas diversas, decorrentes de atívidades próprias da Secretaria da Receita Fede(al; e."
Art. fJ9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 1O. Revogain-se o inciso Jl do art &' do
Decreto-Lei n9 1.437, de 17 de dez_embro de 1975,

e demais disposições em contrário.
MENSAGEM N• 530, DE 1988,
DO PODER EXECuilVO Excelentíssiinos -Senhores Membros do

cõfl.

gresso Nacional:
Nos tennos do art 61 da Constituição Federal,

tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos dos Senhores Ministros de Estado da Fazenda e Chefe da Secretaria de Planeja-

mento e Coordenação da Presidência da República, o anexo projeto de lei que "dispõe sabre
formas de melhoria da administração tributária
e dá outras providêndas".
BrasJ1ia, 12 de dezembro de ·198a -José
Samey.
EXPOSIÇÃODE MÕTIVOS N; 4Ó4, ÓÉ 7 DÉ DEZEMBRO DE 1988, DOS SENHORES MINJS1ROS DE ESTADO DA FAZENDA E CHEFE
DA SECRETARIA DE -PIANEJAMENTQ E
COORDENAÇÃO DA PRESIDÊiCIA DA. REPÚBllCA.

··

·

EXcelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

ca:
Temos a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o aneXO anteprojeto de
lei que "dispõe sobre formas de melhoria da administração tributária".

2. No contexto dasmedidasquevisamacombater o déficit público encontra-se a da maior
produtividade da máquina administrativa fiscal,
especialmente no que concerne à busca de receitas que deveriam ingressar maS i-Ião ingressam

no Tesouro. No mome-nto em que todos os setores da sociedade (empresários, trabalhadores e
Governo) se engajam no esforço comum de com·
bate à inflação, medidas há que precisam ser ado-tadas no sentido de dinamizar a arrecadação federal sem elevar a carga tributáda dos contribt.tintes.
3. Estudos realizados a nível técnico revelam
o elevado índice de evasão fiscal que, além de
comprometer a receita fiscal da União, provocam
extrema injustiça para com aqueles que cumprem
corretamente suas obrigações tributárias:
4. À vista disso, e com o intuito de buscar
maior volume de recursos orçamentários; propõe
o anexo anteprojeto de lei, sem onerar a- carga
fiscal, a criação de mecarusmos para uma arrecadação mais positiva. A linha básica do projeto
está em se reap.arelhar o órgão fiscalizador e arre-cadador dqs trjbutos federais - a Secretaria da
Receita- peJo aporte ao Fundaf- Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das
Atividades de FiscalizaçãO, dos recursos obtidos
com multas e juros incidentes sobre créditos fis~
cais ingressados no Tesouro.
5. Além disso, o anteprojeto que ora se propõe introduz salutares medidas de proteção e ga~
rantia de recebimento dos débitos apurados por
força da ação fiscalizadora.
6. O art 19 do projeto· estabeJece regras ·pará
pressionar o contribuinte relapso a cumprir volun-
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caso haja ingresso efetivo-de-reC~rsos por açáo
tribuintes reconhecidamente maus pagadores de impositiva da Se_cretaria da Receita Federal.
tributos tem colaborado, maleficamente, para a
Aproveitamos a oportunidade para reiterar a
ocorrêridá de dOis fenômenos: a desmoralização Vossa Excelência os protestos de nosso mais proda capacidade de cobrança e a desmotivação e fundo respeito. - Mailson FeJTeira da Nóbredesestímulo dos contribuintes que cumprem com ga, Ministro da Fazenda - João Batista de
Abreu, Ministro-Chefe da ·secretaria· de- Planejao pagamento de suas obrigações fiScais.
7. É deverd_o Estado instituir medidas de pro- mento da Presidência da RepúbliCa.
.teção ao crédito tributário,_ diretamente voltadas Aviso nq 887-SAP
~para esse tipÕ de contdbuinte. Uma forma de
Em 12 de dezembro de 1988
Combatê-los é criar restrições legais à sua própria
liberdade de açào. Impedir, por exemplo, um con- A Sua Excelência o Senhor
tribl.iíri.te que seja insensíVel ao cumprimento de DepUtadO Paes de-Andrade
suas obrigações fiscais de_ se utilizar de alguns DD. Primeiro Secretário da Câmarà
dOs seiViços_ fornecidos pela rede bancária, en- dos Deputados
quanto for devedor de tributos à Fazenda Nacio- Brasflia-DF
nal,_ ÇQ{)stitui-se numa forma: de pressão para que
Excelentíssimo Senhor Primeito Secretário:
ele liquide o seu débíto.
Tenho a honra de encaminhara essa Secretaria
8. Exigir das empresas que arquivam ou registram contratos sociais, alterações contratuais a mensagem do Excelentíssimo Senhor PreSidene distratas sedais nas Juntas Comerciais de cada te da República, acompanhada de exposição_ de
~dO_. prova de quit.a"Ção de seus débitos para motivos dos Senhores MinistrOs de EStado dà Fàcom a Fazenda Nacional, medida salutar, já que .zerida e Chefe da Secreta:ria _de PlanejãinentO e
esses órgãos são públicos e foram criados para Coordenação da Presidência da República, relaprOteger direitoS dos c_Qmerc_iantes_ e da própria tiva a projeto de lei que "dispõe sobre formas
de melhoria da administraçãq trib!Jtária e dá puSociedade.
_
9. ExiQir'QUitaÇão -dê impostos das peSsoas .tras -prOvidências".
·Aproveito a oportunidade~para renovar a Vossa
tisicas ~ das -pessoaS jurfdicas que recorrem aos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos Excelência protestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe
-_-~_aos Cartórios de RegiStro de Imóveis para registrarem contratos, documentos, escrituras imobi- do Gabinete Civl1.
_fiárias, é medida cOet<:itiva eficaz, pois ess_es órLEGISLAÇÀO OTAOA
gãos, além de púbUcos, foram criados pelo Estado
para proteger os direitos dos cidadãos e a prova
DECRETO-LEI N' 1.025,
de que eSses nada devem ao erário público gaDE 21 DE OOTiJBRO DE 1969-raflte lisura e segurança aos documentos regisDeclara
extinta a participação de seJ"Vitrados.
dores públicos na cobrança da Dívida
]9--__ No_ art. 3? estabelece-se que, a partir--de
Ativa da Onião, e dá outras pr~vidêndas.
1989, o valor das multas corrigic!_as e dos juros
seja destínã.do ao Fundaf,_-at? mesmo tempo em
Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército
que se ratifiCá o mencionado Fundo, atendendo e da Aeronáutica Mllitar, usando das atnbufções
ao que- estabelecem as DisposJçóes Transjtórias que lhes confere o art 39 do Ato lnstit\.lclonal no
da nova Constituição Federal. Dá-se competência 16, de 14 de outubro de 1969, cómbinado com
·'ao Ministro da Fazenda para disciplinar os planos o § 19 do art. 29 do Ato Institucional n9 5, de
de aplicação dos recursos, obedecidas as finalida- 13 de dezembro de 1968, decretam:
des de tais recursos, que são a melhoria das ativiArt. 1? É declarada extinta a participação de
dades de f!$caliz.ação.
seiVidores públicos na cobrança da Dívida da
11. O art 49 amplia o campo de aplicação União, a que se referem os arts. 21 da Lei n"'
dos recursos do Fundaf, permitindo sua destina- 4.439, de 27 de outubro de 1964, e 19, inciso
ção para atender a despesas relativas a retribuição 11, da Lei n9 5.421, de 25 de abril de 1968. passan~
adicional de pessoal, instituindo-se retribuição do a taxa, no total de 20% (vinte pOr cento), paga
adicional variável aos integrantes das classes de pelo executado, a ser recolhida aos cofres públinfvE:l superior da carreira de que trata o Decre- cos, como renda da União.
to-Lei n9 2.225, de I O de janeiro de 1985.
Art 2o Fica frxada em valor corresportdenie
~ 12. As lirriitações e restri~ões ao pagamento
até a um mês do vencimento estabeJecido em
do adicional acima referido estão contidas no § lei e será paga mensalmente com este a parte
1~ do art. 49 Por ele se garante que o seu paga- da remuneração, pela cobrança da Dívida Ativa
mento somente será devido quando houver efeti- e defesa judicial e extrajudicial da Fazenda Nadovo ingresso de multas e juros no _T~souro, decor- na!, dos cargos de Procurador da República e
te"htes de quaisquer açõ~s da Secretaria da Re- Procurador da Fazenda Nacional, obse[Vado o liceita Federar que resultem no recebimento do mite de retribuição fiXado para os servidores civis
--- - -crédito, inclusive cobrança administrativa. Deter- e milítares.
§ }9 É fiXada no valor correspondEmte a um
mina-se, outrossim, que a retribuição seja atribuída em função do desempenho individual do mês do vencimento do cargo de Procurador da
beneficiáriO e do desempenho da unidade admi- República de 1' Categoria a parte véiriáverda rênistrativa a que pertença a fim de que se possa, muneração dos cargos de Procurador-Geral da
efetivamente, incentivar a atividade fiScalizadora
Fazenda Nacional, Procurador-Geral da República
e, até mesmo, uma maior consJstência e correção
e Súbprocurador-Geral da República.
nos procedimentos de lançamento (§ 2"'). Não
§ 29 Para efeito do cálculo de proventos da
se trata, pois, de concessão de melhoria salarial,
aposentadoria ou disponibilidade, será computada a parte variáveJ de que trata este artigo.
mas sim de estímulo que somente será concedido
tariamente suas obrigações. A existência de con-
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Art 3~ As parcelas de percentagem pela cobrança da Dívida Ativa da União, incorporadas
aos proventos da inatividade dos Procuradores
da Repúblfca e dos Procuradores da Fazenda Na-

cional, nos termos da legislação vigente, somente
serão reajustadas quando houver aumento do
fundorialiSmo, na meSTria- base percentual atribuída para majoração da parte fixa, e será calculada. em relação aos que forem aposentados ou
requererem aposentadoria até o dia 30 de outubro

de 1969, tomando-se por ba"se a média percebida
nos últimos doze meses, devendo ser observado,

no tocante ao total dos proventos, os tetas previstos em lei.
Art. 49 Da execução deste decreto-lei não poderá decorrer aumento de despesa.
Art 5 9 Este decieto-Jel entrará em vigor a 30
de outubro de 1969, salvo o art. 3~, que entrará
em vigor na data_de_sua publicação.
Brasilta, 2l_de outubro de 1969; 148~ da lndependência e 81 ~ da República.- Augusto Ha-

mann Rademaker Griinewald -Aurélio de
Márcio de Souza e MeDo Ant6nio Delfim Netto.
DECRETO-LEI N• 1.569,
DE 8 DE AGOSTO DE 1977
Modifica o artigo 11 do Decreto-Lei n' 352,
de 17 de junho de 1968, alterado pelo artigo
1~" do Decreto-Lei n' 623, de 11 de junho de
1969, e dá outras provklêndas.
Lyra Tavares -

O Presidente da República. no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II da Constituição,
'
__

Decreta:

Art. 1~ O § 4~ do artigo 11 do Decreto-Lei
n9 ~52, de 17 de junho de 1968, alterado pelo
artigo 1~ do Decreto-Lei n~ 623, de 1 I de iunho
de 1969, pas~ a vigorar com a seguinte redação:

§ 11. OMinistrodaFazendapoderáavocar o processo de parcelamento, em qualquer fase, para decisão nas condições que
estabelecer."
Art 3~ O encargo previsto no artigo 1~ do Decreto-Lei n1 1.025, de 21 de outubro de 1969,
calcuJado sobre o montante do débito, inclusive
multas, atua!izado monetariamente e acrescido
dos juros e multa de mora, será reduzido para
10% (dez por cento), caso o débito, inscrito como
Dívida Ativa da União, seja pago antes do ajuizamento da execução.
Art 4~ Os bens móveis adjudicados à Fazenda Nacional ou por ela arrematados em execuções judiciais poderão, caso não aproveitados em
seus seJViços, ser doados a órgãos oficiais, a instituições de educação ou de assistência social, na
forma fJXada em portaria do Ministro âa Fazenda
-ou, ainda, alienados em concorrência pública ou
leilão.
Art. 5~ Sem prejuízo da incidência da atualização monetária e dos juros de mora, bem como
da exígência da prova de quitação para com a
Fazenda N_acional, o ministro da Fazenda poderá
determinar a não inscrição como Dívida Ativa da
União ou a sustação da cobrança judicial dos
débitos_ de comprovada inexeqüibilidade e de reduzido Vf!lor.
Parágrafo único. -A aplicação do disposto neste artigo suspende a prescrição dos créditos a
que se refere.
Art 6? Este decreto-lei entrará em- vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
enn::ontrário.
- Brasília, 8 de agosto de 1977; 1569 da lndependênda e 8~ da República. - ERNESTO GEISEL -,Mário Henrique Slmonsen.
DECRETQ-lE N• 1.645,
DE 11 DE DEZEMBRO DÉ 1978

9

"§ 4 O requerimento do devedor solicitando o parcelamento valerá como conftSsão
irretratável da dívida."
Art 2 9 _ Ficam acrescentados ao artigo 11 do
Decreto-Lei n~' 354 de 17 de junho de 196_8, alterado pelo artigo 1o do Decreto-Lei n9 623, de 11
de junho de 1969, os seguintes parágrafos:
. "§ ~9 O valor do débito constante do -pedido nao exclui a verificação de sua exatidão
e a cobrança de ~e!_ltuais diferenças.
§ 8 9 O pedido de parcelamento de débito· Inscrito como Dívida Ativa da União, ainda que ajuizado, será dirigido diretamente
à competente Procuradoria da Fazenda Nacional e, se a execuç-ão judicial já estiver garantida por penhora, o requerente deverájun~
tar ao pedido certidão ou cópia autenticada
do auto de penhora.
§ 99 O parCelamento do débito ajuizadoserá formalizado por termo lavrado e assinado pelas partes na Procuradoria da Fazenda Nacional, cuja juntada aos autos será requerida pelo representante da Fazenda Na~
cíonal, para que o juiz declare suspensa a
execução, nos termos do artigo 792, do Código de Processo CiVJl
§. 10. O recolhimento das Prestações do
débito parcelado, inscrito como Dívida Ativa
da União, far-se-á por meio de guia emitida
pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

DispõE!! sobre a cobrança da Divida Atlva da Onião, e dá outras Providêndas.
O Presidente da República, no uso das atribuições -que lhe confere o artigo 55, item II da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Ficam cancelados os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, de
valor ofíginário igual ou inferior a Cr$ 300,00" (trezentos cruzeil::os), inscritos como Dívida Ativa da
União, pelas Procuradorías da Fazenda Nacional,
até a data ~a publicação do Decreto-Lei n1> 1.569,
de 8 de agosto de 1977, arquivando-se os respectivos processos administrativos.
Parágrafo único. -Os aUtos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o
representãrite-aa União em juízo.
Art. 2 9 Ficam cancelados os débitos conc::etnentes ao Imposto sobre a Renda, ao lmpoSto
sobre Produtos Industrializados, ao Imposto sobre
a Importação, as multas de qualquer natureza previstas na legislação_ em vfgor e a custas processuais, de valOr originário igual ou inferior a Cr$
300,00 (trezentos cruzeiros}, constituídos até a
data de publicação do Decreto-Lei n" 1.569, de
~ade agosto de 1977.
~ _ ~ ~
~
Art. 39 Na cobrança executiva da Dívida Ativa
da União, ~_ap~cação do encargq de que __tratam
o artigo 21 da Lei. n? 4.439, de 27 de outubro
de 1964, o artigo 32 do Decreto-Lei n9 147, de
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3 de fevereiro de 1967, o artigo 19, inciso 1!, da
L.ei n9 5.421, de_ 25 de abril de 1968, o artigo
19 do Decreto-Lei n9 1.025, de-21 de outubro
de 1969, e o artigo 35' do Decreto-Lei n~ 1.569,
de 8 de agosto de 1977, substitui a coridenação
do devedor em honorários de advogado e o respeCtiVo produto será, sob esse título, recolhido
integralmente ao TesoU:ro Nacional.
Parágrafo único. O encargo de que trata este
artigo será calculado sobre o montante do débito,
inclusive multas, monetariamente atualizado e
acresddo dos juros de morei.
Art. 49 Valor originário do débito fisCal é o
defmido no artigo 59 da Lei n" .5.421, de 25 de
abril de 196a
Art 5 9 · Na cobrança executiva da Dívida Ativa
da União concernente _a débitos de natureza não
tributária, a atualização monetária prevista no arti·
go P da Lei n• 5.421, de 25 de abril de 1968,
será calculada a partir da data do vencimento
e mediante a apl~cação dos mesmos fndices f!XB.dos_ para os débitos tributártos.
Art 69 Este deçreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário. -ERNESTO GEISEL -.Presidente da RE:pública -Mário Henrique Sbnon-

sen.

DECRETO-LEI N' 1. 755,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre a arrecadação e restituição das receitas federais e dá outras prividênclas.
O Presidente da República, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 55, item II, da Constituição Federal, _decreta:
Art 19 A arrecadação de todas as receitas da
União far~se-á w. forma estabelecida pelo Ministério da Fazenda, devendo o seu produto s_er obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro Nadanai.
Art 29 As receitas com destinação especificada na legislação em vigor, após o trânsito pelas
contas do Tesouro Nacional, serão repassadas
pelo Banco do Brasil SA aos respectivos beneficiários.
Parágrafo único. As _r_eceitas _vinculadas de
que trata este_artigo serão mantidas em depósito
no Banco do Brasil SA, ress_alvadas as _exceções
previstas em lei ou casos especiais autorizados
pelo ministro da Fazenda.
Art. 3~ Incluem-se no disposto nos artigos 1~
_ e 29 deste decreto-lei as receitas de que tratam
os artigos _23, § }9 e 24, § 29 da Constitu"içáo
Federal e o artigo 29 do Decreto-Lei n9 1.422,
de 23 de outubro de 1975.
- Art 49 Os _órgãos autônomos da administraM
ção federal direta promoVerão o--recolhimento de
suas receitas próprias ao Banco do Brasil S. A,
à conta do Tesouro Nacional, observando-se o
disposto no artigo 2~ deste decreto-lei.
Parágrafo único. A receita própria de órgãos
autônomos corresponde àquela gerada nas atividad~s de pesquisa ou ensino ou de caráter industrial, comercia] ou agricola, nos termos do Decreto~Lei n9 200, de 2!5 de fevereiro de 1967, Com
a redação dada pelo Decreto-Lei n9 900, de 29
de set~mbro de 1969, be_m çorno_ nas_ relativas
prestações de serviços de qualquer natureza.
Art. so A restituição de receitas federais e o
ressarcimento em espéCie, a titulo de incentivo
ou benE$cio fiscal, dedutíveis da arrecadação, me-
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certidão ao competente 6rgão do Ministério
diante anulação de receita, serão efetuados atra.49 do Decreto-Lei n~ 1.133, de 16- de novembro
Públi<:o, federal ou estadul, para o devido ajuivés de documento Próprio ser ínS.tituída pelo
de 1970, o Imposto sob l-e ProdutOs Industrializamento."
Ministério da Fazenda
zados pago pelo Importador ou dele exigível por
.........' ' _,
, _______ -,
' Art 69 A Secieciria de PlanejaMento da ~resi·
_o~~~o do dexembaraço aduaneiro.
.
''
.
dênda da Rej:,ública e o Minísté_río da Fazenda
Art 59 Fica aCrescentado ao ·art. 39 do Decrebaixarão as narinas Complemeritares necessárias
to-Lei n9 1.133, de '970, o seguinte parág~afo:
DECRETO-LEI N• 2.225,
-à implementação do disposto neste decreto-lei.
DE 10 DE JANEIRO DE 1985
Art. 7<~ Este decreto-lei entrará em vigor na ·
·§ .39 &.mpre que o valor tributâveí resultante
data de sua publicação, ficando extintas todas
Crla a Carreira Auditoria do- Tesouro
de aplicação dsa normas precedentes for inferior
as fonnas de arrecadação das receitas federais
ao d_efinido no arl 14, inciso TL da Lei n~ 4.502, ·
Nacional e seus cargos, fixa os valores
que não estejam de acordo com o disposto no - de 30 de novembro de 1984, prévalecerá este."
de .seus vencimentos e dá out.r"afi provi·
presente decreto-lei, revogando-se ainda as deArt 6° Fica instituído, no Ministério da Fazen'dêndasmais <llsposições c;m contrário, ..
-_ da. oFurido Especial de Desenvolvimento e Aper0 Pr~idenie da República, usa!ldo- di ~t{!bui
Bra5ílià,31 de dezembro de_l97$;_158? ~a Indefeiçoamento das Atividades de Fisca1ização · pendência e. 919 da República. - ~OAO Fl- - FUNDAF, destinado a fornecer recursos para fi- çáo que lhe confere .o_ artigo 5_5, item IIL. da ConsGOEIREDO - Karlos Rlschbleter - Delllm nanciar o reaparelhamento e reequipamento -da títuição,
Decreta_:
Netto.
Secretaria da Receita Federa], a atender aos deDECRETO-LEI N9 1.437,
mais _encargos espec:íficos inerentes ao desenvolArt. 1~ Fica eirada, no Quadro Permanente '
DE 17 DE DEZEMBRO DE-1975
virrierl.tó_e àpaerfeiçoamento das atividades de fis- do Ministerio da Fazençla, a CarreiJ:a Auditoria do
calização dos tributos federais e, especialmente, tesouro Nactonal, cOmposta dos cargos d.e AudiDispõe sobre a base de cá1culo do lm- a intensificar a repressão às infraçães relativas tor-Fiscal do Tesoutõ Nacional e Técnico do Teposto sobre Produtos Industrializados, a mercadorias estrangeiras e a outras modalida- souro Nacional, conforme Anexo I deSte decrereJativo aos produtos de procedência es· des de fraude fiscal ou cambial, inclusive inediante to-lei, e con1 lotação privativa na Secreiaría da
bangeira que Jndka, e dá outras provi- a instituição_ de sistema:? especiais de controle Receita Federal.
dêndas.
do valor externo de mercadorias e de exames
Art 29 Os ocupantes dos cargos das atuais
O Presidente_ da ,República, no uso das atnbui- laboratoriais.
cã.tegõriaS func_ipnais de-FisCal de )ributos fedeções que lhe confere p art. 55, item II, da Consti- _
Art. 7 9 Os recursos provenientes do fom~i~ rais. TAF-601, de Controlador da Arrecadação Fetuição, decreta:
_
menta dos selos de controle, _a que se r_efere o ·deial, TAF-602, e de Técnico deAtividades TribuArt. 1~ A base de cálculo do Imposto sobre art. 39, constituirãoJeceita do FUNDAF e à conta tárias, TAF~606, sendo transpostos, na fonna de
Produtos Industrializados, relativa aos produtos de deste serão tecolh(dos ao BancO do Brasil S/A
Anexo n, para a· carreira a que se refer o ar!;igo
procedência estrangeira classific~dos ~o Capítulo
Art. 89 COnstit_i;!irão, também, recursos da 1~ deste decreto-lei. conforme disposições a ,se..
22 da Tabela anexa ao Decreto rt 7_3340, de
FUNDAF:
rem -estabelecidas pelo Poder ExeCutivo.
19 de dezembro de 1973, devido na saida desses
I - dotações específicas consignadas na Lei de
Parágrafo único. AtencUdo o disposto neste
produtos de estabeledmento equiparado ã indus~ Orçamento ou em c:"réditos adicionais;
artigO, serão considerados ~ntos os cargos da
II- transferências de outros fundos;
trial pela legislação :do referido iJnposto, será a
categorias funcionasi desgnadas pelos codigos
que tiver servido de base, no desembaraço aduam- receitas diversas; e
TAF-601, TAF-602 e TAF-60§.
neiro _ou arrematação em leilão, &O c;álculo _do
IV- outras receitas que lhe forem atribuídas
Art. _3<;> O ingresso na Carteira Auditorni do
Imposto sobre Produtos Jndustrializa_dos, acres-- por Lei.
Tescuro Nacional far-se-á sempre no PadrãOI da
dda de 55% (dnqüenta e cinco por cento).
Art. ~ OFUNDAFserageridopelaSecretaria 3~ Oasse de Auditor-Fiscal do Tesouro NaclonÇl},
§ 19 O Ministro de Estado .d~ Faz~nda pod~rá
da Rec:eita Federal, obed~cldo o plano de aplica· respectivamente de níveis superior e médio, medeterminar que o imposto calculado pela foilna ção previamente aprovado-pelo Ministro da Fa- diante concurso público, observado o disposto
indicada neste artigo seja recolhido antes da saída zenda.
nos parágrafos abaixo e nos artigos 2~ e 4 9 deste
dO produto da repartição que tiver promovido o.
Art. 10. Os -scUdos do Fuod_a(, verificados ao decreto--lei.
desembaraço ou o leilão, estabelecendo, nesse ~ final de· cada_ ~ercíc:io financeiro, serão automati~
§ 19 Não haverá transferência nem ascensão caso, normas referentes:
.,
- camente trãnSfeiidos para o exercfcio seQuinte.
funcional para a Carreira Auditoria do T escuro
a) ao momento em que o imposto será reco~
Art 11: Este Décreto-Lei entrará em vigor na Nacional.
lhido e a fonna de recolhirn~nto; _
data de sua publicação, revogadas as disposições
§ 29 O disposto no parágrafO anterior não se
b) ao aproveitam ente do créqito do imposto
em COnt:rãtio:-- aplica a servidor ocupante de cargo ou emprego
pago no desembaraço aduaneiro;
__
Ernesto Geisel - Presidente da República.
do Quador ou da Tabela Permanete de Ministério
c) à utilização~ emissão do_d_ocumentário fisMário Henrique Slmonsen.
da Fazenda, na data de- publicaÇão deste deá·ecal, inclusive quanto ao estoque dos produtos de
João Paulo dos Reis Veloso.
to-lei._
'
___
_
que trata este artigo aplica-se, também, aos proDECRETO LE1 N~ 2.163,
§ --3~ Ocorrendo transferência de servidor qu~
se refere o § 29 deste artigo, será considerado
dutos que, sem entrarem__ no estabelecimento do
DE 19 DE SETEM6RÔ DE 1984
importador ou arrematente, sejam, por estes, re·
extinto o cargo ou emprego anterfonnente por
metidos a terceiros.
Dispõe sobre a adoção de medidas de ele ocupado.
Art. z.. Na arr~mataçãO em leilão dos produIncentivos à arrecadação federal e de ou·
§ 4? O processo seletivo de ascen_são funciotos referidos no artigo precedente, a base de cál~
tras providências.
nal na hipótese ressalvada no § 2 9 deste artigo,
culo do Imposto sobre a Importação não poderá .....--··------..·-=--··!~-..--.--·-~ _reâi~~r-se-á sempre, simultaneamente com o_
ser inferior à que seria utilizada em uma imporc::OricllrsO públiCo para respectiVo ntVel da cartação que se verificasse naq"uele inomento.
-Art. 12. 0 art. 3~ do Decreto-lei n~ f .5 69, de reira, abrangendo imlêticas disciplinas, prograArt. 3~ -O .Ministro da Fazenda poderá deter~
.
mas e provas.
_ _
_
8 de agosto d e 1977' passa a vtgorar com a seArt. 49 O ocupante de cargo de Téç;;g_(co de
minar seja feito, mediante ressárciamE:_nto de cusguinte redação:
Tesouro Nacional poderá ter acesso a c::argo de
to e demais encargos, em relação aos produtos
que indicar_ e_ pelos critérios que es~belecer, o
"Art 39 O encargo previsto no art. 19 do Auditor~PtSCal elo Te.soi,J!Çl Nacioryal, após alcanfornecimento do selo especial a que se refere
decreto~·lei n? 1.02!), de 21 de outubro de ç;ar o étitimo padrão da 19 Classe_ e se preencer
1969,-calcuJado Sobre o men~ane do. débito, as condições exigidas para ingresso neste-último
o art. 46 da Lei n~ 4.502, de 30 de novembro
-iriciUsive multas, atuallzado monetariamente - -<::argo, obedecida regulamentação específica, pode 1964, com os parágrafos que lhe foram açres_..cidos pela alteração 1l9 do art. 2~ do DecretoMiei
.E: aq~..Çldq dos juros e m.ulta de mora, será dendo atingir até o Padrão VI, da 2" Classe de
n~ 34, de 18 de novembro de 1966.
.
- reduzido para 10% (dez POr cento), caso o ruversuperior.
Art 49 Não se-considera compreendido pelo
Parágrafo único. A ·regulamentação de que
débitO, inscrito cOmo Dívida Ativa da União,
acréscimo a que se refere a parte final do art.
_~ja paga antes da remessa da respectiva trata este artigo fixará as regras do ·processo sele-

~

-

-

-

a

_.... __

______ __
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tive, compreendendo, entre outras disposições,
a obrigatoriedade de prova escrita e eliminatória
abrangendo disciplinas e programs idênticos aos

exigidos nos concursos-púbUcos para Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional.
Art. s~ O valor do venciemnto da Auditor-Fiscal do Tesouro NaCional de 3" CJasse, Padrão
I, que corresponderá (ILEGIVEL) da retribuição

do cargo em comissão de S~crtário _da Receita
Federal, servirá como base para fixação de valor
do venciemnto da (ILEGIVEL) da Carreira Audltoria do Tesouro Nacional (ILEGIVEL) indices es-

tabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical,
Anexo mdeste decreto-Jej.
Parágrafo úniê:ó. · Nenhuma redução de vencimento poderá resuhar da aplicação do dfsposto

neste artigo, devendo, quando for o caso, ser assegurada ao funcionário a diferença, como vanta-

gem pessoal nominalmente identificável, a ser absorvida no primeiro reajuste- subseqúente.

Art. _6~ .Ficam aSSegurads- a todos os ocupantes_ dos cargos da Carreira Auditoria do TesouroNacional ~ gratificações, indenizações e vantagens autalmente concedidas a Fiscais de Tributos
Federais, aplicando-se as mesmas bases de cá1culo e percentuais ou valores para o repectivo
nível a que pertença o funcionário.
Art. 79 Os funcionários aposentados na vigência das Leis n~ 284/36 e 3.780/60, ou de_acor-do·com o disposto na Lei n 9 6.683n9, cujos cargos tenham sido transformados ou dado origem,
em qualquer êpoca, aos dos_integrantes das categorias funcionals.de.c.ódigo TAF-601 e TAF-602,
nos termos d~ Lei n 9 5.645DO, bem como os
aposentados, nas categorias funcionais acima referidas, na vigência desta última lei, ou na de Técnico de Atividades Tributárias, código TAF-606,
terão seus pfoventos revistos para inclusão dos
direitos e vantanges ora concedidoS aos servidores em atividade, inclusive quanto a posiciona-

menta e denominação, a partir da publicação deste decreto-lei.
Art. 89 OS concursos em andamento, ria data
, da publicação_ deste decreto-lei, para ingresSo nas
· categorias funcionais do Grupo TAF-600 privativas da Secretaria da Receita Fe_dera1, serão válidos para atendimento ao disposto no artigo 3 9,
deste diploma legal.
Art. 9'-': Os efeitos financeiros deste decreto~ lei
vigorarão a partir de 19 de janeiro de 1985.
_Art. 10. O Poder Executivo baixará os atas
necessáiios -à regulamentação deste decreto-lei,
que entra em vigor na data de sua publicação,
. revogadas as cijsposições em contrá~io. _ _
. Brasília,_ ~O 9~ j_aneiro de 1985; 1679 c!_a lnde- peridênciã e 97~ da República. - JOAO FIGCIEIREDO- Emane Galvéas- Delfin Net-

to-

ANEXO!
n~

(ArtiQ-6 1-? do Decreto-lei

2.225, de 1O de janeiro de 1985)

Ca!Telra Auditoria do Tesouro Nacional
~

Denominaçã_o
Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional (Nível
Superior)

Classe

Padrão

Quantidade

Especial

la UI
la VI
la VI

1200
2.800
2.ll00
1.200

lain
I a IV
I a IV

2.700
6.300
6.300
2.700.

]•

2•
3•

TéCnico· do Tesouro Nacional (Nível Médio)

IA IV

Especial
]'

2•
3•

I a III

ANEXO II

(Artigo 2• do Decreto-lei n• 2.225, de 10 de janeiro de 1985)

Situação Anterior

Fiscal de Tributos
Federais (TAF-601)
ou
Controlador da
Arrecadação
Federal (TAF-602)

..

Situação Nova
(Carreira Auditoria do Tesoul't! Nacional)

(Grupo TAF-600)
Çãtegoria Funcional

Referência

Padrão

Classe

25

VI

I•

24

v

23

IV

22

m

21

u

20

.

I

19

VI

18

v

17

IV

16

lU

15

II

14

I

Denominação
Auditor-FtScal do
Tesouro Nacional
(Nível Superior)

·2•
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ANEXO 11
(Artigo 2" do Decreto-lei n• 2.225, de 10 de janeiro de 1985)
Situação Anterior
(Grupo TAF-600)
Categoria Funcional

Técr'lico de Atividades

Tributárias (TAF-606)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 94, de 1988
(N•1A11/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente _da República

Dispõe sobre a revisão dos vencimentos~ salários, soldos e

proventos dos ser-

vidores, civis e mlHtares, da administração federa) diret.a, das autarquias, dos
extintos territórios federais e das funda-

ções pública e dá outras providências.
O CongresSo Nactona1 áeCreta:
Art' 19 A partir de 1989, o mêS de janeíro
será considerado data-base das revisões dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos. serVidores, civis e militares, da administração federal

direta, das autarquias, dos extintos territórios federais e das fundações púbUcas.

Parágrafo único. Em janeiro-de 1989, a revisão de que trata este artigo será feita considerando
a variação do Índice de Preços ao Consumidor,
verificada entre a data-base a que o servidor estava
submetido e dezembro de 1988, observada a
compensação prevista no parágrafo único do art
gç do Decreto-Lei n? 2335, de 12 de junho de
1987.
Art.. :29 - Será concedido os selVidores enumerados no art. 1~ desta lei um abono mensal no
valor de Cz$ 60.000,00 (sessenta mil cruzados).

-

Situação Nova
(Carreira Auditoria do Tesouro

Referência

Padrão

Classe

13

IV

3'

12

m

11

II

8,9, 10

I

32

IV

31

m

30

II

29

I

28

IV

27

lll

26

II

25

I

24

ID

23

II

21,22

I

1•

Nacl~nal) _

Denominação

TéCniCo do Tesouro
Nacional
(Nível Médio)

2•

3•

§ 1o O abono a que se refere este artigo, sobre o qual incidirá a contribuição previdendáriá:
1- não servirá de base de cálculo de qualquer
vantagem ou parcela remuneratória, ressalvadas
a gratificação de Natal e a remuneração das férias;
n- será considerado para efeito de pagamento
das pensões civis e militares devidas em decorrência do falecimento_ de funcionários federais;
111- será considerado como parcela rernuneratória para a cJassificação dos servidores nos planos de carreiras de que trata o art 39 da Constituição Federal.
§ _2 9 -~ p~rtir de fevereiro de 1989, o abono
s_erá reajustado nos termos do Decreto-Lei no
2.335, de 1987.
Art. 3o A diferença verificada entre a remuneração percebida no órgão ou entidade de origem
a que o servidor passa a fazer jus após a redistribuição, baseada no art. so da Lei n? 7.662, de
17 de mai(.) de 1988, será asseguradà CO!TIO vantagem pessoal nominalmente identificável, sobre
a qual incidirão os reajustamentos gerais de vencimentos e salários.
Parágrafo único. As diferenças individuais a
que se refere este artigo serão recalculadas sempre que os servidores forem transferidos, movimentados Ou redistribuídos.
Art. 4° -o-ínarce-a que se refere o art. 10 do
Decreto:-Lei no 2._365, de 27 de outubro de 1987,
passa a ser 55% -(dnqüenta e cinco por cento).

Art 5o Os efejtos .financeiros decorrentes do
disposto nesta lei vigoram a partir de I o de janeiro
de 1989.
Art. 6 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7 9 Revogam-se as disposiçõés em contrário.
MENSAGEM N• 541
Excelentíssimos Senhores Membros do ConM
gresso Nacional:
Nos termoS do art. 61 da Constitiiição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Execelências, acompanhado de
exposiçao de motivos dos senhores Ministros de
Estado Chefe da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o anexo projeto
de lei que "dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores,
civis e militares, dc;t administração federal direta,
das autarquias, dos extintos territórios federais e
das fundações públicas, e dá outras providências",
Brasília, 15 de dezembro de 1988. - José
Samey.
E.M. ri' 128
Brasília, 14dedezembrode 1988
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O pf.Õjeto de lei em anexo dispõe sobre a forma
de reajuste dos vencimentos, salárlos, soldos e
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proventos de servidores civis e militares da admi-

nistração federal direta, das autarquias, dos extintos territórios federais e das fundações públicas.
2. _ Como é do conhecimento de Vossa Excelência, a remuneração do servidor público enconf.ra...se defasada em relação aos índices de inflação
e aos seus correspondentes no mercado d_e trabalho.
3. A contínua pei"da de poder aquisitivo cons-

titui-se em fator de desestimulo para os servidores
de que se trata, trazendo reflexos negativos ao
seiViço público.

4. A propostã hora apresentada objetiva minorar os efeitos dessas distOrçóes, Coricedendo,
de maneira uniforme, abono mensal dó valor de
Cz$ 60.000,00 (Sessenta mil cruza-dos).
5.

Por outro _lado, "O projeto contém ainda dis-

posições aplicáveis à rerlistnbuição autorizada pelo arl 5° da Lei n~ 7:662, -de 17 de maio de 1988.
6. O dispositivo inserido pretende disciplinar
a forma de remuneração dos servidores que forem reclistribuídos oco:m_ b.ase naquele texto legal,
determinando a conCessão de_ vantagem pessoal,
quando ocorrer diferença de retrlbuiçã_o, bem como estabelecendo _critérios para o seu pagamen~
to.
7. Em vista da defasagem _acima exposta, o
percentual de remuneração-do exerclcio_de funções de confiança, pertencentes ao Grupb:.Direção e Assessoramento Superiores do Plano de
Qassificação de Cargos e EmpregOs iriStituído
pela Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
na hipótese de opção pela retr!buição.do cargo
ou emprego efetivos, está sendo elevado de 50%
para 55%.
a Informamos ainda -que os efeitos financeiros das medidas ora propostas vigorarão a partir
de ]9 de janeiro de 1989.
Aproveitamos a oportunídade para rehovar a
Vossa Excelência protestos de estima e consideração.- Aluízio Alves, M.inistro-Chefe âa Secretaria de Administração Pública da Presidência da
República - Valbert Usieux Medeiros de Figueiredo, Ministro de Estado Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 2.365.
DE 27 DE OUTUBRO DE 1987

Institui gratificação a ser deferida aos servidores que especifica, e dá outras providêndas.
O Presidene da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art55, item DI, da Constftulção,
decreta:
Arl 1~ Fica instituída uma gratificação a ser
concedida aos ocupantes de _cargos ou empregos
efetivos, de nível superior, dos quadros e tabelas
dos órgãos da administração f~deral direta, do
Poder Judiciário, do Tribuna] d~ Contas da União,
dos Territórios e das autarquias federais,
§ 1~ A gratificação será calculada com base.
nos seguintes percentuais, incidentes sobre o vencimento ou salário básico:
a) 70% (setenta por cento), no caso dos servi-_
dore_s pertencentes aos Planos de Oa:$ificação
de Cargos e Empregos, instituídos lia conformidade das Leis n~ 5 .645, de 10 de dezembro de
1970, e 6.550, de 5 de julho de 1978, à carreira
de Diplomata, bem como dos servidores de nível
superior do Poder Judiciário e do Tribunal de

Contas da União, observado o disj:>bsto nas alíneas seguintes;
b) 60% (sessenta por cento), no caso dos ser.-Vidores efetivos pertencentes às categorias Auditoria do T escuto Nacional, Finanças e Controle
e Orçamento;
c) 50% (cinqüenta por Cento), no caso dos
servidores pertencentes às categorias funcionais
de Engenheiro Agrônomo e de Médico Veterinário
do GrupO outras Atividades de Nível Superior dos
Planos de Oassificação de Cargos e Empregos
a ·que se refere.a alínea a, bem assim dos servidores aJcanÇ'adós pelo DeCreto-Lei no 2.358, de
4 de setembro de r987;
d) 35% (trinta e cinc.o.p.or cento), no caso dos
funcionários pertencentes à Carreira Polícia Federal e à Polícia dos Territórios Federais;
e)30% (trinta por cento), no caso dos servidores efetivOs_ pertenCentes ao" Ministério -Público
da União e à Advocacia Consultiva da União, excluídos os especialistas a que se refere a parte
final da alínea f, assim como dos docentes do
magistério ciVIl não alcançados~pela Lei n 9 7.596,
de 10 de abril de 19.87;
fj" 20% (vinte por cento)~ no-caso dos docenteS
-- alcançados pelo disp_o_sto no art. 3~ e. seguintes
da Lei no 7.596, de 1987, e 'de servidores de nível
superior pertens:entes às tabelas de especialistas,
percerttual incidente, quanto aos últimos, na referência NS-25;
g) 5%(cínco por cento), no cas-o-·dos servidores efetivos de nível superior das instituições
federais de ensino, alcançados pelo disposto no
art. 39 e seguintes da Lei n9 7 .596, de 1987.
.§ 29 No caso dos servidores a que se refere
a Lei n~ 4341, de 13 de junho de 1964, a gratificação instituída por este artigo é de 38% (trinta
, e oito por cento), aplicando-s_e a_os_ niveis médio
e superior.
§ 3 9 A gratificação concedida aos servidores
pertencentes à categoria funcional de Médico Veterinário, nos termos da alínea c, do § 19, alcança
somente aqueles benefic!ados pelo Decreto-Lei
n9 2.188, de 26 de dezembro de 1984, e será
paga em razão, apenas, de um contrato de trabalho.
§ 49 Somente farão jus à gratificação de que
trata este artigo os servidores em efetivo exercício.
§ 5 9 Considerar-se-ão corno de efetivo exer~
dcio, para os fins deste artigo, os afastamentos
exdusivamente, em virtude de:
ã}- félias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença especial, licença para tratamento da
própria saúde, licença à gestante ou em decorrência de acidente de serviço;
e) serviço obrigatório por lei e deslocamento
em objeto de serviço;
f) requisição para órgãos da União, do Distrito
Fedefal e daS. respectivas autarquias;
g) indicação para ministr.3_r aulas ou _SlJbrneter-se treinaiTieilto __ou aperfeiçoamento relacio-- n~c!_~ com o cargo ou e!!12rego;

a

h) missão no estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado pelo Presidente da
República ou Ministo de Estado.
Art. 2 9 O índice da gratifiCação a que se refere
o Decreto-Lei n~ 2211, de 31 -de dezembro de
1984, fica elevado em 55 (cinqüenta e cinco) pontos percentuais.
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Parágrafo único. A gratificação a que se refere
este artigo é estendida aos servidores efetivos,
de nível médio pertencentes:
a) aos quadros e tabelas dos órgãos do Poder
Judiciário- e do Tnbunal de Contas da Clnião, ao
Departamento Nacional de Estradas de Roda·
gem, alcançados pelo Decreto-Lei n~_2.194, de
26 de dezernbro~de 1984, -e -ãO Departamento
de Imprensa Nacional, que percebem a gratificação por produção suplementar, no percentual
de 60% (sessenta por cento);
b) às tabelas de servidores especialistas dos
órgãos da Administração Federal direta.e das llll-tarquias federais, e ao Grupo Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, a1cançados pelo Decre-to-Lei nç 2_.330, d~ 22 de maio de 1987, no percentual de 30% (trinta por cento) incidente, quanto
aos primeiros, na referência NM-35;
c) ao Ministério da Previdência e Assistência
-Soda! e às autarquias de Previdência Soçia1, no
percentual de 70% (setenta por cento);
d) às Carreiras- Política Federal, Auditoria do
Tesouro Nacional, Finanças e Controle, Orçamento _e à Polícia dos Territórios Federais, no
percentual de 50% (cínqlle!ltá ·por cento);
_ e) _ao Plano Único de Oassíficação e Retribuição de Cargos e Empregos a que se refere a
Lei nQ 7.596,_de 1987, no percentual de 5% (cinco
pOr cento).
-Art. 3 9 _O vencimento ou saláriO do nível inicial dos cargos em comissão e dcis funções de
confianças, integrantes do· Grupo-Direção e Assessoramento Superiores dos Planos de OassificaÇão de Cargos --e- Empregos, a que se refere
o art. 1~ deste decreto-lei, é fixado em Cz$
15.ooa;oo (quinze mil cruzados).
Parágrafo úníco. Os demais vencimentos e
salários serão determinadQs mediante a variação
do valor fiXado neste artigo, à razão de 14% (catorze por cento), em relação aos níveis anteriores.
Art. 49 Os atuais índices da representação
mensal concernentes aos cargos em comissão
e às funções de confiança a que se refere o artigo
anterior ficam elevados de 40 (qJJ;;u-enta) pontos
percentuais.
Art. s~ O acréscimo percentual a que se refere o artigo anterior e os vencimentos oU salários
fixados no art. _3~ não_ servirão de base para a
fixação de vencimentos prevista nos arts~ s~ do
~creta-Lei n9 222_~. de _1 O de janeiro de 1985,
e~ do Decreto~Lei n? 2.251, de 26 de fevereiro
de 1985, ob_servado o disposto no parágrafo único
do art. 39_ da Lei n9 7.333, de 2 de _julho de 1985.
Art. _69_ A gratificação inicial da categoria de
nível médio das funções de confiap,ça do GrupoDireção e Assistência Intermediárias, pertencentes aos Planos de Oassificação de Cargos e Empregos a que se refere o_art,_1~ deste decreto-lei
é fixada em Cz$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos
cruzados).
Parágrafo único. As demais gratificações, das
categorias de nível médio e superior, serão determinadas mediante a variação do valor fiXado neste
do artigo, à razão de 25% (vinte e dricO por cento},
em relação aos níveis _anteriores.
Art. 7~ Os atuaíS- valores_ de salários fixados
para as funções de assessoramento superior, de
que tratam os arts. 122 e 124 do Decreto-Lei
n9 200, de 1967, com as alterações posteriores,
ficam reajustados no percentual de 38% (trinta
e oito por cento).
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Parágrafo único.

O atual niontante de despe-

DECRE;[O-JJ;l f'!' 2.366,
DE 4 DE NOVEMBRO DE !987

sa com a retribuição das funções de assessoramenta superior fica reajustado no mesmo percen-

tual fixado neste artigo.
Art. &' Os atuais va1ores da ..gratificação de
representação, devida pelo_ exercí.cio. em órgãos
da Presidência da República, e da gratificação pela
representação de gabinete ficam reajustados em
38% (trinta e oito por cento) ..
Art 9<' A gratificação concedida aos docentes, nos termos da letra f do § 1~ do art 1o deste
decreto-lei, não será considerada para efeito de
cálculo;

I - da remuneração assegurada pelos
arts. 3~ e 4~ do Decreto-Lei n9 1.971, de 30
de novembro de 1982;

II-da retribuição pelo desempenho de
função de confiança, reclassificada de acordo com o art. 3? da Lei n9 7.5~6, de 1987.

Art 10._ Passa a ser de 50% (cinqüenta por
cento} o percentual da opção de que tratam os
§§ 2~ e _39 do art. 39 do Decreto-Lei n9 1.445,
de 13 de fevereiro de 1976, com a redaçãO dada
pelo Decreto-Lei n9 2.270, -de 13' de março de

1985.

.

.

.

.

Ãltera o tiecretO:Ld iti 2-365,

.

de 27

de outubro de 1.987, e dá outras providências· ·
O Presidfmte da República. no uso da atribuição
que lhe conferci_o art 55, ftem ffi, da Constituição,
decreta:
Art. 1~. ·-AS dispoSições adiante indicac:fas do
Decreto-Lei n 9 2365,-àe 27 de outubro de 1987,
passam a vigorar c;:om as seguintes alterações: . ,

Art. I'
§ .I'

·············--··--·-·-------·----

···-·-·····-······-·---·-·-----·---·····

b) 5o% (sessenta por cerlto), no caso dos servidores efebvos pertencentes às Carreiras Auditoria
do Tesouro Nacional, Finanças e Controle e Orçamente;

PROJETO DE LEI DA cAMARA

N• 95, de 1988
(1'1' 1.412/S·a; na Casa de origem)
Altera a legislação dos.lncentivos fts~
cais relacionados com o Imposto· de Ren-

Art. 11. O art. 19 do Decreto-Lei n9 2357, de
da28 de agOSto de 1987, passa a 'vigorar acrescido
do seguinte parágrafo, revo.Qados os arts. 29 e: _ ~O CÓrtQresso Nacíoljal deci:_eta:
3 9 e seus pafágrafos do mesmo decreto-lei:
Art. 19 A -partir do exercício financeiro de
"§ 39 A gratificação de que trata o pará~
'1989, período-base de 1988, cesSará a faculdade
grafo anterior será atribUída até o máximo · -de pessoa jurídica de optar pela aplicação de parde 1.800 (mil e oitoáritoi poil.tos, por servi-cela do imposto devido:
dor, correspondendo cáda ponto a 0,095%
· L-no Fundo de Investimento S_etorial- Ao-·
(noventa e _cinco milésirilôs por cento) do
á~siamento e ReflorestarTt.entO, Previsto no inciso
respectivo vencimento básiCO, na forma estaIV do art. 11 do Decreto--Lei n9 1.376, de 12 de
belecida pelo Ministro da Fazenda."
· dezembro de 1974, e alterações posteriores;
H- em ações novas da empresa_ Brasileira de
Art. 12. As gratificações· .de que tratam os
Aeronátitlca 5/A - Embraer, prevista no i~ciso
arts. }9, 29 e 11, deste decreto-lei, sobre as quais
VI do art. 11 do Decreto-Lei n~ 1.376, de 12 de
incidirá o desconto previdenciário, observados os
dezembro de _1974, e alteraÇões posteriores_
respectivos escalonamentos, incorporam-se aos
Art. 2~ A partir do _exercício financeiro de_
proventos de aposentadoria, sendo extensivos aos
1989,_periodo-base de_l988, deixarão de ser apliatuais inativos.
cáveis as alíquotas especiais de que tratam:
Art. 13.. Os efeitos financeiros decorrentes do
o art 49 do Decreto-Lei n9 1.682, de 7 de
disposto neste decreto-lei vigoram a partir de 1~
maio de 1979;
- de outubro de 1987.
II- oart. 57 da Lei n 9 7.450, de23 de dezembro
Parágrafo único. Os vencinientos, salários, prode 1985, e o art. 14 do Decreto~Lei n~ 2.397,ventos, pensões, e benefícios devidos aos servide 21 de dezembro de 1987;
dores civis da União, dos Territórios Federais e
III-o art. 3~ do Decreto-Lei n9 2.413, de 10
Autarquias, ativos. inativos e pensionEstas,--serâo
de fevereiro de 1988.
reajustados em 11,1% (onze vírgula um por cenParágrafo único. A tributação das pessoas juto), a partir de 1~ de janeiro de 1988, sem prejuízo
do reajustamento previsto no art. 8 9 do Decre- rídicas abrangidas pelo disposto neste artigo será
efettiada à alíquOta de trinta por cento, aplicanto-Lei n9 2335, de 12 de junho de 1987.
9
Art. 14. A despesa decorrente da execução do-se os adicionais de que trata o art. 1 do Decredeste decreto-lei correrá à conta das dotações to-Lei n• 2A62, de 30 de agosto de 1988:
Art. 39 A partir do período-base a encerrar-se
do Orçamento Geral da União.
em 31 de- dezembro_ de 1988, não se _aplicará
Art. 15. Os órgãos competentes, nas respec- o acrésciino anual de seis por cento sobre as
tivas áreas de atribuições, elaborarão as tabelas
reservas florestais em formação, para efeito do
com os valores reajustados nos termos deste de- Imposto de Renda das pessoas jurídicas.
creto-lei.
Art. 4~ A isenção do ImpOsto de Renda, de
Art. I 6. Este decreto-lei entra em vigor na da- que trata o art. }9 do Decreto-Lei n? 1.825, de
_ 22 de dezembro de 1980, nãO-se aplica às pessoas
ta de sua publicação.
juridicas executoras de obras destinadas à implanArt. 17. Revogam-se as disposições em con- tação, ampliação ou modernização de projetos
trário.
de infra-estrutura, ou outras de qualquer espécie,
na área do Programa Grande Carajás.
Brasília, 27 de outubro de 1987; 166~ da Inde-

r

r-

pendência e 999 da República. -

JOSÉ SAR-

NEY- Lulz Carlos Bresser Pereira- Aluizio
Alves.

Art._ 5 9 Para efeito de cálCulo da contribuição
para o Programa de Formação do Património do
Servidor Público (Pasep) e para o Programa de

Dezémbrocle 1988
Integração Social (PIS}, de que trata o DeCreto-Lei
n9 2.445, de 29 de junhõ de_ i9à?, o valor da
receita de exportação de produtos mãnufaturados
nacionais poderá ser excluído da receita operacional bruta.
Art. .69 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 Revogam-se o art 39 do Decreto-Lei
n9 1.483, de 6 de outubro de_ 19_76, os arts. 16
a 20 do Decreto-Lei n~ 2287, de 23 de julho
de 1986, o art 1O do Decreto-Lei n~ 2.303, de
21 de novembro.de 1986, o art 14 do oecreto-Lei
n92.341, de29dejunho de 1987, e demais dispo. sições em contrário.

·-·

LEGISlAÇÃO CTTADA
. '.

-

'

DECRETO-LEI N9 1.378 DE 12 DE DEZEMBRO DE I 976
Dispõe sobre a criação de_ Fundos de
lnvestimentay altera a legislação do Imposto sobre a Renda relativa a incentivos fiscais e dá outras providências.
Art. ]9 A partir do exercício firianceiro de
1976, indusive a pessoa jurídica, mediante indiçação em sua declaração de rendimentOs, poderá
optar pela aplicação, com base no parágrafo úni~
ço_Qg_art 1_ç_._dé!_.!;_seguintes parcelas do Imposto
de Renda devido:
1- <ité 50% (dnqüenta por cento)_, nos Fundos
de lnv~timentos do Nordeste ou da Amazônia,
em projetes considerados de inter_ess_e para o desenvolvimento económico dessas duas regiões
pelas respectivas Superintendências, inclusive os
relacionados com turismo, pesca, "florestamento
e reflorestamento localizados nessas _áreas;
Jl-até8% (oito porcento), no Fundo de Investimento Setorial- Turismo, cort1 vistas aos pi'ojetos de t1,.1rismo aprovados pelo Conselho Nacional
de Turismo;
DI-até25% (vinte_e cinco porcento}, no Fundo de Investimento Setorial- Pesca, com vistas
aos projetes de pesca aprovados pela Sudepe;
IV -até os percentuais abaixo enumerados, no
Fundo de Investimento Setorial- Florestamento
e Reflórestainento, com vistas aos projetes de
florestamento e reflorestamento aprovados pelo
IBDF.
Ano-base de 1974-45% (quarenta e cinco
por _cento);
Ano-base de 1975-40% (quarenta por cen~
to);
Ano~base de 1976 - 35% (trinta e Cinco por
cento);
Anowbase de 1977-30% (trinta por cento);
Ano-base_ de 1978 e seguintes- 25% (vinte
e cinco por c-entõ).

DECRETO-LEI N' 1.682,
DE 7 DE MAIO DE 1979
Reduz alíquotas de ImpoSto sobre

Produtos Industrializados, assegura ma~
nutenção e utilização de crédito, e dá
outras pl'ovidências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art 55, item II da Constituição, decreta:
Art. 1~ Ficam reduzidas a O(zero) as alíquotas
do bnposto sobre Produtos Industrializados relativas às seguintes mercadorias da Tabela anexa

Dezembro de 1988
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ao Regulamento aprovado pelo Decreto n9
83263, de 9 de março de 1979, desdobrados

os respectivos códigos sob a fornia de de~que
("ex"):
·
· ·· · - ·
-

Código

Mercadoria

87.04.00.00

Chassis com motor, dos veículos automóveis
classificados nas posições 87.01 a 87.03
·-_

99.00
"ex"
87.05.00.00

Outros

- -,- --

Aliquota

-

--

Para todos os tipos de ônibus e micro ônibus........

Carroc_erias para os veícuJos automóveis classificados nas posições 87.01 a 87.03, incluxive as
cabines

03.00

Carroçarias próprias para cairiinhõeS, ônibus e_
micro ônibus

"ex"

Para todos os tipos de ônibus e mlcro ônibus..•••••.•.•

Art 29 São asseguradas a manutenção e utilização do crédito do mesmo imposto relativo às

o

o

DECRETO-LEI N• 2.413,
DE 1O DE FEVEREIRO DE 1988
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o item II será de quinze por cento, para os bancos
comerciais, bancoS de investimento, bancos de
desenvolvimento, caiXas econômlca$, sOCiedades
de- créaifo,- financiamento e' -investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corre~
toras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários
e empresas de arrendamento mercantil.
§ 2~ o valor do adicional previsto neste artigo
será recolhido iriteQra:Jmente como receita da
União, não sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 31 Os lilnttes de que trata este artíQo serão
reduzidos, proporcionalmente, quando o número
de meses do período-base for inferior _a doZe.

- DECRETO-LEI N• 1.825,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1980

Isenta do Imposto de Renda os empreendimentos integrantes dO Programa Grande Carajás e dá outras providências.

- Ü Presidente da República, no uso_da atribuição
que lhe confere o art 55, inciso II, da COnstituição,
decreta:
LEI N' 7.450,
..Art. 1? Põderftser_concedida ~ pessOas juríDE 23 DE DEZEMBRO -DE 1985
Art. 39 A partir do exercício financeiro de · dicas que; nos ·termos dos arts. 19 e 29 do Decre1989.- as pessoas jurídicas que explorem a ativi- - to~Lei n9 1.813, de 24 de noVembro de 1980,
Altera a legislação bibutária federal e
(nstalarem, ampliarem ou modernizarem, até 31
dá outras providências.
dade de transporte rodoViário coletivo e público
de dezembro de 1985, ria área do Pi'agrama Grande passageiros, concedida ou autorizada pelo pode Carajás, empreendimentos dele integrantes,
der público e tarifa por ele fixada para exploração
M"M""57·.·--··F;~·~·ror,.;gad:;té'o exercido
isenção, pelo prazo de dez anos, do Imposto de
de linhas regulares, serão tributadas pelo Imposto
ceiro de 1988 a vigência da aiíqitota de 6% (seis
Renda e dos adicionais não restituíveis incidentes
de Renda à alíquota de 17% (dezessete por cento)
por cento) do Imposto de Renda incidente sobre
sobre o lucro da exploração, relativamente aos
~bre o lucro da exploração (art. 19 do Decreo lucro· real:
reSUltados obtidOs- nos referidos erripreendimen1- das pessoas jurídicas concessionárias de to-Lei n~ 1.598fi7 e alterações posteriores) da
tos.
referida atividade.
serviços públicos de energia elétrica;
Parágrafo único. A isenção será cbncedlda
§ }9 G lucro inflacionário correspondente à
ll- das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Elepor ato do Conselho lnterministerial do Programa
~tividade de que trata este artigo será determinado
trobrás);
Grande Ca!ajás; que deverá ser comunicado à
mediante a aplicação, sobre o lucro inflacionário
m- das pessoas juridlcas concessionárias de do
Secretaria_da Receita Federal.
período-base,
de
percentagem
igual
à
relação
serviços públicos de telecomunicações;
existente entre .a receita líquida da atividade beneIV- das Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebrás);
··· ficiada com _alíquota reduzida e o total da receita
DECRETO-LEI N• 2.445,
V- das pessoas jurídicas que explorem selVi- líquida da pess_oa jurídica no mesmo período.
§ 29 O lucro inflacionário acumulado até 31
. DE 29 DE JUNHO DE 1988
ços de saneamento básico.
de dezembro de 1986, correSpondente à atividade
Altera a legislação do Programa de
de que trata este artigo, será tributado à alíquota
§ }9 O disposto no inciso Iii deste artigo não
Formação do Património do Servidor
de 6% (seis por cento).
se aplica à pessoa juridica que explore serviços
J>úbUco (Pasep) e do Programa de lnte.............- ...........________________
de radiodifusão sonora e de televisão, referidos
gi-áção Social (PIS) e dá outms provi,
no§ 29 do art. 29 da Lei n_? 5.792, de 1 I de julho .................................... ------~~-------dêndas. _
de 1972.
DECRETO-LEI N• 2.462,
O Presidente da República, no uso da atribuição
§ 29 Sobre o imposto calculado à aliquota
DE 30 DE AGOSTO DE 1988
que lhe confere o art. 55, item ll, da Constituição,
especial de_ que trata_este artigo, fica vedada qualAltera a legislação do Imposto de Ren~ decreta:
quer dedução a título de incentivo_fiscal, excetuada
e
dá outras providêndas.
Art. 1" Em relação aos fatos geradores ocor-dos os destinados à formação profissional e à
Q_Presidente d?l República, no uso da atribuição ridos a p~rtir de 1" de julho- de 1988, as cOntrialimentação do trabalhador.
__ que lhe confere o art. 55, item D, da Constituição, buições mensais, com recursos próprios para o
Programa de_ Formaçêo do Patrimônio do Servidecreta:
Art. 1? A partir do exercício financeiro de
dor Público (Pasep) e para o Programa de Integra1989, o- adicional de que trata o art. 25 da Lei ção Social (PIS), passarão a ser calcuJadas da
DECRETO-LEI N• 2.397,
n9 7A50, c;le__2~de dezembro de 1985, i[)ddirá seguinte forma:
. _
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que
I~União, estados, Distrito Federal, territórios
Altera a legislação do Imposto de Renexceder a vinte mil Obrigações do Tesouro Nado-: e municípios: um por cento das receitas correntes
da das pessoas jurídicas e dá outras pronai (OTN), às seguintes a1íquotas:
efetivamente arrecadadas e transferências correnvidências.
1- cinco por cento sobre a parcela do lucro tes e de capital recebidas de outras entidades
reaLo_u arbitrado que exceder a vinte mil OTN, .da Administração Pública;
M"Art:""i"4".""""fi~~..p;~rro9ado p:,-;· tempo indeteraté quarenta mil OTN;
U- autarquias, inclusive as em regime espeminado o prazo a que se refere o art. 57 _da__~i
D- dez por cento sobre a parcela do lucro real dal, e entidades criadas por lei federal com atribuiou arbitrado que exceder a quarenta mil OTN.
n9 7.450, de 23 de dezembro de 1985.
ções de fiscalização do exercício de profissões
. - § 11 A aliquota de que trata o item I deste liberais, bem assim as de que trata o Decreto-Lei
artigo será de dez por cento e a de que trata J1? 968, de 13 de outuJ?ro de 1969; Sessenta e

matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados.

Altera a legislação do Imposto de Ren. . _da ~ dá ~~:ibas providências.

------·---

f;;;=

~=

--·
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cinco centésimos por cento das receitas orçamentárias, nelas consideradas as transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidos os
encargos com obrigação por refinanCiamento e

repasse de recursos de órgãos e instituições oficiais e_do exterior;

ffi- empresas públicas, socledad~s de economia mista e respectivas subSidiàriaS; e quaisquer
outras sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público; sessenta e cinco centésimos por cento da receita operaciona1 bruta e
transferências correntes e

rv- sociedades

de capital recebidas;

_com Certificados de Depósitos [nterfinanceiros
(ÇDI) não serão computados na base de cálculo
da contribuição.
DECREÍ"O-LEI Ni 1.483,
DE 6 DE OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre a correç_ão mopetária do
valor dos- recursos florestais e dos direitos de sua exploração e dá outras provi~
dêndas_
O Presidente da República, usando da atribuiçãó que lhe confere o art. 55, item II, da Consti-

cooperativas, em relação às
tuição, decreta:
operações praticadas com cooperados, fundaArt. 19 O valor original das florestas integranções públicas e privadas, condomínios e demais
tes do ~ti.YO das pessoas jurídicas que se destinem
entidades sem fins lucrativos, inclusive as entidaao corte para comercialização, consumo ou indes fechadas de previdência privada e as instituidustrializa~ão, será corrigido monetariamente de
ções de assistência s_odal, que não realizem habiacordo com as normas que regem a correção
tualrnente venda de bens o_u serviços; um por
monetária do ativo imobilizado, observadas as discente ·sobre o total da folha de pagamento de
posições deste decreto-lei.
remuneração dos s_eus empregados;
§ J9 Serão também corrigidos monetariaV- demais pessoas jurfdicas de direito privamente, na forma deste artigo, os valores originais
de aquisição de direitos contratuais de exploração
do, não compreendidas nos itens precedentes,
bem assim as que lhes são equiparadas pela legisdas florestas.
_
laçãodo[mpostodeRenda,indusiveasserventias
§ 29 Exclui~se das disposições no parágrafo
anterior o valor relativo a contratos cujo prazo
extrajudiciais não oficializadas e as sociedades
de exploração seja igUal ou inferior a 2 (dois)
cooperativas, em relação às operações praticadas
com não-cooperados; sessenta e cinco _centési- · anos.
mos por cento da receita operacional bruta.
Art. 2o Para os fins do artigo anterior, conside§ 19 As entidades referidas no item I deduram-se valor original das florestas, em cada ano,
zirão da base de cálculo de suas contnbuições,
as importâncias efetivamente aplicadas na elaboas transferências correntes de _capital que realizaração do projeto técnico, no preparo de terras,
rem a outras entidades da Administração Pública,
na. aquisição de sementes, no plantio, na proteção,
exceto_ das transferências para as entidades menna vigilância, na administração de viveiros e flores
clonadas no item IV.
e na abertura e conservação de caminhos de ser§ 29 Para os fins do disposto nos itens fli e
viços.
V, consideraMse receita operacional bruta o somaParágrafo único. São custos dos projetas bet6rio das receitas que dão origem ao lucro operaneficiários de incentivos fiscais os admitidos pelo
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento F1orestal
cional, na forma da legislação do Imposto de Ren(IBDF).
da, admitidas as exclusões e deduções a seguir:
a) as reversões de provisões, as recuperações
Art. 3~ Além da correção- monetária prevista
no artigo primeiro, as reservas florestais em forde créditos que não re~resentem ingressos de
novas receitas e o resultado positivo da avaliação
mação poderão ter uma acréscimo de valor ~nua!,
de investimentos pelo valor de património líquido,
de 6% (seis por cento), aplicado sobre os valores
anuais corrigidos.
b) no _caso das entidades abertas de previdênM
cia privada: a parcela das contribuições destinada
. § 1~ O acréscimo de valor previsto neste artià formação da provisã-o técniCa atuarial e a sua _-~go será isento do I_mposto de Renda e escriturado
atualização monetária;
como reseJVa para obrigatória incorporação ao
c) no caso das sociedades seguradoras: o coscapital, sujeita ao disposto no ait. 39_ do Decreto-Lei n9 1.109, de 26 de junho de 1970.
seguro e o resseguro cedidos; d) no caso das instituições financeiras ou enti§ 29 Os. Ministr.os da Fazenda e Agricultura
baixarão _ato _çfeclarandq o período de formação
dades a elas equiparadas: encargos com obrigação por refmanciamento e repasse de recursos _ para cada espécie vegetal, para fins de determide órgãos e instituições oficiáis e do exterior; desnação do per1odo máximo de -uso do incentivo
pesas de captação de títulos de renda fiXa no
de que tratã: -este artigo.
mercado aberto, em valor limitado ao das rendas
§ 3~ No caso _de florestas já formadas ou em
obtidas nessas operações; juros e correção maneformação, existentes na data de publicação deste
tá ria passivos decorrentes de empréstimos efetuadecreto-lei, o benefício referido neste artigo pode-dos ao Sistema Financeiro de Habitação; variação
rá ser aplicado retroativamente•. por um período
monetária passiva do_s recursos captados do púmáximo de 7 (sete) anos.
blico pelas instituições integrantes do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE)
e pelas entidades autorizadas a ope'rar com caderDECRETO-LEI N' 2.287,
neta de poupança rural, limitada ao valor dos reDE 23 DE JULHO Dn986
cursos destinados, respectivamente, ao crédito
Altera dispositivo da i.eJ D' 7.450, de
habitacional e rural; despesas com recursos, ·em
23 de dezembro lle 1985, e dá outras
moeda estrangeira, de debêntures e de arrendaprovldênd~.
mento; despesas com Cessão de crédito <:om coobrigação, em valor limitado ao das rendas obtidas
O Presidente da República, no uso da atribuição
nessas operações, somente no caso das instituique lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta;
ções cedentes; os valores relativos às operações

Dezembro

de 1988

M 16. As pequenas e médias empresas de
que participem sociedades de capital de risco poderão excluir do lucro líquido do exercido, para
efeito de determinar o lucro real, o valor dos dividendos, bonificações em çl.iriheiro, lUcros e outros
interesses distribuídos àquelas sociedades.
Art. 17. Os dividendos, bonificados em dinheiro, lucros e outros interesses distribuídos às
sociedades de capital de riSco, assim como os
resultados por elas auferidos na alienação ou liquidação de participações societárias, não se sujeitam ao desconto do Imposto de Renda na fonte
e serão excluídos da determinação do lucro real.
Art. 18. Os rendimentos distribuídos pelas
sociedades de capital de risco a seus sócios, assim
como o--ganho de capit31 na alienação ou liquidação de quotas por ações dessas sociedades, serão
tributados pelo [mpo~'Q de Renda, na_ fonte, à
alíquota de 23% (vinte ~ três por centO), a titulo
de antecipação de imposto que for devido na declaração.

Art. IR Consideroú1-se de ·capital âe risco,
para os efeitos deste decreto-lei, aquelas sacie..
dades cujo único_ objeto social sejã _a_ aplicação
de capital própriÕ na sUbscrição de aç_ões ou quotas de pequenas e médias empresas e que atendam aos requisitos estabelecidos pelo Conselho
Monetário Nacional.
Art. 20. Ato do Poder Executivo estabelecerá
o conceito d~ pequena_ e média empre_sa, bem
como os requisitos para efeito do tiatainento tributário previsto nos artigos 17 a I 9~ - ·
·············----··-"'-----------~--;;;..

.._

.-...................-;>;.... _~--~----·-····----

DECRETO-LEI N• 2:303, ~
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986 .

Altera a legislação tributária federal e
dá outras providências.

························wiTüLõ.ii ..................................
Modificações na Legislação do
Imposto de ~en~

Art. 1O. As pessoas jurídicas poderão deduzir
do (mposto de- Renda devido, apurado na declaração de rendimentos, as quantias efetivamente
pagas a título de contnõuição para o Programa
de lntegração Social (PIS) e para o Programa de
Formação do Património do Servidor Público (Pasep) incidente sobre o faturamento decorrente
da exportação de produtos manufaturados nacionais, de acordo com os critérios que forem
fixados pelo ministro da Fazenda.

__:_;;=-_ _:.;_.___________. ___.-·
DECRETO-LEI N• 2.341,
DE 29 DE JUNHO DE 1987

Dispõe sobre a correçáo monetária
das demonstrações financeiras, para

efeitO dé determinar o lucro real, e dá
outras proviclêndas.

CAPÍTULO!
Con-eção Monetária
SEÇÃOI

Disposições Gerais

SUBSEÇÃOV
Rorestas e direitos de sua exploração
Art. 14. Além da correção monetária, as reservas florestais em formação poderão ter um
acréscimo de 6% (seis por cento) aplicado sobre
os valores anuais corrigidos. As pessoas jurídicas
sujeitas ao regime anual o_u semestral contabilizarão o acréscimo_ no balanço de 31 de dezembro de cada ano.

§ 19 O acréscimo de valor previsto neste artigo não será computado na determinação do lucro
real e sua contrapartida constituirá rese!Va de capital que somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou incorporação ao capital social,
observado, quanto ao aumento de capital, o dis-posto no artigo 63 e Seus §§ 1"' a 5"' e 7Q a 99
do Decreto-Lei n 9 1598, de 26 de dezembro de
1977.

I_:__ seja comprovada, mediante exame médico
realizado pela Previdência Social, sua incapacidade temporária ou permanente para o trabalho;
II- a renda de sua familia não ultrapasse o
teto de 3 (três) salários mínimos.
--"Pã."râg1'afo úriico. A readaptação para ci trabalho será promovida pela Previdência Social, em
ca_~ de in_capaci~~de temporária.
Art. 5o Ó Poder Executivo regulamentrã esta
lei dentro de 60 (sessenta) dias de sua promulgação:-

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
-Art 79 Revogatn-se as disposições em contrário.
Justificação
Este projeto de lei visa disciplinar o art. 203,
V, da Con-Stiiilição Federal, ass_egurando a concessão, pela Previdência Social, de "um salário
mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso comprovem não possuir

meios de prover a própria manutenção ou_ de
tê-la provida por sua família".

Para conceituar o idoso, consideramos a idade
de 6? anolJc para o homem e de 60 para a mulher,
idade em que fariam jus à aposentadoria por velhi-

§ 2'i' O período máXimo de uso do incentivo
de que trata este artigo será de 6 (seis) anos.
§ 3" O pra;o' referido no parágrafo anterior
aplica-se, inclusive, para as reserVas florestiDs cuja
formação tenha sido iniciada antes_ da vigência
deste decreto-lei, ressalvados os casos em que,
até o período-base encerrado em 31 de dezembro
de 1986, O-incentiVo tenha sido utilizado por período superior a seis anos.

-V, da Constituição Federal, como vlmos, e implícito no art. 230, segundo o -qual "a família, a

§ 4~ O Ministro da Fazenda poderá alterar o
prazo de que trata o § 29, tendo em vista características da espécie vegetal em formação.

sociedade e o Estado têm o dever de amparar
as pessoas idosas, assegurando sua participação
_na comunidade, defendendo sua dignidade e

··············-·········-........................._ _ _ ..___
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ce, caso contnbuíssem para a PrevidêJ:lcia SOC:ii:d.

A concessão desse beneficio ao idoso que não
tem meios próprios de subsistência é uma obriga-

ção da sociedade e do Estado, sempre que_ a
família do idoso não tenha renda suficiente para
mantê-lo. O preceito está contido no art. 203,

bem-estar..."contar com o beneficio de um salário
~
.....~Podendo
mínimo mensalmente, o idoso poderá viver modiPROJETO DE LEI DO SENADO
camente no interior, onde o custo de vida é geralmente mais barato, ou permanecer na casa de
N• 115, de 1988
parentes, contribuindo para as despesas. Enfim,
Regula a concessão do beneficio menele terá liberdade de ação e poderá decidir o que
sal de um salário mínimo à pessoa portamelhor lhe convier.
dora de deficlênda e ao Idoso, nas condiQuanto ãs pessoas portadoras de deficiência,
ções que especifica.
o constituinte houver por bem garantir-lhes o
O Congresso Nadonal decreta:
mestno beneficio concedido aos idosos e nas
Art. 19 É assegurada a concessão do bene- - mesmas condições, ÇlU seja, impossibilidade de
fido mensal de um salário mínimo, a partir da
prover a própria manutenção ou tê-la provida pela
data do requerimento _e independentemente de
família. A única diferença é que os idOsos terão,
contribuição para a seguridade social, à pessoa
naturalmente, de comprovar a idade, e as pessoas
portadora de deficiência e ao idoso que comprodeficientes a sua incapacidade temporária ou pervem não possuir meios de prover a própria manumanente. No caso de incapacidade temporária,
tenção ou de vê-la provida por sua famflia, nos
PrevimoS a obri!:1atoriedade de readaptação protermos do art. 203, V, da Constituição Federal.
fissional, a ser promovida Pela Previdência Social.
Art. 2" Para os efeitos desta lei, consideramOs deficientes e os idosos querem ter acesso
se idosos o homem a partir de 65 (sessenta e ao mercado de trabalho, mas encontram discrimicinto) anos de idade e a mulher a partir de 60
nai;:ã6. Por isso elaborei um projeto de lei que
(sessenta).
concede incentivos fiscais ao empregador que
Art. 39 -0 desemprego caracteriza a ausência admitir empregados nessas condições.
de meios para o idoso prover a própria subsisMas os que estão realmente incapacitados para
tência, e a renda familiar de até 3 (três) salários
o tr.?iOalriO, seja Pela idade avançada, seja por momínimos a impossibilidade de tê-la provida por
tivo de deficiência, fazem jt,IS ao apoio do Estado.
Dàf"este projeto de lei.
· - -sua família.
Art. 49 A pessoa portadora de deficiência fará
Sala das SessõeS. 15 de âezembro de 198R
jus ao benefício previsto no art 11"• desde que:
-Senador Iram Saraiva.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 201, de 1988
(Da Comissão Diretora)

_Cria cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores.
na Subsecretaria de Comissões, e dá ou-

tras pfovidênc:las.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 Ficam criados 21 (vinte e um) cargos
em comissão de Secretário de Comissão, Código
SF-DAS-1022, a serem ocupados, ein primeiro
provimento, pelos atuais ocupantes das funções
gratificadas_ de Assistente de Comfssão obsetVado
o disposto no art. 49
Art. 2 9 Ficam criados os cargos em comissão
de Coordenador_ de Comissões Permanentes,
Coordenador de Comissões Mistas, Coordenador
de Comissões Especiais e de Inquérito, Código
SF-_!)AS-1013, a serem preenchidos, em primeiro provimento, pelos atuais ocupantes das funções gratificadas de Chefe de Serviço de Comissões Pennanentes, de Comissões Mistas e de Comissões Especiais e de Inquérito, observado o
disposto no art. 4°
Art 39 Ficam extintas as atuaiS funções gratificadas de Assistentes de Comissão e Chefe de
Serviço da Subsecretaria de Comissões.
Art. 4Q Os cargos de que trata esta resolução
são privativos de servidores _ocupantes dos cargos
de Técnicos Legislativo e Adjunto Legislativo dos
Quadros do Senado Federal, salvo os atuais ocupantes em exercício das referidas funções.
Art. 5~ As despesas decorrentes da execução
desta resolução correrão à conta das dotações
próprias do Senado F~deral.
Art. 6° Esta resolução entra em vigor lia data
de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário·.

Justificação
A finalidade âa preSente propositUra ~-a de cor-

rigir distorções que existem entre servidores do
Poder Legislativo, que exercem, nas duas Casas
do Congresso Nacional, funções análogas.
Pelo Ato n9 18, de 1987, a Mesa da Câmara
dos Deputados, no uso de suas atribuições, resol·
veu transformar funções de Chefias de Comissões
e de Secretarias de Comissões em cafgos do Grupo- Direção DC-DAS-1013 e CD-DAS-102.2,
respectivamente.
Além disso, cabe ressaltar que a criação dos
21 (vinte e um) cargos solicitados se justifica diante das novas competências constitucionais Conquistadas pelo Poder Legislativo, porquanto está
previsto um aumento substancial de Comissões
Parlamentares de Inquérito, a criação de subcomissões nas Comissões Permanentes e o cresci~
menta da atividade de fiscalização e controle dos
atas do Poder Executivo de acordo com as atividades específicas de cada Comissão.
No Senado Federal, tais atividades, com características antigas, são remuneradas atualmente
com FG-1 e FG-3, situação que, em termos monetários, permite um distanciamento de tal ordem
que conflita com o disposto na Constituição Federal, onde se lê:
SEÇÃOO

Dos Servidores Públicos Civis
'"Art. 39

..........................
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§ 1~ A lei assegurará aos servidores da
mensal no valor de Cz$ 60.000;00 (sessenta inil § 2"' Ficam Os mlnistéiios referidos no paráadministração direta isonomia de vendmencruzados).
grafo anterior autorizados a celebrar imediatatos para cargos de atnbu!Ções ígi.iais ou asse- ~ § 1q O abono a que se refere este artigo, so- - mente com os Governos dos Estados, M1.micípios
br~ o quaJ inddirá a contribuição previdendária:
e DistritO Federal, convênios para a fiel e eficaz
melhadas, do mesmo Poder ou entre servi·
dores do Poder Executivo, Legislativo ou JuI - não servirá de base de cálculo de qualquer aplicação deste decreto-lei, na defesa dos consudiciário, ressa1vadas as vantagens de caráter vantagem ou parcela remuneratória, ressalvadas midores.
individual e as relativas à natureza ou ao local
a Gratificação de Natal e a remuneração das férias~
Art. 2~ Após o congelamento de que trata o
de trabalho."
D- será considerado para efeito de pagamento artigo anterior, seguir-se-á a fase flexibilização de
Dessa forma, entendemos ser legal, justo, intelidas pensões devidas em decorrência do faleci- preços sob rigorosa observância das regras estabeleddas neste decreto-lei.
gente e, acima de tudo, meritório 0 projeto em
menta de funcionários do Senado Federal;
Parágrafo único. O congelamento e os preços
tela. pois os funcionários que exerCem as atividalll- será considerado como pa,rcela remunedes dtadas nesta proposta de resolução possuem
ratória para a classificação dos servidores nos pla- vigentes na fase de flexibilização equiparam-se,
conhedmentos técnicos elevados, prestando asnos de carreira de que trata o art 39 da Consti- para todos os efeitos, ao tabelamento oficial.
Art. 3, Fica instituída a Unidade de Referência
sessoria da mais alta relevância para o perfeito tuição Federal.
de Preços- URP, para fins de reajustes de preços
andamento das matérias legislativas em trami§ 29 A partir de fevereiro de 1989, o abõrlo
e salários.
tação nesta Casa do cOngreSSo Nacional.
- será reajustado nos termos do Decreto-Lei n9
§ 1, A URP, de que trata este artigo, determiSala das Sessões,
-de -· .
de
2.335, de 1987.
nada pela média da variação do IPC ocorrida no
Humberto Lucena- Lourlval Baptista -JuArt. 3 9 Passa a ser de 55% (dnqüenta e cinco
trimestre imediatamente anterior, será aplicada
tahy Magalhões _ Odaclr Soares _João
por cento) o índice, aplicavél aos servidores do
Castelo_ WUson Martins.
Senado Federal, a que se refere o art.IOdoDecre- a cada mês do trimestre subseqüente pelo seu
valor foro.
-· to-Lei n?2.365,-de 27 de outubro de 1987.
Processo n 9 006847 88 9
Art 49 Os efeitos financeiros decorrentes do
§ 29 Para efeito de cálculos futuros, a URP
A Comissão Diretora,
disposto nesta Lei vigoram a partir de 1~de janeiro
terá valor igual a 100-(Ceffi) ito dia f5 de junho
No presente processo; os chefes de serviço e - de 1989.
de I 987 e pennanecerá irialterada enqUanto durar
assJstentes de comissões solicitam "um estudo ____ Art.__ 5?- _Esta lei entra em vigor na data de sua o congelamento.
apurado com vistas à transformação de suas fun- - _publicação.
Art. 4~ Iniciada- a fase de flexibilização de-preçôes em· cargos de provimento em Con1íSsãO do
Art. 7? Revogam-se as dispoSições em conços observar-se-ão as seguintes regras:
grupo DAS, do Quadro de Pessoal do Senado trário.
I - o Valor da URP será sempre corrigido à
Federal, em lsonomia com as referidas funções
O (zero) hora do 1~(primeiro) dia de cada mês;
na Câmara dos Deputados".
Justificação
11-nos prinieiros 3 (três) meses, a variaçao
A Subsecretaria de Administração .de Pessoal
O presente projeto de resolução, encaminhado
percentual da URP, em cada mês, será igual à
instruiu o processo, esclarecendo que, de fato, __ ~o plenário pela Comissão Diretora, tem por objevariação percentual mensal média do Índice de
na Câmara dos Duputados, houve a transforma- tivo aplicar aos servidores do Senado_ Federal as
Preços ao Coi:isumfdor -IPC,--ocoriida-durante
ção das funções em cargos, por Ato da Mesa medid~ aprovadas em lei para os servidores, civis o congelamento de preços;
daquela Casa, que tem delegaÇão do Plenário pa- e militares, da administração federal direta, autárDI- para fins do cálculo de que trata o inciso
ra fazê-lo, o ·que não ocorre no Senado.
quica e fl.iildacional e dos extintos territórios fedeanterior, o primeiro mês de congelamento s_erá
Analisando a solicitação, o Corisêlho de Admi- rais, referentes à revisão de vendmento_s, saJários,
ode julho;
nistração considerou-ajust.:), sugerindo seu enca- soldos e proventos, conforme o principi9 da isoIV- nos trimestres que se seguirem ao referido
minhamento a este Colegiada para examinannos nomia previsto na Constituição Federal.
no inciso lf, a variação percentual da URP, em
a possibilidade de seu acolhimento, mediante a
Dada a relevância do assunto, esperamos concada mês, será fixa dentro do trimestre e igua1
elaboração de projeto de resolução sobre a ma- tar com a boa acolhJda dos nobres membros do à variação percentual média do fndice de Preços
téria.
plenáriO do Senado Federal a este projeto de reso- ao Cons_umidor- IPC, no trimestre imediatamenA superior consideração desse Colegiada.
lução.
te anterior.
Em, 13 de dezembro de'1988.- Senà:dor JuSala das Sessões. - Humberto Lucena Art. 59 Enquanto durar a fase de flex:ibillzatahy Magalltães, Primeiro Secretário:
ódacir Soares - João Castelo - Wilson çã:o, todos os preços, a qUe se refere o artigo
MartinsI 9 deste decreto-lei, ficarão sujeitos a teta de variaPROJETO DE RESOLUÇÃO
ção percentual máxima igual à variação percentual da URP ocorrida entre um reajuste e outro.
N• 201-A, de 1988
LEGISLAÇÃO CITADA
Parágrafo único; - Nenhum preço poderá ser
(Comissão DiretOra)
reajustado mais de uma vez em Cada 30 (trinta)
DECRETO-LEI No 2.3.35,
Dispõe sobre a revisão dos vencfmen·
dias, observadas as normas estabelecidas pelo
DE !2 DE JUNHO DE !987
tos. salários e proVentos dos servidores
Ministério da Fazenda.
Ido Senado Federal e dá outras proviDispõe sobre o congelamento de preArt. 69 Na fase de flexibilização, os preços suços e aluguéis, ~stes mensais de sa· jeitos a controle oficial poderão ter reajustes em
dênciaslários
e
vencimentos,
Institui
a
Unidade
função das variações nos custos de produção e
Art. 19 A partir de 1989, o mês de janeiro
de Refe~ncla de Preços- URP, e dá na produtividade.
será considerado data-base das revisões dos venoutr_~ providências
§ }9 Nos primeiros 6 (seiS) meses que se secimentos, salários e proventos dos servidores do
Senado Federal, inclusive os do Centro Gráfico
O Presidente da Repúbiica, no uso da atribuição guirem ao congelamento, os reajustes previstos
neste artigo poderão ser autorizados extraordinado Senado Federal - Cegraf e do Centro de
que lhe confere o artigo 55, item II, da Consti~
riamente para _corrigir desequilíbrios de preços
informática e Processamento de Dados - Protutção, decreta:
dasen.
Art. 19 Ficam congelados, pelo prazo máxi- reJativos existentes no dia do congelamento.
§ 29 As correções de preços autorizadas nesParágrafo únfco. Em janeiro de 1989, a revima_ de 90 (noventa) dias, todos os preços, inclusão de que trata este artigo será feita considerando
sive os referentes a mercadorias, prestação de te artigo não estarão sujeitas aos tetas a que ~e
serviços e tarifas, nos níveis dos preços a vista refere o artigo anterior.
a variação do Índice .de Preços ao Consumidor,
Arl 7~ A fase de flexibilização encerrar-se-á
verifiCada eiltie a data-base a que o servidor estava
efetivamente praticados ou autorizados até __o dia
quando, configurada a estabilização de preços,
submetido e dezembro de 1988, obsen>ada a
12 de junho de 1987.
tomar-se possível a plena atuação da economia
compesação prevista no parágrafo único do art.
§ }9 Os Ministérios da JuStiça, da Fazenda
de mercado.
9? do Decreto-Lei n? 2335, de 12 de junho de
e do Trabalho, através de todos os seus órgãos,
Art. 8 9 f:ica assegurado aos trabalhadores, a
1987,
exercerão vigilânCia sobre a estabilidade de todos
tl1ulo de antecipação, o reajuste mensaJ dos saláArl 29 será concedido aos servidores enuos preços incluídos, ou não, no sistema oficial
rios, inclusive do salário mínimo, pensões, provenmerados no art 19 desta resolução um abono
de controle.
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Art 18. A taxa de variação_ doJPC será calcutária prefiXada, serão deflacionadas, no dia do venlada, comparando-se:
cimento, divi.dind_o-se o montante expresso em
I - no mês de junho _de 1987, os, preços vigencruzados pelo fator de deflação a que se refere
tes no dia 1,5 (quinze), ou, em l).ão_ s_endo isso
o § }9 deste artigo.
tecnicamente Viável, os valores resultantes da me§- 19 O fator de deflação será diário e calculhor aproXimação estatística possível, com a ni.éque trata este artigo.
lado pela multiplicação cumulativa de 1,00467,
§ 29 Não se aplicará o disposto neste artigo
para cada dia decorrido, a partir de 16 de junho . dia dos preços constatados em maio de 1987;
II-no mês de j1:1.lho de 1987, a média dos
durante o prazo em que vigorar o congelamento de 1987.
de preços, ·observado o disposto no parágrafo
§ 2'1 As obrigações decorrentes de contratos preços obServados entre 16- _de junho e 15 de
seguinte.
julho, com os vigentes em 15 de junho ~e-~987,
de financiamento agócola, celebrados no peóodo
§ 39 Ficam assegUi'ados, para os salários,
apurados consoante o disposto neste artigo.
a que aJude este _artigo e para fins nele referidos,
vencimentos, soldos, proventos e pensões, refe- terão disciplina própria a ser definida pelo Conse-Parágrafo único. O cálculo dessa taxa, no que
rentes ao mês de junho de 1987, os reajustes lho Monetário Nacional.
se _refere_ao mês de junho de 1987, efetuar-se-á
__
pelo IPC, cuja exigibilidade decorra:
_- §_3 9 O Conselho M9netárlo Nacional poderá- de inodo que as variações de preços, ocorridas
a) de negociação coletiva definitivamente conantes do início ,do congelamento, somente_afetem
alterar, extinguir e, a partir da data que focar, tomar
du[da; ou
o índice do l?róprio mês.
-.constante o fator ·cte deflação de que trata este
b) de re~ustes automáticos disciplinados pelo artigo.
1
Art: 19. O lPC, a partir de julho de 1987, será
Decreto-Lei n? 2.302( ), d~-21 de novembro de
.§ 4 9 O va1or resultante da aplicação do fator
calculado com base na média dos preços apura!986.
de deflação não poderá ser inferior ao do principal,
dos entre o dia 15 (quinze) do mês de referência
§ 4 9 O exCedente a 20% (vinte por cento),
acrescido dos encargos legais ou convencionais_.
e o dia 16 (dezesseis) do mês imediatamente _antede que trata o parágrafo úniCo do artigo 1~ do
Art. 14. A norma de congelamento a que se rior.
Decreto-Lei n 9 2.302, de 21 de novembro de 1986,
Art. 20. ESte"O.ecretq~lei entra em vigor na dae até esta data existente como crédito residual refere o art. }9 aplica-se:
1- aos contratos cuJo objeto seja a venda de
ta de sua publicação.
dos trabalhadores. também será incorporado aos
bens para entrega futura;
Art. 21. Revogarri-se as disposições em consalários, vencimentos, soldos, proventos e penJ[- aos contratos de prestação de serviços
trário, especialmente os arts. 20 e 21 do Decresões, em 6 (seis) parcelas mensais, a partir do
contínuos,_o_J.J futuros;
t.o-Lei_n?__ 2.284, de 10 de março de 1~~. e _o
início da fase de Hexibilização de preços.
ill- aos contratos cujo objeto seja a realização
Decreto_~ Lei no 2.302, de 21 de noVembro de 1986.
Arl 9 7 A negociação coletiva será ampla e_
de_ obras.
-José Sarney, Preside_ote da República- Paunão estará sujeita a qualquer limitação_ que se
§ 1e Cessado o congelamento, aplicar-selo Brossard - Luiz Carlos Bresser Pereira
refira ao aumento do salário a ser objeto de livre
lhes-ão _os critérios de reajuste de:finidos no artigo - Almir Pazzlanotto Pinto - Anibal Teixeira
convenção ou acordo coletivo, mantidas as atuais
2~ do Decreto~Lei n9 2.290, de 21 de novembro
de Souza.
datas-base.
de 1986, corri a redação dada pelo Decreto_-Lei
Parágrafo únicO. Nas revisões- s"ã1a~is _ocorDECRETO-LEI N' 2.365,
n"
2.322,
de
26
de
fevereiro
de
1987.
ridas nas datas-base, serão compensadas as anteÔE.Ú OE ÓU"TUBRO DE I 987
cipações, referidas no artigo 89, recebidas no pe- --- § 29 Para os reajuStes relativos aos preços de
ríodo de 12 (doze) meses que lhes sejam imedia- - õbrã, forheCiffiE!Ii.fo e serviços prestados durante
Institui gratlflcação a ser deferida aos
o período de congelamento, sQmente poderão
tamente anteriores.
servidores que especiHca, e dá outras
ser consideradas variações de índices até o mês
Arl 10. Nos dissídios coletivos, frustrada a
providências
de junho de 1987, inclusi~e.
negociação a que se refere o artigo anterior, não
O Presidente da República, no uso da atribuição
será admitido aumento a titulo de reposição salaArt. 15. OministrodeEstadodaFazendapo- que lhe confere o artigo 55, item JD,âa Constirial, sob pena de ineficácia executivã da sente_nça. _ derá, para os efeitos deste decreto-lei, em ato
tuição, decreta:
- Parágrafo único. Incumbe ao Ministério Públipróprio:
Art. 19 Fica instituída uma gratificação a ser
co velar pela observârida desta norma, podendo,
1- fiXar normas para a conversão dos preços
concedida aos_ QOJPantes de cargos _ou empregos
para esse efeito, intervir no processo, interpor rea prazo em preços a vista, com elimin-ação da
efetivos, a nível superior, dos quadros e tabelas
curso e promover ações rescis6rias contra as decorreção monetária implícita ou da expectativa
dos órgãos da Administração Federal O_ireta, do
cisões que a infringirem.
inflac;Jonária indulda nos preços a prazo;
Poder Judiciário, do Tribuna1_d~?_ Çootas da União,
Art 11. As empresas não_ poderão repassar
n- suspender ou rever, total ou parcialmente, dos Territórios e das autarquias federais .
aos preços dos produtos ou serviços, os. aumen- . o coli.gelarnento de preços;
tos salariais concedidos: _ -lll- indicar a data de inído da fase de flexibili§ 19 A gratificação será calculada corn base
1- na data-base, acima da variação acumulada
zação de preços, encerrando-as nas- coitdlções
nos seguintes percentuais, incidentes sobre o vendo IPC, a partir da data-base anterior;
ptevistas neste artigo 79;
cimento ou salário básico:
II- nos adiantamentos, acima da variação perIV- estabelecer, em caráter especial, normas
a) (setenta por cento), no caso dos servidores
centuàl acumulada da URP no período, desde a
que liberem, total ou parcialmente, os preços de
pertencentes aos Planos de Oassificação de Car~qualquer setor, ou que os exonerem da proibição
última data-base.
gos e Empregos, instituídos na conformidade das
de múltiplos reajustes mensais;
Parágrafo único, Na primeira data-base posLeis n?"õ 5.645, de 1O de _dezembro de 1970, e
V---:-: ad_ota_r _outrªs providências que se-tOmem
terior a este decreto-lei, c:onsidera~se, para o efeito
6.550, de 5 de julho de 1978, à Carreira de Diplo~
deste artigo, a variação acumulada a partir de
necessárias à implementação e à fiel execução
rnata, bem como dos s.ervidores de nível superior
15 de junho de 1987. __
_ . das disposições deste decreto-lei.
do Poder Judiciário e_ do Tribunal de Contas da
An. 12. Ficam estabilizados, em sel.lS atuais
Art. 1!5. O CémSe:lfio MonetártO-Naclorial, no
UniãO, ObseryaQ.o_ 9 disposto nas alíneas seguinvalores, pelo período a __que se __refere o art. 19 _-~ das atribuiçõe~ estatuídas pela Lei n9 4.595,
tes;
deste decreto-lei os aluguéis devidos nas locações
de~ 1 de Q.ezernbro de 1964, expedirá regras destib) 60% (sessenta por cento), no caso dos sercomerciais, residenciais Ou não tesidenciais.
nadal:i a adaptar as normaS disciplinadoras dos
vidores efetivos pertencenfes à_ Carreira- Aud_jtoria
Parágrafo único. Findo esse período, aplicarmercados financeiros e de capitais, bem corno
do TesourotiacionaJ;
se-á aos a1uguéis, quanto à Sua revisão, a legisla~
do Slsfenia Financeiro de Habitação, ao diSposto
c) (cinqüEmta por cenlo), nó 'caso dos servineste decreto-lei.
ção em vigor, obs_erv:ados os critérios que esta
_dores pertencentes_ às categorias funcionais de
Art 17_. _Ç).ualquer pessoa do povo pode'rá, e
estabelecer.
Engenheiro Agrônomo e de Médico Veterinário
An. 13. As obrigaç_ões de_c_orrentes de título todo servidor público deverá, Informar as autori- do GrupO Outras ÁtiVidàdes de NLVef Superior dos
contratual, que tenham sido constítuídas em cru- dades competentes sobre infrações à norma de
Planos de Oassifi_cação de Cargos e EmpregoS
zados no período situado entre 19 de janeiro e
congelamento, à prática de sonegação de produ- a que se refere a alínea "a", bem assim dos servito~ à fraude à políticé! de flexibilização de preços,
15 de junho de 1987, sem cláusula de correçãQ
dares alcançados pelo Decreto-Lei n9 2.358, de
monetária ou com cláusu1a de_ correção _mon~
em qualquer parte do território naciona1.
4 de setembro de 1987;
tos e remunerações em geral, em proporção idêntica à variação da Unidade.de Referência de .Preços- URP, excetuado o mês da data-base.
§ 19 É extensivo aos seiVidores civis e militares da União e de suas autarquias, o reajuste de
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d) 35% (trinta e cincõ-por cento), ·no caso-- artigo P deste decreto~lei, é fixado em Cz$
dos Funcionários pertencentes à Carreira Polícia
15.000.00 (quinze mil cruzados).
Federal e à Polícia -doS
Federais;
Parágrãfõ--único. Os demais vencimentos e

respectivoven_cimentobásico,naformaestabelecida pelo Ministro da Fazenda."
Art. 12. ~gratifiCações de que tratam 05 artie) 30% (trinta por Cerito), no casO dos servi- salários serão determinados mediante a variação
gos 1~. Z' e 11, deste decreto-lei, sobre as quais
dores efetivos pertencentes às'Carteiras Finanças do valor fixado neste artigo, à razão de 14% (ca- incidirá 0 desconto previdenciário, observados 05
e Controle e Orçamento, ao Ministério Público torze por cento), em relação aos níveis anteriores. respectivos escalonamentos, incorporam~se aos
Arf.. 4o Os ·afuafS- fn-aicéS-da representação
proventos de aposentadoria, sendo extensivas aos
da Untão. e à Advocacia Consultiva da União, assim como dos docentes do magistério civil não mensal concernente aos cargos em comissão e _atuats )nativos..
.
alcançados pela Lei n~ 7.596, de 1O de abril de às funções de confiança a que se refere o artigo
Art 13. Os efeitos financeiros decorrentes do
anterior ficam elevados de 40 (quarenta) pontos disposto neste decreto-lei vigoram a parti{ de 1,
1987;
f) 20%" (vinte por centO}, no··easo dos docentes
percentuais.
de outubro de 1987,
Art. 59 O acréscimo percentual a que se refepará gra fo único. Os venCimentos, salários,
alcançados pelo disposto no artigo 39 e seguintes
da Lei n~ 7.596/87, e de servidores de nível supe- re o artigo anterior e os vencimentos ou salários proventos, pensões, e benefícios devidos aos ser9
rior pertencentes às tabelas de especialistas, per- fJXados no artigo 3 não servirão de base para vidores civis da União, dos Territórios Federais
centual incidente, quantO- 8oS -últimos, na refe- -a fiXação de vencimentos prevista nos artigos 5 9 e Autarquias, ativos, !nativos e pensioilistas, serão
rência N8-25;
·
do Decreto-Lei_l)9 2225, de _1 OdE;:janeiro de 1985, reaJUSta
·
dos em 11,1% (onze vírgula um por ceng) 5% (cinco por cento), no caso dos servi- e 9"' do Decreto-Lei n9 2.251, de 26 de fevereiro to), a partir de janeiro de 1988, sem prejuízo do
dores efetivos de nível superior das instituições de 1985, observado o disposto no parágrafo único reajuste previsto no artigo 59 do Decreto~Lei n9
federais de ensino, alcanÇados pelo disposto no do artigo 39 da Lei n"' 7.333, de 2 de julho de 2.335, de 12 de junho de 1987 .
artigo 39 e seguintes da Lei n9 7.59_6/87.
1985.
Art. 14. A despesa decorrente da execução
§ 29 Somentefarãojl.ls-àgratificaçãodeque
Art. 69 A gratificação in"ldaf dei categoria de ,deste decreto-lei correr~_à conta das dotações
trata este_artigo os servidores em efetivo exercício. nível médio das funções de__ confiança do GrupO - do Orçamento Geral da União.
§ 39 Considerar-se-ão como de efetivo exerDireção e Assistência In~ermediárias, pertencenArt. 15. Os órgãos competentes, nas respeccícío, para os fms deste artigo, os afastamentos. tes aos ~anos de aassificação de Cargos e Em- tivas áreas de atribuições, elaborarão as tabelas
exclusivamente, em virtude de:
pregos a que se· refere o artigo 19deste decreto-lei, com 05 valores reajustados nos termos deste dea) férias;
é fJXa.da em Cz$ 1.800,00 (mil e oitocentos cruza- creto-lei.
b) casamento;
dos).
Art. 16. Estedecreto-leientraeinvigornadac) luto;
Parágrafo único. As demais gratificações, das ta de sua publicação.
d) licença especial, licença para tratamento da categorias de nfvel médio e superior, serão deterArt. 17. Revogam-se as disposições em conpr6pria saúde, licença à gestante ou em decor- minadasmed.ianteavariaçãodovalorf!Xadoneste trário.-JOSÉSARNEY-PresidentedaRepúrência de acidente de serviço;
artigo, à razão de 25% (vinte e cinco por cento), blica. _ Luiz Carlos Bresser Pereira. -.Aiuf·
e) serviço obrigatório por lei e deslocamento em relação aos; nívets anteriores.
__
-zio Alves.
em objeto de serviço;
Art. 7o Os afuais valores de salários- fiXados
f) requisição para órgãos da União, do Distrito para as funçôes de assessoramento superior, de
Federal e das respectivas autarquias;
__ que tratam os artigoS 122 e 124 do Decreto-Lei PROJETO DE DECRETO LEGIS·
g) indicação para ministrar aulas ou subme- no_ 200--' de 25 de fevereiro de 1967, com as alteraLATIVO
ter-se a treinamento ou aperfeiçoamento relacio- ções posté'rfores, ficãm reájustados no percentual
N• 26, de 1988
nados com o cargo ou emprego;
de 38% (trinta e oito por cento).
Susta o Decreto n'!> 96.9309 de 4 de
b) missão no estrangeiro, quando o afastaParágrafo único. O atual montante de despeoutubro de 1988, que "altera o Estatuto
menta houver sido autorizado pelo Presidente da sa com a retribuição das funções_ de assessorada Fundação Conselho NadonaJ de Dementa superi_or fica reajustado no mesmo percenRepúbl!ca ou Ministro de Estado.
senvolvimento Científico e Tecnológico
Art 29 O índice da gratificação a que se refere
tual fixado neste artigo.
(CNPq)."
Art. a~ Os atuais valores das gratificações de
o Decreto-Lei n? 2.211, de 31 de dezembro de
1984, fica elevado em 55 (cinqüenta e cinco) pari- representação e pela representação de gabinete
O CongressO Nacional decreta:
tos percentuais.
ficam reajustados em 38% (trinta e oito por cenArt 19 Fica sustado o Decreto n9 96.930, de
Parágrafo único. A gratificação aque se refere - to).
4 de outubro de 1988, que "Altera o Estatuto
este artigo é estendida aos servidores efetivos,
Art. 9"' A gratificação concedida aos docen- da Fundação Conselho Nacional de Desenvolde nivel médio, pertencentes:
tes, nos termos da letra "f' do § 19 do artigo vimento Científico e Tecnológico (CNPq)."
a) aos quadros e tabelas dos órgãos do Poder
1~ dest_e decreto-lei, não s_erá considerada para
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor
Judiciário e do Tribunal de COntas da União, no efeito de cálculo:
na data de sua publicação.
l-da1emuneração as-s,;gurada pelos artigos
percentual de 60% {sessenta por cento);
Justificação
b) às tabelas de seiVidores especialistas dos 3"' e 4~ do Decreto-Lei n 9 1.971, de 30 de nevemórgãos da Administração Federal Dlreta e_ das au~ bro de 1982;
O presente deCfeto teVe por fim o de alterar
tarquias federais, no percentual de 30% (trinta
U- da retribuição pelo desempenho de função a competência do Conselho Deliberativo ~do
por cento), incidente na referência NM-35;
de confiança, reclassificada de acordo com o arti- CNPq, ampliando os poderes deds6rios de sua
c) ao Ministério da Previdência e Assistência go 39 da Lei n9 7.596/87.
Diretoria ExecUtiva e do próprio Ministro da OênSocial e às autarquias da Previdência Social, rio
Art. lQ, Passa a ser de 50% (cinqüenta por
cia e Tecnolo-gia, a quem caberia apenas sUpervicento) o percentual da opção de que tratam os sionar o CNPq.
percentual de 70% (setenta por cento);
d) às Carreiras Polícia Federal, Auditoria do
§§ 29 e 39_do artigo 39 do Decreto-Lei n9 1.445,
O Conselho Deliberativo, que detinha poderes
Tesouro -Nacional, Finanças e Controle, ·orça- de 13 de fevereiro de 1976, com a redação_ dada para examinar, resolver e decidir sobre os assun9
menta e à Polícia dos Territórios Federais, no pelo Decreto-Lei n 2.270, de 13 de março de tos de sua competência, assim definidos pelo Espercentual de 50% (cinqüenta por cento);
1985.
tatuto do CNPq, teve reduzidas as suas prerroe) ao Piano único de OaSsificação e RetnbuiArt 11. O artigo 19 do Decreto-Lei n9 2.357, gativas com a edição deste decreto, passando
çio de Cargos e Empregos- a que se -refere a de 28 de agosto de 1987, passa a vigorar acres- a caracterizar-se como um mero órgão que, a
Lei n~ 7.596/87, no percentual de 5% (cinco por ddo do seguinte parágrafo, rev_ogados os artigo_s despeito de sua composiçiro representativa por
cento).
2 9 e 39 e seus pafágrãfos do mesmo decreto~ lei:
servidores do CNPq, parcela do empresariado,
Arl 3ç O vencimento ou Salário do nível ini"§.. 39 A gratificação de que trata o pará- pesquisadores da comunidade tecnológica e
cial dos cargos em comissão e das funções de
grafo anteilor será atribuída até o máximo cientistas, limita-se a analisar, apreciar e ouvir a
de 1.800 (mil e oitocentos) perito~. por servi- palavra do ministro sobre aqueles assuntos que
conftança. integrantes do Grupo Direção e Asses-dor, correspondendo cada ponto a 0,095% a boa técnica administrativa e o bom senso recosoramento Superiores dos Planos··ae-cJassifica-ção de Cargos e Empregos,· a qtie se refere o
(noverita e cincO miléSimos por cento) dO mendam seja de sua própria resolução.

Terrnonos

Dezembro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Por outro lado, repugna a todos nó$ brasileiros
a insidiosa manobra levada a efeito pelo senhor

n,____implementar políticas, ações e program(1~
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PROJETO DE DECRETO LEGIS-

de fomento. atribuídos pelo ministro de
lATIVO
Estªdo da Ciêridã eTecriologia;
N• 27, de 1988
lll- submeter ao Conselho Deliberativo
do CNPq, em consonância com a Polític~ Dispõe sobre a não aplicação do De____.__,_Nacion~ de Ciência e Tect:~glogia:
creto Legislativo n• 72, de 1988, na hipóã} a proposta Orçamentária do CNPq, as
tese que especlfica.
Magna, a despeito de ter se antecipado ao detersoliçjtà.çõ~s c;te créditO suplem-entar e de ouO Congresso Nacional decreta:
minado pelo art. }9, das suas Disposições Transi_I;[QS_ recursos~
Art 1o O reajuste de que trata o art.- 89 do
tórias, ao firmar o compromisso, agora consta-b) a proposta do Regimento lntenlo do
Decreto Legislativo n9 72, de 1988, fica limitado
tado de cunho eminentemente demagógico, de
CNPq, da sua estrutura básica e de suas alteatê 30 de jane_iro de 1989 _a, no máximo,_ o percenraç_ões; ·
_
manter, defender e cumprir a Constituição.
tual referente à aplicação da Unidade de RefePortanto, assim não procedeu o senhor presi~) os valores das bolsas de pesquisa e
rência de Preços (URP).
dente da República ao inob~ervar o mandamento
~~~de formaçã_o;
Art. .21' Este decreto legislativo entra em vigor
constituciona1 que exige a SJlbmissão ao Legisd) o relatório anual de atividadeS do CNPq
na data de sua publicação.
lativo das matérias que versam sobre criação, ese a respectiva-execução orç:aineiltária;_ Art. 39 Revogam-se as disposições em contruturaçãoe atnbuições dos_ ministérios e órgãos
IV -aprovar os ates pertinentes ao funC!otrário.
- - da administração pública, consubstanciãdo_ no innamerito do CNPq;
ciso XI dQ _art 48, inserido na seção que define
regulamentar e ãuiodzar operações n~
.Justificação
as atnbuições do Congresso Nacional, por isso
nanceiras e a movimentação de recursos nos
O Congresso Nacional aprovou recentemente
que, temos certeza, contará a presente proposição
Iefinos_ da l~is1ação em vigor e em conforcom a manifestação favorável dos ilustres pares.
midade com o Regimento Intel]lO do CNPqi a remuneração dos seus membros para a preSala das Sessões, 14 d~ dezembro de 1988.
_W-:-_estabelecer e ~ecutar a política de ·sente legislatura, incluindo, de forma correta, a
-Senador Mauricio Corrêa.
peSsOal do CNPq, em consonância com a: fonna de reajuste, equivalente à dos servidores
públicos.
legislaçao em vigor;
DECRETO N• 96-930,
Ocorre no entanto, que decorridos menos de
VII- autorizar a contrataç:ão de consu~to
De 4 DE OQTUBRO DE 1988
trinta dias da aprovação do decreto legislativo,
res ou organizar comissões técnicas para a
Altera o Estatuto da Fundação Conserealização de estudos e elatroração de pare- en__contra-se em apreciação nesta Casa, projeto
lho Nacional de Desenvolvimento Cienceres, de acordo com as necessidades espe- onundo do Executivo que repõe, para aqueles
Ufico e Tecnológico (CNPq).
cíficas, em consonância com a legislação em selVidores, as perdas salariais decorrentes da apliCa!;ãO da URP no exercício de 1988.
vigor;
O Presidente da República, nd uso das atribuiOra, estas perdas não podein-ser aplicadas à
··1 o A Diretori8 Executiva deliberará com o
ções que lhe confe_re _o art f;l_l, Item lll, da Constirelllunen;tção dos parlamentares, que, fixadas
"qUorUm", de 5 (cinco) membros.
tuição, e tendo em vista o disposto na Lei n9 6.129,
-2:9 As decisões d~_ Diretoria Executiva se~ - neste mês de dezembro, não sofreram a deteriode 6 de novembro de 1974, decreta:
rãO' tomadãs pOr maioria de votos, cabendo ração qUe a proposta de reajuSte dos seNidores
Art. 19 O Estatuto do COnselho Nacional de
ao presidente erit exerCício, além do voto co- pretende compensar, sob pena de se conceder
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, aproaumento real da ordem de 60% para os congresmUm, o de qualida.de.
vado pelo Decreto n~ 92.641, de 12 de~maio de
. Àrt. 14. Compete aO Presidente do_ sistas, o que seria inadmissível.
1986, passa a vigorar com as seguintes alter~
Assün, contamos com o-apoio dos Senhores
CNPq, alem das atribuições comuns aos deções:
Senadores para aprovação da matéria; em regime
mais membros da Diretoria Executiva:
"Art._ 79 Ao Conselho Deliberativo com.......-.-... ....
de urgência.
-.
pete:
VII- designar os dirigentes das unidadeS
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
e
administrativas,
ouvido
o
ministro
técnicas
- Fernando Henrique Cardoso.
n·=·~~~·i;~ ~ p;~~~~··d~··oi·;~tr;ri;·_~~:
de Estado da Ciência e Tecnólogia;
cutiva do CNPq no tocante à prioridá.de e
·lEG!SL'.ÇÂb CTTADA
linhas gerais 'OrientadOras das atividades da
Alt. 17. A criação, transformação, extinentidade, sua implementação e divulgação,
DECRETO LEGISLATIVO
-ção OiTttansferência de unidades de pesquisa
a ser submetida à aprovação do ministro de
-ou de outros mecanismos que venham atenEstado da Ciência e Tecnologia:
der à realização direta ou indireta de pesquiDispõe sobre a remuneração dos
sas e de capacitação de r~curos humanos
membrOs do Congresso Nacional e dá
iX=·~~;~·~i~~·p~·p;;~t~~-d~·~~~n;;~bá'~·i:
qualificados, dependerá de aprovação pelo
outras provldêndas.
ca do CNPq e suas alterações;
ministro de Estado da Gênda e Tecnologia.
O Congresso Nacional decreta:
X- propor ao ministro de Estado da Ciência e Tecnologia a criação, transformação,
M:·m·cªd~-u-n-id-a-d"'e-d".,;·-;;·~·~j~i;~d~
Art. 9
remuneração mensal dos membros
extinção ou transferência das unidades de
CNPq terá um Conselho Técnico-Científico do Congresso Nacional constitui-se de:
pesquisa do CNPq;
cuja composição e atribuições s~ão defini·
1-subsídio;
das no Regimento Interno do CNPq.
li-representação.
__
_ _
M···;·2:·····õ··CNpq··~;;;;··~d;t~i-;tr:;d~"-p;;---~
19 Ressalvado 0 disposto no parágrafo seArt Z' O su_bsídio, que corresponde em outu·
uma D[retoria Executiva compoSta pelo Preguinte, caberá a cada_Conselho Técnico· bro à importânda de Cz$ 1566.992.0G(l1uni misidente do CNPq, Vice-Presidente e4 (quatro)
Científico das unidades de pesquisa, a el.abo- lhão, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos
Oiretores.
__ _
ração de lista triplice a ser enCaminhada ao e noventa e dois cruzados), é a retribuição devida
19 O Presidente e o Vlce-Presid~nte serão
presidente do CNPq que a submeterá ao mi- mensalmente ao .deputado federal e senador, a
nomeados pelo presidente da República, por
__ oistro de Estado da Ciência e Tecnolog~a pa- partir da posse, pelo exercfcio do mandato parfa..
indícação do ministro de Estado da Ciência
- ra a escolha e designação de seus_ dirigentes. mentar.
e Tecnologia;
.........,._
_____...._.,. __...,_..........--~ 3~ Arepresentac;ão, que corresponde em
M--2~-··E~ decreto entrar~ em vigor n~ data . outubro à importância de Cz$" 1.10"0.000,00 (hum
~O ministro de Estado da Ciência e Tecde sua- publicação.
milhão e cem mil cruzados), é devida mensal·
nologia designará os Diretores referidos no
"caput" deste artigo.
-Art._ -~~- Revogam~Se as disposições em con· mente ao parlamentar_ destina-se a coinpefisar
-u&io. ·
despesas pessoais.
_
Arl 13~ Compete à Diretoria ExeCutiva:
Brasília,4deoutubrode 1988; 1679 dalndepenArt. 49 t devida ao parlamentar, no inído e
I - orientar as atividades do CNPq em
dência e 1()()9 -da República. - JOSI! 8ARNEY no final de cada sessão legislativa, ajuda de custo
consonância com a Polftica Nacional de
Ciência e Tecnologia;
--::- Ralph BiasL
correspondente ao valor do subsídio.

presidente da República, numa tentativa de c:riar
fatos consumados para surrupiar a competência
do Congresso Nacional, at,ribuida pela nova Caris~
tituição, editando~se o Decreto _n9 ~6.930 ao _dia
que antecedeu ao da promulgação da nova Carta

v._

~

~----.~---~

.......

,.~-

.. ..
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Art. 5o O Imposto de Renda incidirá sobre toR
dos os valores previstos neste decreto legislativo,

pagos em espécie, na forma da -Lei
---Arl 69 O parlamentar que, ínjustificadamente, não comparecer à -sessão do dia deixará de
perceber 1/30 (um trinta avos) do subsídio e da
representação.
Art. 79 O suplente convocadO receberá, a partir da posse, a remuneração a que tiver direito

o parlamentar em exercício.

Parágrafo único. O valõr--correspondente à
ajudade custo não será devido ao suplente reconvocado na mesma sessão legislativa.
Art 89 Os valores da remuneração dos deputados federais e senadores serão reajustados, uni-

formemente, por atas das respectivas Mesas, na
mesma data e no mesmo percentual focado para
os servidores da União.
Art. 9? As c:ontributções devidas ao lnstituto

de Previdência dos Congressistas pelos seguraR
dos e a patronal devida pelo Senado Federal e
peJa Câmara dos Deputados serão calculadas so-bre o subsidio.
§ )9 As pensões do lnstituto de Previdência
dos Congressistas serão calcuJadas tomandO~se
por base o subsídio estabelecido neste decreto
legislativo, observada a legislação em vigor.
§ 29 AsMesasdoSena"aOFederaledaCãmaR
ra dos Deputados deverão alocar em seus orçaR
mentes re<:ursos próprios para atendimento das
despesas decorrentes da aplicação deste artigo.
Art. 10. Ficam extintas quaisquer remuneraR
ções acessórias, pagas em espécie, não previstas
neste decreto legislativo, exceto a correspondente
ao auxílio-moradia, enquanto persistir o déficit de
imóveis funcionais.
Art 11. Este decreto legislativo entra em vi~
gor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos ao dia 6 de outubro de 1988.
Art. 12. Revogam~se as disposições em con~
trário.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1988~
Senador Huberto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Do
expediente lido consta o Projeto de Resolução
n9 201, que após publicado e distribuído em avulsos ficará sobre a mesa pelo prazo de três sessões
a fim de re<:eber emendas.
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr.
)9 Secretário.

É lido o seguinte:
OF. N• 801/GP

Senhor Presidente,

A

Sua Ex.celência o Senhor
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do
Senado Federal
Praça dos Três Poderes
70160 - Brasilia - DF.
Em 15 de dezembro de 1988
Cumpre-me o dever de levar a conhecimento
dessa Casa os esclarecimentos necessários sobre
dúvidas que estão surgindo no tocante ao Projeto
de Lei n" 62/88, que cuida de -Ú1.stalação dos T nbuM
nais Regionais Federais, quanto às disposições
contidas no § 2 9 do art. 99_ _e_ art. -1 O -do citado
projeto.
Quero, de inicio, ressaltar que o texto de todo
o ordenamento foi amplamente dEibãtido pelO PieM

nário da Corte, e por ele aprovado, sendo de assinalar a preocupação sempre presente de observar
as regras constitucionais e a legislação em vigor,
principalmente o princípio básico e salutar de conM
curso púb!ico.Qaanto ao art. 1O, está expressamente prevista
a condição para o aproveitamento do servidor,
pois a regra alcança aqueles funcionários de ouM
tros 6rgãos, que, de há muito, vêm prestando
serviços ao tribunal, na condição de requisitados.
Sobre o § 29 do art. 99, deixouMse de incluir
a expressão "concursado", tendo em vistã a cirR
cunstãncia de qUe-a norma regula aproveitamento
de servidores do Quadro do próprio tribunal, toM
dos eJes nomeados por força de habilitação em
concurso público.
São estéi-Os esdarecimerltos q-ue jUlgo, por
dever de oficio, prestar aos ilustres membros do
Senado, de sorte a obviar passiveis dúvidas acerca
do assunto.
ValhoMme da oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência os meus protestos de alto apreço e distinta consíderação.-- Ministro Evandro
Gueiros Leite, Presidente do Tribunal Federal
de Recursos.
O SR. PRÉSÍDENTE (Dirceu Carneiro)- O
oficio lido vai à publicação.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa comunicação que vai ser lida pelo
Sr. ]9 Secretário.

Ê lida a -sefiuinte:
Gabinete do Senador Edison Lobão
Brasília, 15 de dezembro de 1988
ExmoSr.
Senador_ Humberto Lucena
DD. Presid~n-~ do
Senado Federal
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', de acordo
com o Regimento Interno em seu art. 43, alínea
"a", que me ausentarei dos trabalhos da Casa
no perfodo de 26 de dezembro do corrente a
4 de janeiro de 1989, em caráter particular, viajan- do ao exte_dor ~
_
Atenciosas· saudações. -Senador Edlson Lotiãó~-----

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --A
comunicação lJda vai à publicação.
Sôbfe- a mesa, requerimentos que vão ser lidos
pelo Sr. ]_ SecretáriO.
0

São lidos os s.egulntes:

REQUERIMENTO
l'i' 241 de 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b. do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Câmara n' 62. de 1988 (n' 1.071/88,
na Casa de oürigem), que dispõe sobre a composição inJciãl dos triblll1êlis regionais fedérais e sua
in~~lação, cria os· respectivOS quadros de pessoal
e dá outras providências.
Sála das S_~s_s_ões, 15 de dezembro de 1988.
- Edison Lobão- Leopoldo Peres --Cid
Sabóla de Carvalho.
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REQUERIMENTO
N• 242, de 1988
RequeremoS urgência, nos termos do arL 371,
alínea b, do Regimef!:to Interno, para o Projeto
de Resolução n9 200, de 1988, que fixa, para o
exercício de 1989, a remuneração do Governador
do Distrito Federal e dos respectivos secretáriOs,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
-Nelson Wedeldn- Mário Borges- Pompeu de Sousa - Mauricio Corrêa- Alexandre Costa - Mário Maia - Edison Lobão
- Ronaldo Aragão - Divaldo Suruagy Afonso Sancho - Francisco RoUemberg Almlr Gabriel.
-O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- EsM

te5 requerimentos serão votados após a Ordem
do Dia, na forma do art. 173, II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
Presidência recebeu as Mensagens n~ 277 a 280,
de 1988 ([)9 543 a 546/88, na origem),-peias quais
o Senhor Presidente da República, nos- terrT:tos
do art. 52, item VI, da Cons6tUição, solicitam autorização para qUe óS" GoVernOs dos Estados de
Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo
e da Paraíba possam contratar operações de crédito, para os fins que especifica
A Presidência designará, oportunamente, os relatores das matérie!s.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há
oradores inscfitos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Pas_sarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- I'A
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me
sinto ligeiramente inibido de subir à tribuna para
uma análise, não apenas deste ano, que está terminando, mas do Governo do Presidente José
Samey, por que nao estou encontrando à exceção
do Senador João Menezes, a representação governista na Casa.
Ontem, quando estive em Palácio, a televisão
e a imprensa, em geral, mostravam certa surpresa
de eu estar lá presente. Mostrei que eu não era
nenhum troglodita. Eu estava presente no cumprimento de um dever de civilidade e um dever de
educação polftica, para cumprimentar o Presidente da República, que, paralelamente a ser o Presidente da República, é um amigo pessoal meu,
mas, que- eu ·exerceria hoje o mesmo direito de
ontem, que seria o direito de- fazer a crítica e01
relação ao Governo, e eu abrangeria o Governo
no seu período de 1985 para cá.
EstamOs terminando o ano com uma inflação
de cerca de 900%, quase chegamos aos quatro
dígitos.
O Goveino, desde 1985, fez três tentativas para
estagnar a inflação ou para reduzi-la. A primeira
tentativa foi feita ainda com o Ministro Francisco
DorneJles.
Todos nós devemos estar lembrados de que,
quando o Presidente José Samey fez a leitura
do discurso do Presidente Tancredo Neves, que,
afinal, não tomou posse, Sua Excelência enfatizou, sobretudo, aquela passagem "é proibido gastar".
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A tônica do Minlstro Francisco Domelles era

a austeridade; durou pouco tempo.
Depois veio o Ministro Dilson Funaro, e a ele

coube a responsabilidade fundamental de editar
aqueles célebres _decretos-leis que foram conhecidos como Plano Cruzado, como se fosse possível, evidentemente, eliminar qualquer tipo de inflação ou de correção monetária, como existe no
Brasil, mediante um simples decreto. O resultado
sabemos _qual foi: a anestesia da consc:iência nacional e, depois, a imensa frustração popular.
Tenho este livro, que li do Jornalista Carlos
Alberto Sardenberg, sob o título "Aventura e Ago-

nia nos Bastidores do_ Cruzado", que acho que
todos nós, homens públicos, deveríamos ler, porque ele trata de toda a_ questão de como se deu
o desenrolar desse processo. Ele _era assistente
ou assessor do Ministro João Sayad, dispõe de
arquivos do Economista Pérsio Arida, e faz com
que esse_desenrolar do processo venha cruamente a ser lido por todos nós.
Para se ter uma pequena fdéia d~ como se
processou isso, que levou meses em discussão,
está dito aqui pelo Joma1ista Carlos Alberto Sardenberg:
"Dilson Funaro nâo temia" por nada, uma
vez que compreender os aspectos económicos parecia-lhe tudo resolvido. O esforço
político de comunicação para fazer passar
o Plano 'deixa comigo, crau'""' era uma expressão,muito e.omuro __d,_o ministro; fi_c_a comigo-, "só o Presidente Samey se igualava
a Funaro nessa determinação sem receios.
Quando o Plano foi finalmente anunciado
na manhã de sexta-feira 28 de fever~i(o, o
GoVerrio não dispunha de qualquer pólítica
alternativa nem preparara esquema de emergência para enfrentar eventuais desastres."
O Plano foi lançado sern sequer uma perspectiva C:le alternativa para o seu resultado. Este é
um passado, sobre o qual não nos detemos.

* "crau", quer dizer, está tudo resolvido.
A terceira tentativa foi feita de curta duração,
também com o Plano Bresser, e agora estamos
na quarta tentativa com o_ Minlstró Mailson da
Nóbrega.
Tenho aqui a Folha de S. Paulo do dia 11
de dezembro de 1988, em que o próprio Ministro
Mailson da Nóbrega já, praticamente, abandona
e declara a falência de sua proposta do chamado
"feijão com arroz", e diz, em determinado momento:
"Se olharmos, hoje, pelos diversos segmentos da economia nacional, vamos ver
que apenas o Estado não v_ai bem e isso
se reflete em níveis inaceitáveis de inflação
que pode contribuir, tem-s_e que reconhecer,
para contaminar o lado bom do País, que
é o setor privado."
Quanto ao problema de polftlca gradualística
de "feijão com arroz", ele declara que já abria
mão disso pela perspectiva ou necessidade de
uma política mais forte.
Essa entrevista do ministro, que naturalmente
não passou despercebida aos Ses. S~nªdo_res, é
extremamente importante, porque S. Ex" trata de
todo o problema econômico_durante a entrevista,
e nós chegaremos a ela.
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Agora, vejamos o restante da cons:tatªção dos
Ontem, os partidos foram convidados para ir
economistas:
a uma reunião no Ministério do Trabalho, para
integrãrem-se no Pacto Social. E estivemos lá nós,
"Então, com a inflação acumulada de dois
com exceção dos partidos chamados de esquer·meses atingiu 330% em novembro de 87,
da, que lá não foram, ou centro-esquerda- hoje,
e 816% em novembro 88."
aUás, há a disputa de ''n" partidos pela centro-esEntão, houve uma disparidade completa; em
querda, e ainda hoje li que o meu Partido, em
vez de a inflação cair, com a queda do déficit
florianópolis, é centro-es_querda, e eu .não .sabia,
tomei conhecimento disso deliciado (Risos.)-:- PúblicO,_ éla aUmentou, oeSse._C;on~ito operaciocompareceram os outros, ou pelos seus presi- nar:Mas iSSo exj)Ilca, também em grande parte,
pelo que está dito pelos economistas, inclusive
dentes, como no caso do presidente do PTB e
pelo ilustre colega meu de Bancada. É que o
eu, ou pelos representantes_, secretário-geral, no
déficit público, segundo o Economista Marco Oncaso de PMDB e Frente Liberal.
·
tra, não é estável por três motivos: _as eXpectativas
O que fiZemos, a convlte do Ministro Costa_Couinfli1ci0nárias_, que nós, como leigOs, chamamos
to? Sentamos a uma grande mesa e ouvimos
"a inflaç-ão psiCológica" - o efeito psico16gico
saudações...Uma saud~ção nos foi feita por um
da inflação- formas de financiaméntos do déficit
empresário, outra nos foi feita pelo líder sindical,
e a expansão monetária.
Luiz Antônio Medeiros e, em seguida, o nosso
Sõbre a-forma· de financiamento do déficit, eu
presidente da Casa- uma figura, mais representativa do Congresso - fez um belo agradecimen- · li a Opinião do Senador Roberto Campos. Diz ele:
to e nós nos retiramos sem saber o que aconte"Nós estamos financiando através .de
ceria depois, nem o que acontecerá antes.
emissão, principalmente. E nós, se emitimos
De maneira que coloquei grandes esperanças
e .aumentamos a base_mon~tária. automati~
no Pacto depois que vi que o Pacto poderia ser
camente nós temos mais dinheiro e mais
realizado a partir do momento em que a hiperininflação de demanda. Mas, ao lado disso, nós
flação affieaçãsse realmente tómar conta do País.
temos o problema da expectativa e temos
Como dtz um ditado americano, "melhor do
o problema da expansão monetária."
que o mélhor conselho é um bom susto", então,
ora, "ãlém desses fatores, mehciõhou o déficits
o susto d_a hlperinflação poderia levar as pessoas
de caixa do Banco do Brasil e do Banco Central,
a pensar um pouco mais na necessidade de gaque aumentaram este ano numa proporção maior
nhar um pouco menos agora, ou perder alguma
qu:e a· redução do déficit público. Quer dizer, encoisa agora, para não ter que perder tudo depois.
quanto o Governo çonsegue reduzir o déficit púInfelizmente, hoje mesmo o jornal já dá uma deblico, o Banco do Brasil e o Banco Central estão
claração do Líder_Antônio Medeiros-:-- estavam
com dê fiei( Superiores _àqueles que o Governo
. presentes várias_ Confederações de TrabéUhadores, quase todas elas por sinal -, em que ele -Conseguiu r€!duzif.-E _mesmo na_apreciação, na
previsão do_ EcQnorn_ista Edmar Bacha, o déficit
diz que já está praticamente disposto a, com os
conjunto desses dois grupos - Banco Central
trabalhadores, abandonar o Pacto, porque n~o
e Banco d() Brasil, Banco do Brasil no apoio finanacredita mais na possibilidade de êxito, uma vez
ceirÕ às exPortações e agricuhura, e Banco Cenque os trabalhadores, segundo ele, estariam patrai com operações em moeda estrangeira -ele
gando o preço isoladamente, enquanto a área
acredita que este conjuto deverâ atingir entre
patronal s6 chega lá para pedir reajustes de pre4,2% e 6,2% do PIB.
ços.Ora, se- o (}overno conseQ:úe _baixar o déficit
No meu partido, o eminente Senador Roberto
públicO par_ã n1enos de 4% do PIB, isso fica· agraCampos tem uma opinião inteira pessimista a
vado pOr um aumento dessa natureza _que tamrespeito disso. A sua posição é desalentadora.
bém está relacionado com o produto interno bruS. Ex"- garante que a inflação não declina com
to.
o declínio do déficit público, porque este está sendo financiado principalmente pela emissão da
Segundo Edmar Sacha, ~s neçessidades
moeda, logo, aumento da base monetária, Isto
deverão atingir este ano de 8% _a 1O% do PJB;
é, mais inflação. Por quê? Porque o Governo, dequer-dizer, de 25 bilhões de dólares a 32 bilhões
sacreditado, não consegue leiloar seus títulos, a
de dólares: é o défic:it Logo, podemos chegar
menos que ·aumentasse já exageradamente as
a uma conclusão inicial:_ os preços ·estão sendo
taxas de juros a eles correspondentes.
tratadoss como causa da inflação, quando, na
Não está sozinho o ex-Ministro e hoje Senador,
verdade, eles devem se:r :anali~dos.como_.çonse
meu ilustre colega de Bancada, Roberto Campos.
qüência da própria inflação. Além disso, como
Aqui, a Folha de S. Paulo rea1izou também, nos
já se disse aqui, o déficit público não inclui todos
primeiros dias de dezembro, um simpósio com
os fatores correspondentes.
sere economfstas de diferentes categorias. A_con~
Por que acho - embora me seja .penoso .devo
dusão unânime deles- porque houve conclusão
dizê-lo - que isto está acontecendo em grande
unânime e depois houve conclusões _discutíveis
parte? Em primeiro lugar, porque acredito que
- foi a de que:
o Governo perdeu a credibilidade. Todos vimos,
"Não existe correlação automática entre num desterminado momento, __o_ ecottomista Loos níveis de déficit público e de inflação. Este pes, que é um dos pais do Plano Cruzado, criar
fato constatado pelos sete economistas apre- um novo plano, e o Plano Real, previa o Congelasentou-se de maneira eloqüente nos últimos mento de preços.lmediatamente os preços dispadois anos. O défidt público, no <::onceito ope- raram! Chegando ao fim do mês, a inflaçã_o cre.">racional foi de 5,5% do PIB, em 87, e eStá ceu, e o Sr. Ministro Mailson da Nóbrega deu
estimado em 3,8%, em 88."
a seguinte explicação: ~·A inflaç® cresceu pelo
Então, realmente, o Governo conseguiu fazer efeito Lopes." Embora o Sr. Ministro tivesse negacair o défi<:it público.
do_qualquer possibilidade de congelamento, bas·
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tou que um economista com aJguma reputação
falasse em congelamento para que imediatamente aparecesse esse fator a que me referi antes,
o fator das expectativas psicológicas, porque não

se acredita na paJavra. Parece-me de extrema importância caracterizar isto.
Depois, a deterioração de algumas conquistas

que eram admiráveis e, recentemente, nós as fruímos aqui. Deter-me-ei em uma só, para mostrar
como o problema, nestes últimos anos, tem sido

decorrência, em grande parte, de uma falta de
saber estabelecer prioridad~ e_ aplicações.
Qual de nQs iíão sabe hoje a dificuldade no
campo das telecomunicações? Lembro-me do
tempo do Presidente Médici, na inauguração, pelo
Ministro Mário Andreazza, de parte de um trecho

da Transamazônica, erri que rep6rtet do New
York Times ter saído da área da Transamazônica,
chegar a uma pequena _cidade, que era Alta mira,
e falar, pelo DOI, para Nova Iorque. Hoje, temos
uma frase que dia a dia se transforma numa píada.
Está-se falando no telefone e cai a linha! Toda
hora: - caiu a linha! é: a secretária do Gabinete
etc. a falar a mesma coisa.
Creio que o Líder do PMDB gostaria de ter
- não sei se do PSDB também - um carro
com um telefone instalado. Tenho essa mordomia. Diz o Senador Fernando Henrique Cardoso
que também tem. Para mim, é um teste de padênda permanente. O meu dia começa e termina
mal se tenho que usar esse equipamento. Já pedi
indusive à Mesa que retirasse o telefone do meu

carro.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Senador, só nã6pedi que retirasse o telefone porque
é uma maneira de reconhecer o meu carro com
aquela anteninha que tem lá em cima. É um enfeite feio, aliás. A anteninha funciona, o telefone
não.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Mas acho
que V. Ex" pode, qualquer dia, tomar um outro
automóvel por equívoco, p-o-rque há vários outros
com essa anteninha

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Espero ·que seja o de V. Ex"
O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Se tomar
o meu por equívoco, desde logo V. Ex' está absolvido. Mas cuidado com certos carros que V. ~
possa tomar por equivoco. {Rlsos.)_
_
Ora, esse problema de cafr a linha, o que prova?
Prova que o Ministro das ComunicaÇões - que
tem aqui grandes admiradores no Plenário- será
apenas o responsável por isso? Ou, ao contiálio,
junto com o problema administrativo, o que· temos é uma falta de investimento no setor? Deixou-se de investir!
Hoje, estamos sendo procurados aqui por pessoas do alto escalão do Governo e, dentro de
momentos, o Senador Nabor Júnior deve fazer
um relatório de um problema dessa natureza, liga~
do a uma taxa para uma fonte de recursos para
a Portobrás. Retirou-se isso. Recebi ainda pouco
do Dr. TeófiJo e seus auxiliares. Retirou~se isso.
No momento em que se retira uma fonte de recursos dessa natureza, está se fazendo com que praticamente os portos passem· a ter cada vez mais
insuficiência de recúrsos, de meios e de_ equipamentos. Isso não-pode _ficar assi~. Não é pos~íyel
ficar assim. COmo dizia S. _s~ ainda há pouco:
cada navio que fica no porto de Santos espera11do

para atracar paga; por dia, 20 mil dólares. E o
que o Brasll gasta. E, no total, de acordo com
os dados de S. S•, .chegamos a 300 milhõ_es de
dólares perdidos apenas por falta de oportunidade
de aportar.
-Então, retirou-se também do DNER a possibilidade de recursos para as estradas. Ficamos nós
a despir um santo e tentar cobrir o outro.
Eu falei, durãnte a Constituinte, que me preocupava com o que se deu como .atribuição futura
da Previdênc_ia Social, que levou o Deputado Ulysses Guimarães a dizer, com muito orgulho, que
o Brasil era o quinto País do Mundo que passava
do si~tema de previdência para o sistema de seguridade social; quer dizer, garantir o cidadão do
berço ao túmulo. É muito bonito iss_o: agora, vamos ver com que recursos vamos fazer isso. Vai
exigir, certamente, um reforço de carga tributária
que não sei até que ponto nós podemos admitir.
E.aí entra a parte mais penosa do meu discurso,
porque eu convivi, nesta Casa, muitos anos com
o Senador José Sarney. Fomos companheirOs
de prumada, de apartamento; o meu apartamento
- é acima de Sua Excelência, nossas famílias se
relacionaram; de Sua EXcelência eu tenho provas
pessOais de Carinho, às quais eu correspondo,
mas eu digo isso até em nome do meu Partido,
com unia- vontãde de que essas coisas possam
ser modificadas, porque o temperamento de Sua
Excelência, o nosso Presidente, é um temperamento de pessoa afável, que desejaria que todos
os fatos não perturbassem a Sua Excelência e
à Nação. Mas é escandalosq que, de algum modo,
por exemplo, um Ministro do Governo vá ao interiól- do Seu Estado e, em discurso em área pública
chame outro Ministro de ladrão - não chamou
cfe 9utro termo. não! E aqui nesta Casa mesmo
já se salientou esse problema - creio que o próprio Senador Jamil Haddad já tratou, já percutiu
essa matéria - e nada acontece, os ministros
fiCam na c~._ficain no MiniStério e nada ao público ê Oferecido como resposta.
-- Há poucos dias doeu-me verificar que um ex..aJuno meu, da Academia Militar de Agulhas Negras,
hoje general da ativa, saiu de um comando da
vna militar convidado para dírigir uma empresa,
para a qual, talvez, ele não tivesse o background
necessário. Então, o que ocorre? Esse general
é objeto de denúncias, não ele pessoalmente mas
o seu escalão imediatamente abaixo, e essas denóncias partem de dentro da própria Petrobrás
e, por seu turno, o general denuncia que aquilo
que ele recebeu antes também não era correto.
Então, nós fiCamos ouvindo coisas assim, lá dentro, no momento do depoimento apresentado.
Dizia um cavalheiro, encarregado, antes, do
problema das contas da BR - que ê uma das
grandes empresas brasileiras - que o Banco -do
Brasil tinha colocado dificuldades para o depósito
e, por isso, à proporção que essas dificuldades
foram apresentadas, os depósitos do Banco do
Brasil cederam e acabaram em um Banco Rural,
que_ cieio aqui_ p_oucps conhe_çam,_talvez até o
-Senador AfonsO Sancho possa conhecer, mas
nem todos conhecem o Banco Rural. que reçebeu
grandes depósitos em detrimento do Banco do
Brasil, por exemplo.
_ Ora, o_que-faz o general? Acha-se atingido pelo
presidente da Petrobrás que é Qutro homem res~
peitável, é um técnico respeitável da empresa,
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e entra com recurso judidal, uma ação judicial.
Então, ficam ambos demissíveis ad nutum como se dizia aqui que até ministro de Estado
ê nomeado em português e demitido em latim
- e não se demite ninguém, não se modifica,
não se faz nada, e a Nação começa a ter dúvidas
sobre a Petrobrás, que é o único vício, ou crime,
no julgamento do eminente .colega Roberto Cam~
pos, que eu pratiquei na minha vida, que foi defendê-la. S. Ex!' não me perdoa por isso. Então, a
Petrobrás fica em dúvida e a própria Nação brasileira também, se isso se passa realmente a ponto
de afetar a eficiência da empresa.
A cizãnia, portanto, toma conta do Governo em
grande parte.
Quem de nós não sabe que o Ministro Mailson
da Nóbrega, por ex--emplo, e o presidente do Banco Central não -se dão bem? E o Banco Central,
como Se sabe, não é ainda um banco para o
qUal se nomeia o presidente como no Banco Central americano, no Banco Central suíço e no Banco Central alemão. Eles independem do governo.
Nós até devemos modificar isso no próximo ano,
provavelmente. Mas fica o ministro da Fazenda
em colisão permanente com o Banco Ce'ntra:J,
e ambos permanecem no Governo. A mim me
parece que é algo que o presidente precisaria
considerar.
Fmalmente, nós estamos a quantos meses sem
um ministro do Trabalho? Tantas greves neste
Pafs, à vontade, aí grassando, e não temos um
ministro do Trabalho.
Toma-se um ministro que passa a ser o curinga
do Governo, é utilizado em várias funções ao mesmo tempo, e ele é muito bom profissional, muito
bom economista, inclusive, um homem com ca~
paCidade de diálogo, mas das duas uma, ou nio
há necessidade da Casa Ovil, do Gabinete CMI,
ou este homem que acumula o Gabinete CMI
com o Ministério do Trabalho há tantos meses
está sendo prejudicado, para poder dar uma solução.
Sr. Presidente, V. EX' já me adverte, aquí, opticamente, que o meu tempo está. encerrado. Eu preciso, realmente, ser mais breve, para que possamos chegar a votações importantes hoje.
Quero dizer apenas que, ao fazer esta critica,
nós também temos sugestões.
Nós sugerimos, primeiro, "evitar contaminar o
lado bom do País, que é o setor privado". Isso
está entre aspas, foi declaração do Sr. Mailson
da Nóbrega, não é nosso.
O que seria ideal?
A retirada do Estado da sua sufocante intervenção na economia.
Eu, quando vejo algumas pessoas do PSDB,
por exemplo, que respeito muito, e uma vez disse
o Senador Fernando Henrique Cardos, não sei
se cóm rilalícia, com ironia de sociólogo ou com
cortesia de companheiro, que o programa do
PSDB era uma espécie de cópia do programa
do PDS não utilizado e não aplicado. E poss1vel
até que seja.
Mas acontece que, quando vejo algumas pessoas dizerem que a Suécia é socialista, dou gargalhadas, porque 94% da economia da Suécia estão
na mão privada, enquanto no Brasil temos uma
avalanche de companhias estatais_ que o Ministro
Mailson da Nóbrega, nessa mesma entrevista, declara que não pode controlar, porque, quando
ele quer controlar o déficit público, quando ele
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quer controlar as :despesas, nos últimos três anos,
as estatais principais aumentaram em 100% de

valor real os seus salários.. Ai _e~tã um ponto da

Importância das estatais. Até a r~gulamentação,
portanto, seria para nós um ponto de vista que
o meu partido oferece corno uma espécie de solu-
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de Lêriih - isso lembrado pêla direita, que é o
que a esquerda nos reserva, desde que não seja
esquerda tem que ser direita -aliás, a cent;ro-esquêfda está ocupando um lugarzinho que começa tamb-ém a ser topograficamente levado em
.consideração. Então, preCisamos da nossa perestroika, como disse, ou brasilstroika, ou o que seja,
"e,ode modelo fechado de substituição de importações, temos que passar ao modelo aberto de integração competitiva.
A república dos alvarás deve tornar-se urna república verdadeíramente aberta, não só no sentido político, mas ecOnómico, cuja única ideologia
seja a liberdade política do indivídu_o e a efidêrlcia
ecoilôtnrcâ-da empresa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas prolongadas. o-orador é efusivamente cumprimentado.)

ção.
----~
A redução do Poder da buroçrada. Prec.isamos
fazer a nossa Perestrolka também. A burocracia
é extremamente impostante no País e está estag·
nando a vida nacional.
._ .
_ . __
Por que não pensar na redUção dos ministérios?
Fui ministro a primeira vez: c.om dezess.eis ministros no máximo. Há dias, acompanhando as eleições nos Estados Uni_d.Qs_constatei que o número
de ministros nos_ Estados Unidos _é_ bem menor
do que aquele que existe no Brasil. Só isso talvez
nos desse uma possibilidade de ter melhor coordenação das despesas e economia também de
_ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) meios.
Coi-tcedo a Palavra ao nobre _Senador Nelson CarDevemos prosseguir no incentivo às exportaneiro.
ções e no in-cremento das importações, porque
não adiante faz_er saldos entre a Importação e
O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB-, RJ.
exportação muito volumo.sos s~. eles forem_ obtiPronuncia o seguinte discurso).- Sr. Presiderite,
dos à custa d,e_contenção violenta dªs_lmporta- _ :Sr. Senadores, depois do vivO e docemente âCre
discurso pronudado pelo eminente Senador Jarções. E se fizermos Isso, iremos sucatear a indúsbas Passarinho, o Senado _permitirá que diQã, nestria brasileira em poucos m.e_se,s ou, pelo menos,
~e fn:Omento, palavras amenas.
em poucos anos.
Antes que dezembro· findo, mandam as boas
Restaurar os investimentos estrangeiros por
1)1aneiras que se faça um_ba1anço das canseir~
nós evitados_ de _qualquer maneira pela posição
atribulações, esperanças e incertezas que marcaque a maioria tomou na Constit_u_ição de_ 1988,
ram os últimos doze meses.
que tem uma linha de xenofobia se não de xenofobia, pelo menos de_ind_isfarçável prevenção contra ____E do grato dever de au-gurar publícamente bons
o capital estrangeiro.
ª'nos l'!le desincumbo, com a graça do ~enhor
e a tolerância dos .que me ouvem.
Queixamo-nos que somos um dos poucos países que estamos f~endo exportação líquida de
É do Padl-e AntÔnio Vieira esta página de singucapitais. Desde 1982_estamos fazendo i~o. Leni- ._lar eloquência:
bro-me que, num determinado mome.nto em que
"Em um mundo, digo, onde apenas se
era ministro da Previdência_, __r~_ç_cl;li_u_fO_Q.a_dCf d_o
encontra com- um Dõin-dia, ter obrigação de
Governo que mostrava que nos cirlCO ãnOS anfe<ia~ bons anos, dificultoso empenho! E:na
riores nós tínhamos exportado 55 bilhões de dólaminha opinião cresce, .:líilda, mais essa difires para o pagamento -do serviço da dívida. E
culdade, porque isso de dar bons anos, ennão entra isso como informação.
tefido~o de diferente maheira do que comoDe nianeira que a nossa conclusão- seria esta.
mente se pratica no mundo. Os bons anos
O Brasil já atelitou, ainda que sem tenacidade
___não OS-<16: quem os deseja, senão quem os
e contiriuidade, várias políticas, aquelas a que me
assegura."
referi: de Dotnelles, de Funaro, de Bresser, e, agoNo
ano distante de 1641, continuav.;~ Vieira sua
ra, a política de "feijão-com-arroz", já abandonada
pregação:
pelo Ministro Maílson.
O que o Brasil ainda não tentou foi uma expe_"A quantos se desejara_m nesta vida, a
riência de liberalização econômlca paralela à libequantos se deram os bons anos, que os não
ralização política. Indiscutivelmente, conquistalograram bons, senão mui infelizes? Seguemos a liberalização política. Há velhos oposiciose de logo, própria e rigorosamente falando,
-que não dá os bons anos a quem só os desenistas na Casa, hoje governistas, que dizem à que
conseguiram essa libe_raliza_ção- por eles. Acredito
ja, senão quem_ os faz segui-Os."
que foi rua de duas mãos. O GOveffió da época
O ano que_ começa, Deus o permitirá, será o
também compreendeu que era preciso liberalizar.
ano bom que o Brasil espera. Será o ano_ em
Vejo aqui, sentado, para alegria nossa, o eminente
que deputados e senadores terão de desincumSenador Franco Montara, com o qual tive oportubir-se da grata tarefa de complemantar a Constinidade de ser eu esmagado, em debate com ele.
tuição de 5 de outubro, de tal sorte que ela possa
fazer a abertura econômica para complemenser aplicada integralmente pelos tribunais, e espatar a abertura política Isso exigiria além das formas convencionais de cortes de gastos e tributalhe ~obre todo o povo os beneficias que nela
se contém. Será, afmal, o ano em que a Nação,
ção, um exerdcio de re.d_u_ção dos custos operacionais e de estímulo à oferta. Enlão, veio regulatoda ela, comparecerá às umas para elei;Jer seus
mentação- da economia:JiYre_fl!.it_LJaÇ_ão da_ taxa
supremos mandatáriOs, pelo voto direto e s~creto,
de câmbio, privatização cuidadosa, que não seja
com o sangue novo dos jovens maiores de dezestransferência, evidentemente, daquilo que é bom
seis anos. Completar-se-á assim a redemocraapenas para aqueles que não querem correr _o
tização pela qual tantos se empenharam, dentro
risco. O Brasil tem ·que ter a sua nova política
e fora do Congresso Nacional, durante um qüarto
econôrnica - aqui há um pouco de lembrança
de século. Justo, pois, que a saúde 1989 corri

efusão e confiança. Vieira iridagava ·como _seria
possível, nos meados do Século XVII, prometer
bons anos a Portugal, se aq mesmo tempo o
via "por uma parte com as armas na mão, por
outra com as mãos cheias de f~Jicidades". Ainda
bem que as armas do Brasil de hoje estão nos
quartéis. Eâcil se~ assim ericher- as mãos de felicid?tdes, e desejá-las a quantos, em todos os recantos do país, voltam os olhos e o caiação, esperançosOs, põr dias melhores, m_ais tranqüilós e mais
ditosos. _
_
_
..
.
Não há, ent(e J1Ó_s,_quem_não conheça o apólogo das cotovias, que o Padre Manoel Bernardes
imortaliZou em Sua lídà -e relida "N_ova, Flore~".
Tão valiosa é a lição dessa~ p~uenas av~s cinzentas, que cantam no silêncio das madruga_9as, e
constroem seus niilhos entre as searas, que dela
retirar se devem os proveitos que a prudência
e a sabedoria espa1ham. "Quem_quer vai, quem
não quer manda", diz o_adi3gio. FOi-se O tempo
em que se havia de caminhar, necessariamente,
para os palácios do Executivo, S~nhor çl_o bem
e do maL Na hora democr~tiC?I que _yivemos, o
pOvo dispOe de tribuna franca nos _legislativos,
e-dos parlamentares, dos federais aos municipais,
deve o povo esperar que garanta a todos os brasileros os bons <;~.no_:;; Qlle, para repetir VieJra, ''não
os dá quem os des_~ia. senão qu~m os asseg!fra".
·•Ai de nós, os anos fogem rápidos", cantava
Horácio. Mas não tão rápidos que impeça que
nos saudemos, antes que finde dezembro, na
certeza de que 1989 será o _Ano Bom que todos
nós, os brasileiros, nunca deixamos de sonhar
e-de querer.
Bons anos, Sr. Presidente, Sr. Senadores, srs.
jornalistas, srs. funcionários, srs. yisita~tes. E; que
Deus, em sua bondade, diga amém. (Muito bem!
Palmas.)
Durante o diScurso_ do Sr. Nelson Camelrri
- o Sr. Dirceu Carneiro deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr. Humberto
--Lucena.

O Sr. Jutahy Magalhães -

Sr. Presidente,

-peço a pãiavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
'~~OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.

Pela ordem. (Sem revisão do orador._)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje, na reunião da Mesa
Diretora. foi tomada uma decls._ão contra.~ qual
o Senador Wilson Martins e eu nos pronunciamos.
Não quero fazer julgamento de valores e de opiniões, mas quero levantar uma questão de ordem
perante a Mesa, porque, Sr, Presidente, a decisão
tomada significa que o Senado Federa] terá que
iilc_l~Jir_no seu quadro todos os seçretários parlamentares e assessores técnicos dos Gabinetes
nomeados pelos Srs. Senadores, sem concurso
público, e todos entrariam no quadro do Senado.
Considero, Sr. Pre~i4ente, que para [sto seria
necessário fazermos transformações n_Q Qyªd_ro,
de funções ou de empregos, o que nós,_- antes
dá nova COnstituição, na Mesa Diretora, Po~iíamos
fazer, mas que hoje, de acordo com o art. 52,
alínea .XUI, da nova Constituição, não temos cOndições para fazê-lo. É privativo do Plenário do Senado.
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pareceres, que eles vão às barras dos tribunais

lutar por esses direitos.
"Compete privativamente ao Senado FeA minha questão de ordem, pois, Sr. Presidente,
deral:
é apenas esta: saber se, no entendimento da Mesa,
..............................................
---- -- sta até . t á
XIJI- dispor sobre sua organização, fun-··~ ~ m ~a er que ter ~rosseguimento atr~v~s
danamento, polida, criação, trariSformação ne um projeto de resoluçao ou por ~a de~sao
ou extinção dos cargos, empregos·e funoPJenárlo_doSenado Federal. (Muito bem.)
ções..."
--O Sr. Dirceu Carneiro -Peço a palavra pela
É o que compete privativamente ao Senado ordem, Sr. Presidente.
Federal, compete privativamente ao seu Plenário,
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) não à Comissão Diretora. E para chegannos à V. fr não prefere que eu decida a questão de
condusão da decisão da Comissão Diretora de ordem do Senador Jutahy Magalhães?
hoje, teremos que chegar a essas transformações
de cargos, empregos e funções,. quando, no meu
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC.
entender, a decisão da Comissão Diretora não Pela ordem. S~m__revisão do orador.)- Sr. Presié conclusiva, ela depende da aprovação do Plená- dente, apenas queria enfatizar esta questão no
rio do Senado.
mesmo sentidO e no nlesfno ruino; inclUsive coSenhor Presidente, sinto que mais uma vez eu rno um dos membros da Mesa que tem esta mestenho que tomar wna atitude antipática. Muitos
ma opinião e este mesmo posicionamento de
dos funcionários atingidos por essas níedidas são ' zelar pelo procedimento correto e de acordo com
pessoas às quais dedico até amizade, e não ape- os compromtssos históricos que esta Casa tem
nas um convívio funcional. Mas eles_ eStavam com a sociedade brasileira, particu1armente decons_cientes e cientes de que eu lutaria até o último pois desta Assembléia Nacional Constituinte que,
instante para evitar que isto ocorresse, porque,
além de definir melhor esta matéria, mais consense _estão amparados por pareceres jurídicos, que tânea com_ os interesses_ da sociedade, também
foram levados hoje à Mesa Diretora, para emba- me parece que, neste aspecto, é ferida.
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente.
sarem os votos dos Srs. senadores, que por maioria eventual tomaram essa decisão, considero que
O SR-. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o caminho natural desses servidores seria bater
A Presidência ouviu atentamente a questão de
às portas da Justiça, buscando seus direitos. e, ordem levantada pelo nobre Senador Jutahy Mase a Justiça os reconhecesse, nós nos curvaría- , galhães, )9 Secretário da Casa.
mos perante a decisão do Judiciário. Mas não
S. Ex' ateve-se, inicialmente, à questão de fato,
buscar esse direito através de uma açE!fo admi- que foi a reunião de hoje, pela manhã, da Mesa
nistrativa.
Diretora do Senado, quando, por maioria de votos,
Senhor Presidente e Srs. Senadores, qua_ndo foi acolhido um requerimento de assistentes técindicamos esses funcionários, foi na condição de rllcos e secretários parlamentares que pleiteavam
que eles exerceriam as suas funções durante os o seu_ enquadramento como servicfores do Quanossos oito anos de mandato e que, encerrado dro de CLT do Senado Federal, em caráterpermao nosso mandato, todos seriam afastados dessas nente. S. Ex!' baseOU--se juridicamente no art. 52,
ftmções. Não quero fazer julgamento de ordem item XIII, da Constituição Federal, que estabelece:
jurídica, aqui, eu pessoalmente, e - mais urna
"Art. 52. Compete privativamente ao Sevez repito - não faço juízo a respeito da opinião
nado Federal:
daqueles que de mim divergem. Eu, pessoalmente, acho que mais do que a questão jurfdica está
XIJI- dispor sobre sua organização, funa questão ética.
- -cionamento, polícia, criação, transformação
ou extinç;io dos cargos, empregos e fUnções
Fizemos essas nOmeações_ sabendo que era
de seus setviços e fixação da respectiva repor um período determinado, e nós mesmos não
muneração, observados os parâmetros estapodemos agora, aproveitando qualquer medida
belecidos na lei de diretrizes orçamentárias;"
de caráter judicial, fazer com que esses nossos
servidores, servidores indicados da nossa própria
Trata-se, evidentemente, no caso, de urna
confiança, que têm uma sltuaçao diferenciada no transformação de cargos, porque todos esses serQuadro do Senado, tanto que podem ser nomea- vidores teriam que passar da condição de assisdos para fora até do serviço do Senado, exercendo tentes técnicos e de secretários para outras funsuas funções fora do Senado, e que esses venham ções nO Quadro CeletiStâ Permanente do Senado
atingir aquilo que a Pregjdência de V. EX' e _desta
Federal.
Mesa, como um todo, tomou como medida neOra, por su~rvez, o art. 235 do Regimento Intercessária para os trabalhos aqui do Senado, que no do Senado estabelece:
aqui só se entraria, a partir da nossa adirnistraç:ão,
"Art. 235. Os proJetas compreendem:
através de concurso público, e esta medida vem
exatamente contra tudo aquilo por que lutamos
c) jjrOjetos de resolução sobre matéria da
durante estes dois anos.
competência privativa do Senado."
Por tsso, Sr. Presidente, mais _uma vez assumo
Nestas condições, acolho a questão de ordem
esse papel ingrato de estar aqui sempre a criar
e decido que a transformação desses cargos só
embaraços a essas questões de favorecimentos
põderá ser viabüizada através de projeto de resolupessoais. Pessoas, .como disse, qué merecem
ção aprovado pelo plenário do Senado Federal.
meu respeito e minha consideração, porque são
É a dectsão. (Palnias.)
ótimos funcionários, Óluitos ctetes, mas, se têmesse direito, se têm os direitos que foram reconheO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) cidos por vários juristas que apresentaram os seus
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. )9 Secretário.

I:: lido e aprovado o seguinte
Requerimento n9 243/88
Requeiro, nos termos regimentais, inversão da
Ordem do Dia, para que sejam votadas, primeiramente, os seguintes itens, l, 27, 28, 29, 30,-32,

-

De~

Sala das seSsões, 15-12-88.- Fernando
Henrique Cardoso- João Menezes- Aluizio Bezerra- Ronan Tito- Maurido COITêa
- Jamll Haddad.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Aprovado o requerimento, será feita a inversão
solicitada e aprovada pelo plenário.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

PassaMse ao
Item 1:
Votação, em _turno único; do Projeto de
Resolução n~ 194, de 19"88, que aUtOriza- oGoverno da União a contratar operação de
crédito externo no valor deUS$
300,000.000.00 (trezentos milhões de dõla·

reS hOrte.::ãnie"ffCãrióSJ,-tendo
* PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior, tendo a votação sido adiada por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto.
Os Senhores senadores que aprovam o prOjeto
queiram permanecer sentados. (Pausà)
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 1~ secretário.
É lida a sequinte
Redaçâo final do Projeto de Resolução

rt'194, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Res-olução n 9 194, de 1988, que autoriza o
Governo da União a realizar operação de empréstimo externo no valor de US~_300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares norte--americanos).
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
- Ney Maranhão, Relator. __
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução

n• 194, de 1988.
Faço saber que o Senado F edera1 aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso V, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

N?

, DE 1988

Autoriza o Governo da (lnfão a realizar
operação-de empréstimo exterito nova-

lor de US$ 300,000,000.00 (trezentos
mllhões de dólares norte·amerlcanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo da União, nos termos
do artigo 52, inciso V da Constituíçâo Federal,
autorizado a realiazar OJ?eração de empréstimo
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Nesta oportunidade, chamaóamos para a fiscalização rigorosa os nobres senadores filhos daquele vale, o Vale cloJuruã, tanto o Sehad9r Aluízio
voMmento (Banco Mundial), destinado a finanBezerrà Quanto o Se-nador Nabo r Júnior, para que
ciar, parcialmente, o IV Programa de Crédito para
possamos ter, o mais breve possível, a realização
o Setor Agroindustrial.
dessa obra,_de que tanto carecem aquelas populaArt. 29 Esta resolução entra em vigor na data
ções abandonadas. E que não aconteça com es_sa
de sua publicação.
obra o que- ac6riteceU com o Hospital Geral de
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Rio Branco. Nós aqui, a bancada do Estado do
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Acre, nos esforçamos - e àquela época éramos
N•
202,
de
1988
Em discussão a redação fmal (Pausa)
apenas nós, os senadores ---,._na obtenção de uma
Não havendo quem peça palavra, _encerro a
Autori_~ p Governo do Estado do Acre verba para a construção de um Hospital Geral
discussão.
a contratar operação de crédito no valor de Rio Branco nos mesmos moldes, para alcançar
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
correspondente, em cruzados, 150 lettos. Até hoje, esse hospital não foi conadotada, dispensada a votação, nos termos regi. 1.701.000,00 OTN.
cluído, Sr. Eresidente. Por que não foi concluído?
mentais.
Porque S. Ex• o atual governador do Estado do
-~O Senado Federal resolVe:
A matéria vai à promulgação.
Art. 19 ~o GOverno-dO Estado do Acre nos Acre, que recebera já a obra em_ franca evolução
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) termos do at:t. 29 da Resolução n~ 93, de 1976, de construção do Governo que lhe antecedeu,
Item 27:
alterada pela Resolução n? 140, de 1985, ambas a nobre ex-Governadora Iolanda Fiemimg, o atua1
do Senado Federal, autorizada a contratar opera- governador não deu a atenção devida ao desenMensagem n9 269, de l988 (n" 531/88,
Ção- de Crédito no valor equivalente, em cruzadas, volvimento, à continuidade daquela obra. E, mais
na origem), relativa à proposta para que seja
a 1.701.000,00 (OTN), junto à-CaiXa Econômica grave do que isso, supõe-se - não podemos
autorizado o Governo do Estado do Acre a
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo afirmar - , a obra veio a ficar paralisada, mincontratar operação de crédito no valor corde Apolo ao_ desenvolvimento Social (FAS) desti- guante de recursos, não _só para o término da
respondente, em cruzados, a 1.70LOOO,OO
nada à_ construção e equtpamento de um hospital obra como também para o equipamento do hosObrigações do Tesouro Nacional (OTN).
gerai de 150 leitos, no Município de Cruzeiro do · pital, vez que, pela exteriorização dos recursos
(Dependendo de parecer.)
volumosos que foram empregados durante a últiSu1-AC.
.
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de
Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data ma· campailha eleitoral, supõe-se que parte subs1987, designo o nobre Senador Aluízio Bezerra
tancial dos recursos que seriam destihados às
de sua publicação.
para proferir parecer, apresentando o respectivo
Art.
3o
Revogam-se as disposições em con- obras públicas teria sído desviada para benefícios
projeto de resolução.
dos candidatos do partido do GovernO.
trário.
Portanto, Sr. Presidente, queremos nos colocar
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. ALOiziO BEZERRA (PMDB - AC.
como nos colocamos em vez anterior, a favor
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenaOS~ PREsiDENTE (HUmberto Lucen.~Ú da suplementação "de verba para o término da
dores, com a Mensagem n~ 269, de 1988, o se- Em discusSão. _
obrã do HosPital Geral de Rio Branco. Apenas
nhor presidente da República submete à delibeO Sr. Mário Maia- Peço a palavra para discu- nos acautelando, ftzemos, através da Me~. um
ração do Senado Federal pleito do Estado do
pedido de infonTJação a_S. Ex" o Senhor. Govertir, Si. Presidente.
Acre que objetiva contratar operação de crédito
nador, para nos dizer do andamento da obra, em
à Caixa Ecoriômlca Federal, esta na qualidade
O SR. P{lESIDENTE. (Humberto Lucena) de gestora do Fundo de Apoio ao desenvolvi- Concédo a palavra ao nobre Senador Mário Maia, que ponto estava e qual a quantia de recursos
necessária não só para o término cOmo para o
mento Social (FAS}, com as seguintes caracte- pafa discutir a matéria.
seu equipamento. Após termos pedido o adiaósticas:
O SR- MÁRIO MAIA (PDT- AC Para discu, mento por algum período, e após estudarmos
1.1 Denominação: Estado do Acre/Setretaria
da Saúde
tir. Sem revisão do orador) - Sr. Pr~sidente, o mais minuciosamente b pedido de COmplemen1.2 Localização (sede): Palácio Rio Branco
p;oj~o ora em discu~são trata de um pedido de taÇão de Verba, encaminhamos à Mesa a interrup·
operação de crédito no valor correspondente, em ção do adiamento e um pedido de urgência, perPraça Eurico Dutra, s/n" - 69.900 - Rio Bran.cruzados, a 1 milhão e 701 mil OTN. Isto em mitindo que o projeto voltasse à Ordem do Dia
co/AC
2. Financiamento
cruzados, atualmente, equivale a, aproximada- e foss_e_ votado, para que não se prejudicasse a
mente, sete ou oito bilhões de cruzados O projeto, população de Rio Branco e, d~ res_to,_toda a capi2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
L70LOOO,OO OTN.
que pede a autorização de créqito para endivi?-a- tal, porque o hospital geral vai servir e beneficiar
mento do Estado do Acre tem, no seu ménto, toda a população do interior que se dirige à capitaL
2.2 -Objetivo: construÇão e equipamento de
Portarito, Sr. Presidente, deixamos aqui patente
a "fmali_c;lade para a construção de hospital no Vale
um hospital geral de 150 leitos, no Município de
a nOssa aquiescência, o nosso voto favorável à
Cruzeiro do Sul- AC.
do J!.mJª-· na cidade de Cruzeiro do Sul.
·-"apL'óV<fçãodeste projeto de verba para a constru23 Prazo: carência: até 3 (frês} anos.
_ -~a-qualidade de médico, Sr. Presidente, e co- ção do hospital geral, em consideração e em conAmortização: 12 {doze) anos.
nhecedor da região, não poderiamos deixar de fiança aos nobres senadores, meus pares do Esta2.4 Encargos: juros de ?% ao ano, cobrados
nos minifestar sobre este assunto, vez que acha- do do Acre, que haverão de, junto conosco, fiscatrimestralmente, sendo o saldo devedor reajusmos de grande importância a construção de um lízar rigorosamente o emprego dessa verba, pois
tado _de acordo com o índice de variação das
hospital geral, para que atenda não apenas àquele S. Ex', o governador, a esta altura, perante o povo
OTN
munfcíp"io como também a toda a população do do Estado do Acre, não goza da credibilidade
2.5 Condições :de liberação: o financiamentO
Vale do Juruá, compreendendo os municípios vi- suficiente para gerir as obras públicas, como ficou
será liberado em parcelas, de acordo com o cro~- _ zinbos,_tais como Feijó, Taranacâ e Manso Uma,
demonstrado, ultimamente, em várias irregularinograma a ser apresentado.
que são banhados pelos rios tributários do rio· dades cometidas pai S. ~ -durante o Período
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo
Juruá.
eleitoral, motivo de solicitação por nós feiU,: aautode Participação dos Estados (FPEJ.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos voiar a ridãde.S, não só estadudais como federais, à Co_2.7 Dispositivos legais: Lei n~ 91 0; de 2·12~88;
favor deste projeto. Queremos tafnbém aqui espe- missão de Fiscalização e Controle, para prestar
publicada no Diário Oficial do Estado do Acre
de 2-12-88.
·
·
· cificar o esforço feito pelo nobre Seitador Alui:tio S. EX' esclarecim_entos sobre as irregularidades
Bezerra; filho daquele Vale, o Vale do Juruá, pa:ra que já denuncianlos aqui, neste plenáriO, e que,
A contratação ora pretendida não deverá acara obtenção da verba. Nós, neste momento, nos ainda esta semana, foram objeto de esclareciretar maiores pressões na execução orçamentária
coloc~os numa pog;ição g;uprar "idâria, para,
mento por parte do superintendente da polícia
dos próximos exercícios.
juntos;-envidarmos todos os eS. ,os a fim de federal, que fez a apreensão de inú~eras m_ercaAdotando a sistemática da Casa para a análise
que essa obra tenha uma finalidade social e de dorias e bens de consumo que foram desviados
dos pedidos de autorfzaçáo para operação de cré·
assistência médica objetiva.
da lBApai-a a-casa-de particulares que, coinciden-

tos milhões de dólares norte-americanos), junto
ao Banco Internacional de Reconstrução e Desen-

dito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que _a mesma é j_uríclica e constitucíonar e
constam do processado todos os documentQs
que habilltam conhecer perfeitamente a operação
e os _recursos para satisfazer os seus encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos termos do seguinte:
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temente, eram lideranças e a1guns candidatos do
PMDB, Isso foi confirmado na Comissão de Fiscalização e Controle, pois foram encontradªs na ca-

sa de particulares tonelaclas_de mercadorias que
haviam sido desviadas da LBA. inclusive, como
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vio de alimentos da LBA, foram arquivados, por
fa1ta de provas. V. Ext vai receber, dentro de pou--cos âias, as certidões de arquivamento dese_s proce_$OS.

O SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. Ex'
o aparte. V. Ex• estava na reunião ·da Comissão
de Fiscalização e Controle e deve ter ouvido taro~
bém que de dois inquéritos - foram sete ou
vantagens eleitorais.
oito ....:... apenas quatro estavam concluídos, fican-_
Portanto, Sr. Presidente, nesta oportunidade,
do três, portanto, por concluir; e, dos quatro conqueremos reafirmar que a todos os projetas quecluídos, em pelo menos um apurou-se que o predigam respeito a carrear beneficiaS pãra o EstadO
feito da cidade de Xapuri estava fazendo uso eleido Acre estaremos favoráveis, entretanto, estaretoral dos bens da LBA Foram encontrados, em
mos atentos agora, mais do que nunca, ao bom
residências ou em dependências da prefeitura,
emprego das· verbas. porque fomos surpreendibens da LBA com o timbre "proibida a venda",
dos, infelizmente, pela má gerência das mesmas
A polícia apurou que o prefeito os estava usando
durante o atual Governo que dirige os destinos
para fins eleitoreiros. Pelo menos em um inquérito
do Estado do Acre.
foi provado que houvera ciime eleitoral. Só por
esse já valia a intervenção federal. As denúncias
O Sr. Nabor Júnior - Permite V. Ex• um
foram apresentadas não só de nossa parte, como
aparte?
de populares. E de quatro processos realizados
O SR. MÁRIO MAIA - Com prazer, ouço
pela polícia federal, pelo menos em um apurou-se
V. Ex'
a culpabilidade do prefeito no uso criminoso dos
O Sr. Nabor Júnior -Ilustre Senador Mário
bens destinados às pessoas pobres, porque naMaia, V. EJ.r, aproveitando a oportunidade do enquela região não há o problema dos favelados,
caminhamento deste projeto que autoriza o Goficando a cidade a mais de cem quilómetros disverno do Estado do Acre a contrair empréstimo
tante de Rio Branco.
·
junto à Caixã Económica Federal para a construAinda mais, nobre Senãdor Nabor Júnior, nós
ção de um novo Hospital Geral de Rio Branco,
sabemos os hábitos e costumes do Brasil - e
assacar algumas acusações à _administração do
os magistrados falam disso. Na anâ1ise dessa luta
Governador Flaviano Melo. Em outra-oportunique tivemos nas últimas eleições, uma luta eleitodade, V. Ex• já teve ensejo de trazer ao conheci:ral muito intensa, verificamos- que realmente é
mento da Casa estes mesmos assuntos e tive
difía1 flagrar-se a pessOa ou autoridade exercentambém a oportunidade de oferecer as explicado o abuso do poder económico ou o _abuso
ções necessárias. Como V. Ex.' tetoma_ao .:is_S:Uotci,
e desvio _do poder da autoridade. Mas, na reprecreio ser da maior oportunidade dizer à Casa que
sentação qUe friemos, invocamos os arts. 299
esse Hospital Geral de Rio Branco, que V. Ex"
e 300 do Código Eleitoral. Ela foi aceita por unanidiz que ainda está por ser c-oncluído, já _está totalmidade pela Justiça Eleitoral e. uma vez aberto
mente concluído, faltando apenas a parte de urbao inquérito judicial, foram apanhadas as declaranização da área onde está localizado, bem como
ções de várias pessoas, m~ de quarenta, e mais
a aquisição do equipamento. Tanto assim que,
da metade confirmou o crime alegado do exerpara fazer face a essas dlitspesas, o Senado Fedecido do poder económico e desvio e abuso do
ral aprovou autorização para que o Governo do
poder da autoridade. Não sei se a conclusão já
Estado do Acre fizesse um Iínanciamento adiciofoi feita, mas, no mérito, não desconhecia a irregunal, destinado não só à realização da obra de
Iaiidade e a prática do crime. Apenas a Procuradourbanização como também à aquisiç_ão de _equiria-Geral da República, que no caso estava funciopamento. Creio até que V. Ex" teve oportunidade
nando como Procurador-Geral da Justiça Eleitode visitar as obras do Hospital. Em-cOnversa partiral, alega Prec!usão do fato, porque, quando
cular, V. ~ me confessou que conhecia a obra.
apresentamos a denúr:t~ia, os denunciados não
Há lá vinte pavilhões já concluídos com recursos
eram ainda candidatos reconhecidos pela Justiça
da Caixa Económica Federal, que foram honestaEleitoral,_ em]?ora o fossem já em convenção d~
mente aplicados. Dentro de poucos dias, o Gover~
partido.
nadar Aavian6 Melo vai ter o ensejei d_e _apresentar
De mo-do que são ffiiQranas da Justiça e, às
à Casa a prestação de contas dos recursos contravezes, no apuramento dos fatos não pode ficar
tados junto à Caixa Económica Feçieral, para satipificado, como alegado pela Justiça, o crime.
tisfazer o desejO déV. ~NO que tanQe ao probleNesse caso, dizia-se que, quando o governador
ma da distribuição de alimentos a que V. Ex'- s_e
e os candidatos entregaram o dinheiro em espéreportou, também devo esclarecer a Casa qUe _ cie, prodUto de crédito, aos parceleiros, não estaquase todos os_ processos que V. Ex• intentou
vam dando dinheiro, mas entregando dinheiro
na Justiça Eleitoral contra a distnbuíção dos alique era apenas -do ministério. Essa ffligrana do
mentos pela Legião Brasileira -de Assistência, Suato dificultou a Polícia, a Justiça na tipificação
perintendência Regional do Acre, quase todos já
do crime. Reconheceu-se a irregularidade, mas
foram Julgados improcedentes, confOrme declanão- Pôde tipificar. E o fato era criminoso, p-orrou o· Superintendente Mauro Spósito, da Polícia
que, aproveitando-s~ daquela entrega de dinheiro,
Federal, em depoimento prestado à Comissão
eram feitos discursos e pedidos de voto para os
de Fiscalização- e COi'ltiole do Senado Federal
candidatos do partido dq governador na época.
há poucos dias. S. S! declarou enfaticamente ó.uan"to aOs doriativos, V. Ex' ouviu o Superine invoco o testemunho do Senador CarloS Chia_"":
tendente da PQifda Federal esclarec~r. na Comisrelli, Presidente dessa COmissão - que quase
são, que não pôde flagrm o crime eleitoral. Entretodos os processos que V. Ex" ingressou na Justanto, ele n5o oegou que os bens de consumo,
tiça contra o Governador Flaviano Melo, pelo desfico_u comprovado, no Município de Xapuri, pelo
inquérito policial, havia conivência do prefeito, que
empregou essas mercadorias na obtenção de
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que as mercadorias da LBA foram encontradas
nã Cã:Sci- de políticos do PMDB, no caso ~ V,_ .
EX'? sabe-o Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado do Acre.
Eu e V. Bc' perguntamos ao Superintendente
se tinha conhecimento de que várias entidades
e associações de bairros. tiilham corivênio êom
a LBA para entregar as mercadOrias, ao que ele
disse que sim, que tinha. Perguntei se o Presidente
da Assembléia Legislativa tinha pessoalmente
convênio para guardar as mercadorias da LBA _
em sua casa e ele disse que não tinha, mesmo
porque é proibido que haja convênio com pessoa
física. V. Ex+-mesmo sabe disso.
De modo que as irregularidades foram confirmadas pelos depoimentos do Superintendente da
Polícia Feàeral.
O que estamos procurando não é apenas caracterizar o crime eleitoral. Mais grave que o crime
eleitoral, que é difícil de ser caracterizado, é o
crime de peculato, o desvio dos bens públicos
para uso particular. Isso queremos caracterizar
e os esclarecimentos que estamos pedindo, através da Comissão de Fiscalização e Controle, têm
esse fulcro. E vamos chamar mais deperidentes,·
nobre Senador Nabor Júnior. Virão prestar escla-·
recimento o Presidente da LBA nacion<U, provavelmente o Superintendente da LBA no Acre e outras
pessoas que manipularam, na época, recursos
que foram doados aos flagelados. Aqueles que
manipularam a conta SOS-Acre, por exemplo, terão de vir também prestar esclarecimentos à Comissão- de Fiscalização e Controle, para dizer que
destino deram àquela arrecadação em dinheiro
depositada em beneficio dos flagelados.
.
De modo que essas irregularidades todas não
foram absolutamente consideradas improcedentes, mas sim dificeis de serem apuradas, tipificadas como determinado crime. Pode ter sido dificil
à Polícia Federal flagrar o ato de se estar -entregando mercadorias em troca de voto, mas não
é difícil provar que as mercadorias estavam em
mãos de pessoas que com -elas não deveriam
estar.
O Sr. Nabor Júnior aparte?

Permite V. Ex1' um

O SR. MÁRIO MAIA - Um breve _aparte,
porque já fomos advertidos pela Presidência.
O Sr. Nabor Júnior -

86 para _esclarecer

à Casa que, durante o depoimento do Superintendente da Polícia Federal do Estado do Acre,
eu tive oportunidade de indagar de S. S• se tinha
conhecimento da existência de convênios celebrados entre a LBA e as prefeituras municipais
e várias entidades filantrópicas que atuam no Es~
tado do Acre, para distribuição desses alimentos.
Ele disse que tinha conhecimento. Tanto é fato
que existia uma diStribuição legal com base nesses convênios que o Superintendente da Polícia
Federal tarnbém_declarou que a distribuição esta·
va sendo feita anteriomlente ao período eleitoral.
Graças às denúncias de V. Ext junto ao Tribunal
Regional Eleitoral, essa distribuição foi sustada,
mas, depois que o Juiz de Rio Branco e o Juiz
de Sena Madureira requisitaram da LBA os convênios, fOi restabelecida a distribuição dos alimentos. Logo, era uma- prática legal da LBA, dentro
da programação normal existente em todo o País.
e nio só no Estado do ~e. A U3A é um órgão
do Governo Federal que conta com recursos para
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distribuição de leite, de alimentos, de fogão, de
colchões, de uma série de outros bens às populações carentes_, O Acre não podia mais ficar nesse
processo, V. Ex- há de convir. Essa distribuição
estava acontecendo muito antes do período eleitoral e não podia ser interrompida por parte das

prefeituras, durante o período eleitoral, simples-

mente porque V.

~

assim nãci des_ejava, alegan-

do que essa distribuição tinha urna destinação

política.
O SR. MÁRIO MAIA -

É Claro, nobre Sena-

dor Nabor Júnior, V. Ex• está na obrigação de
defender o Governo, V. ~:Sabe e está na obrigação de colocar a regularidade dos fatos ·como

argumento. É finalidade da LBA a distribuição
de benefícios. Todos sabem- existe _o cadastramento _das pessoas, a distribuição de fichas para
os sacolões e para o leite - , todos sabem que
isso acontece no Brasil. _Em momento algum,
fizemos crítica ou colocamos empecilho a essa
distribuição, porque ela é legal; o_ que colocamos
em evidência foi _o desvio_ des_~ atividade,_o desvio
das mercadorias da LBA para mãos que não tinham competência legal para tal, como ficou provado na declaração que havia mercadorias em
casa de particulares, não só em Rio Branco como
na casa de campo do Presidente da Assembléia
Legislativa, onde foram encontradas 22 toneladas
de mantimentos -arroz, farinha, feijão; aliás, estocadas há tanto tempo que parte da mercadoria
estava já em estado sanitário precário. Inspecionei
e vi que o arroz, por exemplo, estava com lagarta,
estava bichado, tanto o tempo que ficou guardado
em casa de particulares.
Não estamos aqui contestando as finalidades
soc;fais da l.BA, que são amplamente conhecidas.
Denunciamos e o que está em julgamento é o
desvio dessa finalidade da LBA, que está sendo
comprovada aos poucos pelas declarações, pelos
inquéritos, pelas denúncias feitas e apuradas. E
não s6 esta como outras irregularidades durante
o processo eleitoral as apontamos, porque se estava ferindo frontalmente a lei, como foi o caso
da "'IV Acre". Fomos lá com o Juiz Eleitoral, que
mandou a polícia aos estúdios da "TV Educativa",
pois estava sendo usado o prédio, a TV, os equipamentos, o pessoal, tudo de graça em beneficio
dos candidatos do PMDB.
Portanto, denunciamos _essas irregularidades.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Mário Maia, o tempo de V. Ex!'

está esgotado.

O Sr. Alufzio Bezerra- Permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. MÁRIO MAIA- O tempo está esgo·
tado, mas, com a permissão da Mesa, para não
deixar a discussão dos nossos problemas regionais, concedemos o aparte a V. Ex!'

O Sr. Aluizio Bezen-a- Nobre Senador, o
aparte é somente para pedir que nos atenhamos
à discussão em tomo do projeto oriundo da Mensagem n? 269, de 1988, d_o_ Senhor Presidente
da República, que trata de recursos da ordem
de 1 milhão e 700 mil OTN para o Hospital de
Cruzeiro do Sul, para não prejudicarmos a Ordem
do Dia, pois há matérias de muita importânda
a serem votadas e discutidas. Estamos no último
dia da Sessão Legislativa de 1988. Nobre Senador
Mário Maia, vamos ter tempo para discutir as

questões de nosso Estado, apresentando razões
e contra-razões sobfe este mesmo problema. É
natural, (j~ntro de um processo democrático, haver razões do GgvEfmO e da Oposição numa época
eleitoral, sem entrar no méríto. D ·nobfe Seriador
Nabor Júnior já ·uouxe- os devidos esclarecimen-tos. Assim, Senador, o meu apelo é no sentido
de que não discutamos agora o assunto, pois
teremos tempo oportuno para apreciá-lo, quando
apreseritãl"ertãffibém mm.nas- razões. Faço minhas as palavras do Senador Nabor Júnior com
relação às questões que foram aqui abordadas.
Ein se tratando, por ex~l]l_plo, de questão eleito~al,
é natural haver, de parte a parte, ataque e defesa,
especialmente no que diz respeito à distribuição
de alimentos feita pela LBA_, distribuição essa que
existia antes das eleições e que foi vista pelos
adversários como uma forma de contrariar o processo eleitoral, mas que, na realidade, não era.
O SR. MÁRIO MAIA -São os desvios.•
O Sr. Aluízio Bezerra - Numa população
pobre e carente, o programa da LBA é uma necessidade assegurada pela nova legislação.
O SR.. MÁRIO MAIA-=._ Nã~ d-~conhecemos,
absolutamente. falamos sobre os desvios.

O Sr. Aluízio Bezerra - É um estado de
necessidade, para atender as exigêncis da população. Como respondeu multe· bem o nobre Senador Nabor Júnior, nesta oportunidade apelo a V.
Ex', nobre Senador Mário Maia, no sentido de
que nos ativéssemos à questão do hospital, pela
importância que tem para a região. Daí a nossa
luta e o reconhecimento ao_ nobre Senador, por
ser também do Vale do Juruá, como o Senador
Nabo r Júnior. Trata~se de llrna popul_ação de mais
de duzentos mil habita.Qtes, que está a 680 quilô-metros do centro mais próximo, que é Rio Branco,
a mais de.duas horas de BoEiinfj-de Manaus. Essa
necessidade foi caracterizada no ano passado,
quando foi declarada área em estado de calamidade pública. Daí a urgência da aprovação da
medida.
O SR. MÁRIO MAIA-Senador, V. EX' agora
está-se alongando no seu aparte. Pedimos que
o conclua.
O Sr. Aluizio Bezerra- Depois dLsso, vamo
nos dedicar integralmente aos outros assuntos
constantes da Ordem do Dia, que está muito lon~
ga, para -podermos resolver aqui todos os problemas que e;stão em pauta.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Mário Maia, pediria a V. Ex" encerras_se o seu discurso.
O SR. MARIO MAIA- Atendendo ao apelo
da Mes;a e do n.J1bre Senador Aluízio Bezerra, vamos ·encerrar~-Apenas quisemos colocar em evidéncia a falta_
de credil:iilidade do Goveiitãdor ahial, e ressalvamos, por último, o esforço pessoal que o Seiiãdor
Aluizio Bezerra despendeu para que este processo
tivesse andamento mais rápido possível e pudesse
estar hoje nesta Casa, para ser Votado.
- No mérito da questão, todos estamos de parabéns, nobre Senador Aluízio Bezerra; e, acima das
divergências partidárias, estaremos de mãos dadas para que aprovemos o mais rapidamente a
proposição, o que vamos fazer agora, para que
a conStrução, a instãlação a inauguração da
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obra sejam feitas o mais rapidamente_ possível,
com o esforço e a cooperação de n6s todos.
Conte com a nossa cooperação neste particular, nobre Senador Aluizio_ Bezerra, e_ nossas _
congratulações pelo esforço que fez para que o
projeto chegasse aqui para ser votado. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a discussão.

Passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senador_es que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AproVado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação fmal da matéria que será
lida pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lida a seguinte
Redaçã~ final do Projeto de Resoluçio
w 202, de 1988.

O relator aPresenta a redéição final do Projeto
de Resolução n9 202. de 1988, que autoriza o
Governo_ do Estado
Acre a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 1.701.000,00 OTN.
Sala daS Sessões; 15 de novembro de 1988.
- Relator, Aluizio Bezerra.

ºo
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Redação final do Projeto de Resolução
n• 202, de 1988Façõ saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a s$inte
RESOLUÇÃO N•

de 1988-

Autoriza o Governo do Estado do Aae
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados. a
1.701.000,00 Obrigações do Tesouro
rladonal- OTN.
O Senado Federal resoive: _
Art. 1o É o Governo do Estado do Acre, nos
termos do art. 29 da Resolução n9" 93, de 11 de
outubro de 1976, altefada pela Resolução nç 140,
de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
1.701.000.00 Obrigações do Tesouro -Nacional
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à
construção e equipamento de um hospital geral
de 150 leitos, no Município de Cruzeiro do Sul,
no Estado.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
·de sua-publicação.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena} Em discussão a redação final. {Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
a;dotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ..,...

ltem28:
Mensagem n9 270, de 1988 (n~ 532/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Petró~
polis, Estado do Rio de Janeiro, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 4.620.000,00 Obrigações do
Teso_uro Nacional- OTN, (dependendo de
parecer).

Nos termos do art.

6~
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da Resolução n" 1, de

1987, designo o nobre Senador Jarnil Haddad
para proferir parecer sobre a Mensagem, ofereR
cendo o respectivo projeto de resoluçã_o.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadõ.:

res:
Com a Mensagem n" 270, de 1988, _o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal
de Petrópolis- RJ, que objetiva contratar operação de crédito junto .à Caixa Econômica Federal,
com as seguintes características: __
Caracteristicas da operação:
A- Valor: Cz$ 5244.947AOO,OO (correspondente a Cz$ 4.620.000,00 OTN, de Cz$ 1.135,27,
em maio de 1988):
B-Prazo~

1 - de carência até 15 meses;
2-de amortização: 216 inêseS;
C-Juros: 10% a.a;
D- Garantia: vinculação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM); e
E..;_ Destiilaç~p dos recursos: obras emergenciais de recuperação em 94 locais atingidos por
fortes chuvas.
O Conselho Monetário Nacional aprovou o pedido em caráter de excepcionalidade, tendo em
vista as necessidades da Prefeitura em questão._
A contratação ora pretendida não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária
dos próximos exercícios.
Adotando a sistemática da Casa, para a análise
dos pedidos de autorização para operação_de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurídica e constitucional e
constam do processado todos os documentos
que habilitam conhecer perfeitamente a operação
e os recursos para satisfazer os seus encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a Mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOL(JÇÃO
N' 203, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de PetrópoJis - RJ, a contratar operação de
crédito no valor conespondente, em cruzados, a 4.620.000,00 om.
O Senado Federal resolve:

Art. 1~ É a Prefeitura MuniCipal de PetrópoiiS
- RJ, nos tet"J!lOS do art. 2~ da Resolução n~
93, de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a 4.620~000,00 OTN, junto
à Caixa Econômica Federal, destinada a obras
de emergência de recuperação em 94Jocais atina
gldos por fortes chuvas naquele munJcípio.
Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 39 Revogam-se _as disposições em conO projeto vai -à proinulgação.
trário.
O SR. PRESIDEI'U'E: (HuffibeftO- l.Ucefia) Senhor Presidente, trata-se de matéria relacionada-tom obras de recuperação, após as enchen- ltem29:
tes que assolaram e ceifaram vidas em Petrópolis.
Mensagem n~ 271, de 1988 (ri9 533/88,
Nada existe de anormal. Apresentamos esse prona _origem), relativa à proposta para que seja
jeto de resolução, e esperamos apenas que não
autorizado o Governo _do Estado do Rio de
aconteça com esse projeto o mesmo que ocorreu
Janeiro a contratar -operação de crédito no
com o 1:la cidade do Rio de Janeiro, que, após
valor correspondente, em cruzados, a
aprovação nesta Casa, não foi Hbtrado o nume1.427.818,89 Obrigaçõês do Tes_ouro Naciorário por n6S--aprovado.
nal (OTN). (Dependendo de Parecer.)
É o pafecer, Sr. Presfdente.
Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - 1987, designo o· nobre Senador Jamil Haddad
O parecer ê favorável.
·Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) para proferir parecer sobre a mensagem, oferel"'ão havendo quem peça a palavra, encerro cendo o respectivo projeto de resolução.
a_ discussão.
~
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SeíiadoEm votação.
_
- OS Srs. Senadores que o aprovam queiram per- res, com a Mensagem n" 271, de 1988, o Senhor
manecer sentados. {Pausa.)
---Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal pleito do Estado do Rio de
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Janeiro que objetivã contratar operação de Crédito
Sobre a mesa, redação ftnal da matéria a ser lida junto à Qlixa Econôm[ca Federal, esta na qualidade de_ gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolpelo 19 Secretário.
vimento Social, com as segy_intes, _c_aracterísticas:
É lida a seguinte
Denominação: Estado do Rio de Janeiro
Redação final do Projeto de Resolução
Localização(sede): Palácio Guanabara, Rua Pino 203, de_1988.
nheiro Machado, sfn9, Laranjeiras, Rio de Janei_O Relator apresenta a redação final do Projeto ro/RJ.
.
9
·2. Ananclamento
de Resolus:ão n 203, de 1988, _que autoriza a
2.1. Valor; equivalente, em cruzados, a até
Prefeitura Municipal de Petrópolis (RJ) a contratar
1.427.818,89 OTN.
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 4.620.000,00 OTN.
2.2. ObjetiVo: AriiPllação-e reequipamentO do
Sala das Sessões, 1.5 de novembro de 1988. sistema .de defesa civil.
2.3. Prazo: Carência: até 1 (um) ano. Amorti-Relator, JamD Haddad.
zãção: 4 (quatro) anos.
ANEXO AO PARECER
2.4. Encar-gos: Juros de 4% ao ano, cobrados
Redação final do Projeto de Resolução trimestralmente, sendo o saldo devedor reajusno 203, de 1988.
tado de acordo com o índice de variação das

Faç:o saber que o Senado Federa1 aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VIl, da Constituição, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1988
Autoriza a Prefeitura MinicipaJ de Pe
trópolfs, Estado do Rio de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor cor..
respondente, em cruzados, a
4.620.000,00 Obrlgaçôes do Tesouro
Nacional- OTN.
O Seriado Federal resolve:
~ 19 É a Pr~feitura Minicipal de Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29
da Resolução n 9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução nç 140, de 5 de dezembro
de 1985_, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corres~
pendente, em cruzados, a 4.620.000~00 Obrigações do Tesouro Nadona1- OTN, junto à Caixa
Econômica Federal, destinada ã obras de emergência de re~uperação em 94 (noventa e quatro)
locais atingidos por fortes ch~,Jvas, no município.
Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussãç a reda_ção finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
~cerr~çl-ª_a disçv_$_ãQ._a._ matéria é dada com
adota~a, dispensada a votação, nos termos regimentais.

OTN.
2.5~ Condições de liberação: O financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com <n:ronograma a ser apresentado.
--2.6. Garantia: vinculação de quotas do Furido
de Participação dos Estados (FPE).
2.7. Dispositivo Legal: Lei nç 1218, de 3 de
novembro de 1987, publicada no Diário Oficial
de 4 de novembro de 1987:A contratação ora pretendida não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária
dos próXimos exei-cíciOs.Adotando a_ sistemátiCa da Casa para a análise
dos pedidos de autorização para operação de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurídica e constitucional e
constam do processado todos os documentos
que habilitam conhecer perfeitamente a operação
e os recursos para satisfazer os seus encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUçAO

No 204, de 1988
Autoriza o E9tado do Rio de Janeiro
a cõntratar operação de crédito no valor
correspondente. em cruzados, a
1.427.818,89. OTN.
O s-enado Federal res_olve:
__
Art. ]9-- É o Estado do Rio de Janeiro_nos termos do art. 2e da Resolução n9 93, de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 1985, ambas do
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Senado Federal, autorizado a contratar operação

ANEXO AO PARECER

de crédito no _valor equivalente, em cruzados,
1.427.818,89 OTN, junto à Caixa Econômlca Fe-

deral, esta na qualidade de gestora do Fundo_ de
Apoio ao Desenvolvimento SoCia1 (FAS), d.estinada à ampliação e reequipamento do sistema
de defesa civil, daquele estado.
Art 29 EStã resolução_entra em vigor na data
de sua publtcação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em con-

Redação final do Projeto de Resolução
~

n• 204, de 1988.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VIl, da Con_stituição, e

eu,

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.

, Presidente, promulgo a se-

guinte

O projeto vai à promulgação.
RESOLUÇÃO

trário.
É o parecer, Sr. Presidente.

N•

,bE1988

~~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem30:

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O parecer é favorável.

_

Discussão do projeto, enl turno único. {Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam-queiram pé·manêcer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a Mesa, redação final da matéria a ser lida
pelo Primeiro Secretário. ~ lida a seguinte

Redaçáo final do Projeto de Resolução
n• 204, de 1988.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 204,
1988, que autoriza o

de-

Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em

cruzados, a 1.427.818,89 OTN.
Sa1a das Sessões. 15 de c;l_ezembro de 1988.
-Jamll Haddad, Relator.

•>

Autoriza o Governo do Estado do Rio

__de Janeiro a contratar operação de cré-dito no valor correspondente, em cruza~
--dos, a 1.427.818,89 Obrigações do Te-- __ _!ouro ~C!onal (OTN).
O Senado Federal resolve:
Art 19 É o Governo do Estado do Rio de Japeiro, nos termos do art 2 9 da Res_olução ri' 93,

de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução 0 9 l40, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1_.427.818,89 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento -Social (FAS), destinada à
ampliação e reequipamento do sistema de defesa
Civil, no Estado.
:Art. 29

Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O~ SR.

PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Em discussão a redação final. (Pausa.)

Mensagem n' 272, de 1988 (N• 534/88,
na origem), relativa à proposta: para que seja

autorizado o Governo do Estado de Santa
a érilltir 7.519.457,00 Obrigações
do Tesouro do Estado (OTC), elevandO temporariamente o limite da sua dívida consolida~ (dependendo de parecer).

Catanna

Nos tennos do arl 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Rubens Vllar para
proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR. RCIBENS VILAR (PMDB -

AL. Para

emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs_, SenadOres,

com a Mensagem n9 272, de 1988, o senhor presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito dq Estad9_ de Santa_ Çatarina
que objetiva emitir 7.519.457 Obrigações do Te-souro do Estado de Santa Catarina (OTC), com
as seguintes características:

c...~- lltuloe:

JUROS

Prazo

Taxa

Perlodlddade
de Pagamento

ModaHdade

12 meses

9% a.a

semestral

escriturai

b) Cronograma de colocações e vencimentos:
Colocações
Jan/89
Fev/89
Mar/89
Abr/89
Maü89

Jun/89
Jul/89

Vencimentos

Quantidades

01/Jan/90
01/Fev/90
01/Mar/90
01/Abr/90

300.000
1.000.000
1.000.000
1.019.457
1.600.000
1.300.000
1.300.000
7.519A57

01/Mai/90
01/Jun/90
01/Jul/90

TOTALdeOmJ

c) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n9 565, de
20..9-79, deste Banco Central.
d) autorização legislativa: Lei n9 5.165, de
27~1 I-75 e Decreto n9 692, de 13~5-76.
O presidente do Conselho Monetário Nacional
aprovou o pedido em caráter de excepcionalidade, tendo em vista as necessidades do estado
em questão.
A contratação ora pretendida não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária

dos próximos exercícios e servirá para girar melhor a sua dívida mobiliária.
Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos ped!dos de autorização para operação de créditQ, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurfdica e constitucional e
constam do processado todos os, documentos
que habilitam conhecer perfeitamente a operação
e os recursos para satisfazer os encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos termos do seguinte:

PROJETO DE REsOLUÇÃO

N• 205, DE 1988
Autoriza o Estado de Santa Catarina

a emitir 7.519.457 OTC.
_ O Senado Federal resolve:
Art. ]9 É o Estado de Santa Catarina, autorizado elevar, em carâter excepcional e temporariamente, o limite de endividamento, fixado pelaResolução n9 62, de 1975, do Senado Federal, a
fim de que possa emitir, mediante registro no
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Banco Central7.519.457-6brlgaçÕes do Tesouro
do Estado de Santa Catarina (OTC) eqUiValentes,
ao valor reajustado para o mês de agosto/88 (Cz$
7.982,48). a Cz$ 14.907.173.!13,36 (quatorze bilhões, novecentos e sete rnílh,ões, cento e setenta

e três mil, cento e treze cruzados e trinta e seis
centavos), recursos que serão destinados ao giro
de sua dívida consolidada interna mobiliária, vendvel no exerclcio de 1989.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
-Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O par&.er é favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dis_cussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDEI'I1E (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redar;ão final gue vai ser lida pelo

Sr. Primeiro Secretário.
·
~ lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n• 205, de 1988
.
.
.
O relator apresenta a redação final do Pp;>jeto
de Resolução n'~ 205, de _198S, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a elevar
em 7.519.457,00 (OTC), oniotitaôfe"deSUa divida
consolidada.
Sala das Sessões, 15 de dezenlbro de 1988.
-Relator, Rubens VDar.
ANEXO AO PARECER

Redação finaJ do Projeto de Resolução
"'205, de 1988,
Faço saber que 6 Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo· 52, inciso VII, da ConstituiÇão,
e eu.
-i Presidente, promuiM
go a seguinte
RESOLUÇÃO
N•
, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em 7.519,457,00
Obrigações do Tesouro do Estado de
Santa Catarina ( OTC), o montante de
sua divida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~o Governo do Estado de Sãnta ci.tarlna autorizado a elevar em caráter excepdonal
e temporariamente, o limite de endividamento,
fixado pela Resolução n"' 62, de 1975, do Senado
Federai, a fim de que possa emitir, mediante registro no Banco Central, 7.519._457,00 Obrigações
do Tesouro do Estado de Santa Catarina (OTC),
correspondente, ao valor reajustaçlo para o mês
de agosto, de 1988 (Cz$ 7.982,48), a Cz$
14.907.173. I 13,36 (quatorze bilhões, novecentos
e sete milhões, cento e setenta e três mil, cento
e treze cruzados e trinta e seis centavos), destinados ao giro de sua dívida consolidada interna mo
biliária. vencível no exerdcio de f989.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
8

0 S~. PRESIDENTE (Humberto Lucena) E!-n discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peç:a a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentaiS.--- .
O projeto vai à promulgação.

PROJETO DE REsOLCÍÇÁÓ.
N• 206, DE 1988

_ j\uloriza a Prefeitura Municipal de Viw
tórla (ES) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, 1500.000 OTI'I.
O Seriado Federal resolve:
-Art 1" É a Prefeitura Mun!Çipal de Vitória Estado do Espfrito Santo, nos termos do art. 29 da
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Jtem32:
Resolução n~ 93, de 1976. alterad~ pela Resolução
Mensagem n• 274, de 1988 (n' 536188, Ti' 140, de 1985, ambaS do Senado federal, autorizada a contratar operação de crédito nó valor
na origem}, relativa à proposta para que seja
equivalente, em cruzados, a 1.500.000 OTN,junto
autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória,
- EStado do EspíritO Santo, a contratar opera- à Caixa Económica Federal, destinada à urbanização da grande São Pedro, compreendendo as
ção de crédito no vaJor correspondente, em
cruzados, a 1.500.000,00 Óbrigações doTe- localidades denominadas Palestina I e li,_ Residên~
scuro Nacional - OTN. (Dependendo de cia, Santo André e São Pedro, naquele município.
Ait. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data
_J)are<:er,)
- de sua publicação.
Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de
Art 3~ Revogam-se as disposições em con1987, designo o nobre Senador Wilson Martins trário.
para proferir parecer.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. WJLSOI'I MARTINS (PMDB -

MS.

Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem nq 274, de 1988~ o senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Vitória (ES), que objetiva contratar operação de crécüto junto à Caixa Ecoilômica Federal,
com-as-seguintes caractertsticas:

Características da operação:
A'- Valor: Cz$ 2.005.680.000,00 (correspon:

dente a 1.500.000-0TN, de Cz$ 1.337,12 em
Jun/88); .

O SR. PRESIDEI'IlE (Humberto Lucena)~
O parecer é favorável.
Eni discussão o prOjeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. __
Os Srs. SenadofeS.que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·O SR. PRESIDE1'11E (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final qUe será lida pelo
Sr. 19-Secretário.
É lida a seguinte

B-Prazos:
1 -de carência: até 14 meses,
2 - de amortização: 216 meses;

C - Eilêãrgos:
1 -juros: 4,0% -á.a.
2 - dei credere: 1,0% a.a.;
D - Garantia: vinculação de quotas-partes
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
(ICM); e

E - Desl;inação de recursos: urbanização
da Grande São Pedro, compreendendo as Iocali~
dades denominadas Palestina f e If, Residência,
Santo André e São Pedro.
O Presidente do Conselho Nacional aprovou
o pedido em caráter de excepcion.;llidade, tendo

em vista as necessidades da Prefeitura em questão.

A contratação ora p"r'eteridida não deverá acarpressões na execução orçamentária
dõs p"róximos exercicigs.

r~r lTli!ior~_s

Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos peclidos de autorizaç.!'io para operação de crédito, concluímos pela aprovação da Mensagem,
visto que a mesma é jurídica e constitudonal e
constain do processado todos os documentos
que hal:>ilitam conhecer perfeitamente a operação
e os rec.urs~ l?~ra satisfazer os seus encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a MenSagem nos termos do seguinte:

Redação final do Projeto de Resolução
n• 206, de 1986,
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n? 206, de 1988, que autoriuf ã
Prefeitura Municipal de Vitória (ES) a contratar
operação de crédito no _valor correspondente, em
cruzados, a 1.500.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
- Relator, Gerson Camata.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n9 206, de 1988.

Faço sa&er que o Senado Federal aprovou, nos
termos do- artigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ne

, de 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado do Espírito Santo, a contratar
operação de crédito no valor corresponsente, em cruzados, a 1.500.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTr(
O Senado Federal resolve;
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Vitória, Es:'
tado do Espírito Santo, nos termos do art. 29 da
Resolução n? 93, de 11 de outubro de_1976, altera·
da pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de
1985, ambás do Senado Federal, autorizada a
cohtratar operaçãO de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.500.00'0,()0_ Obtjgãçóes
do Tescuro Nadonal- OH'{, junto à Cãixa Eco~
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nômica Federal, destinada à urbanização da granM

de do Sul a emitir 11.514.582,00 obrigações

de São Pedro. compreendendo as localidades denominadas Palestina I e R, Residência, Santo André e São Pedro, no Munfdpio.
Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a dis_çussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos terinoS regimentais.
O projeto vai à promulgação~
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Jtem33:

_do Tesouro do Estado (OTE-RS), elevando
temporariamente o limite da sua dívida con-

solidada. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6 9 da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador José Paulo Biso]
para proferir, parecer sobre a Mensagem, oferecendo respectivo projeto de resolução.
~ O SR. JOSÉ PAill.O BISOL (PSDB -RS.
~ara proferir parecer.)-Sr. Presidente, Srs. sena-

dores, com a Mensagem n~ 276, de 1988, o senhor Presidente da República submete a deliberação do Senado Federa] a autorização para que
o Govei'no do Estado do Rio Grande do Sul, eleve,
excepcional e temporariamente o mçmtante de
SUa dívida consolidada, devendo, para tanto, registrar-uma emissão de Obrigações do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (OTE-RS), nas segUintes Condições:- -

Mensagem n• 276, de 1988 (n• 540/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Rio Gran-

a) Caracteristltas dos títulos:

Taxa

5anos

12% a.a

d~

Modalldade
(*)

Pagamento
semestral

P-Ne

('") = P- ao portador
NE- nomlnmiVII·encloss6vel
b) Cronogram. de colocações e vencimentos:

Cclocaçóes

Vencimentos

Quantidades

J!!n/89

Jan/94
Fev/94

2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000
2.200.000

Mllr/89
Abr/89

Mllt/94

M.i/89

.<bd94
MoV94

.

Jun/89

J~/94

TOTAL de OTRJ

13.200.000
lltr~:!l

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n 9 207, de 1988, que autoriza o
Governo do Estada do Rio Grande do Sul e elevar
em 11.514.582,00_(0TE-RS), o montante de sua
cfivi.da consolidada.
Sala das SeSsões. 15 _de dezembro de 198a
-Relator, .José Paulo Blsol.
ANEXO AO PARECER

Reclação final do Projeto® Resolução

.,. 2o:r, de 1988.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso V11, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

c)

Fonn• de colocação:

d)

Autorhaçio leglsladva: Oeaeto·Lel n• 22, de 15-3· 75.

de ofem.s públfclls, nos termos d11

Nos termos dà Resolução IT-' 1, de 1987, opina-

mos favoravelmente sob os aspectos econômicofinanceiro e legal da operação, que, examinada
pelo Banco Central do_ Brasil, roi considerada em
condições de ser autorizada.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJEfO DE RESOLUÇÃO

N• 207, DE 1988

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul
a elevar, temporariamente em Cz$
27.543.571.018,92 (vinte e sete bDhões,
quinhentos quarenta e três milhões, quinhentos setenta e um mB e dezoito CJU·
zados e noventa e dois centavos) o montante de sua divida consoUdada interna.

O Senado Federal resolve:
Art 1~ É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, o parametro do

, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do Rio

Periodicidade

Fev/89

Redaçâo final do Projeto de ResoJuçio
n• 207, de 1988.

RESOLUÇÃO N•

JUROS

Prazo

O SR. PRESIDENTE (HumbertO Lucena) Sobre a mesa. redaç:ão final que será lida pelo
Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte redação final

Resoluç~o n"

!S6!S, de 20·9· 79, dest!l Banco Central;

item lli do art 2~ da Resolução n~ 62, de 28 de
outubro de 1975, com as alterações da Resolução
rt' 93, ae onze de Outubro de mil novecentos e
setenta e seis, ambas do Senado Federal, de mo~
do a permitir o registro de uma emissão de
11.514.582 Obrigações do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (OTE-RS), equivalente a
Cz 27 ..543~571.018,92_ (virite sete bilhões, qui~
nhentos quarenta e três milhões, quinhentos se~
tenta e um mil e dezoito cruzados e noventa e
dois centavos).
-

Art 2ç Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é fãVorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaç-ão o projeto.
Os Srs. Sen~c:f~~-s gue o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Grande do Sul a elevar em
11.51·1.582,00 Obrigações do Tesoure
do Est.ado do Rio Grande do Sul (O'IE~
RS), o montante de sua dívida canso
Udada.

O Senildo Federal resolve:
Art ]9 É o Governo do Estado do Rio Gr~nde
do SuJ aut01izado a elevar, em caráter excepcional
eferriPoraiiamente, o limite de encüvidamento daquela Unidade Federativa, ftxado pela Resolução
n~ 62, de ~~8 de outubro de 1975, do Senado
Federal, a fim de que possa emitir, mediante iegis-trono Banc:o central, 11.514.582,00 Obrigações
do T esoum do Estado do Rio Grande do Sul
(OTE-RS), -2qUfvalentes, ao vc~dor reajustado para
o mês de .;etembro, de 1988, (Cz$ 2.392,06),
a Cz$ 27.543.571.018,92 {vinte e -sete bilhões,
quinhentos e quarenta e três milhões, quinhentos
e setenta e um mil, dezoito cruzados e noventa
e dois centavos), destinados ao giro de sua dívida
consolidada interna mobiliária, venclvel no exerddo de 1939.
Art. 2~ Esta resolução entra erri Vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação fmal. (Pausa.)
t:fão havendo quem peça a palavra, encerro
a dlScussão.

Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

ltem34:
OfiCIO n" S/24, de 1988 (rii 1.001/88; na
origem), relativo à proposta para que seja
autoriz~do o governo do Estado de Mato
Grosso a contratar operação de crédito externo no valor de USQ 26.450.000,00 (vinte e
seis milhões, quatrocentos e cinqüente a mil
dólares norte-americanos).(Dependendo de
par-ecer.)
·
Nos temos do art. ~9 da Resolução n~ l, de
1987, a Presidência deSigna o eminente Senador
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Rubens Vilar para emitir parecer sobre o oficio,
com o respectivo projeto de resolução.
O SR. RUBENS VILAR (PMDB - AL. Para
proferir o parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, com o Oficio "s" 24/88, o Senhor Governador
do Estado de Mato Grosso solicita ao Senado
Federa) autorização para contratar operação de
crédito externo no valor de 26,45 milhões de dóla~

res norte-americanos junto a organismos fmanceiros da RepúbUca Argentina, através do convênio de crédito recíproco, destinados a financiar
a construção e equipagem de 4 (quatro) hospitais
de média complexidade, nos termos do art. 52-V
da Constituição Federal.
A solicij:ação
faz acompanhar de:
a) Lei que autoriza o Estado de Mato Grosso
a contratar a referida operaçã_o_ - Resolução no
4521, de 01-07-88;
- - -- -b) Análise das ftnanças públicas que mostrama capacidade de pagamento-do Estado para
contratar a operação.
c) Cronógrama de desembolso;
d) Condições financeiras de operação;
e) Esclarecimentos sobre o convênio de pagamentos e créditos recíprocós~ - - -Trata-se de uma operação de- Crédito feito pelo
Banco Central da Argentina à Enip-res-a Argentina
MIPSA a fim de que a mesma possa constitruir
os 4 hospitais no Estado de Mato Grosso, de acordo com a circular OPRAC-5 e comj:>lementaçao
do Banco Central da RePúbliCa Argentina.
O pagamento do financiamento s-erá efetuado
em 17 prestações semestrais com o prazo de
34 meses de carência.
"A Comissão prevista e autorizada pelo BanCo
Central Argentino está dentre dos parâmetros internacionais e serva para pagar todos os serviços
de origem argentina, necessários à organização
do "pool" de empresas e agentes de compras
e jurídicos."
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta~elevância social do projeto,
·Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos tennos do seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

-o parecer é favOrável.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a palavra pai'a discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ão nobre Senador Roi;terto
Campõs;-para discutrr.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Para discutir.) - Sr. Presidente, os objetivos do
presente projeto de financiamento são obviamente razoáveis por que destinados à ampliação de
_facilidades hospitalares. Será, entretanto, o segundo ou terceiro pedido de empréstimo com características ainda pouco entendidas desta Casa.
O projeto se baseía em firianC:iãmeilto argentino. Esse fíil:andamento se estenderia _à irilportação de equipamento argentinO, à assistência
técnica, à sua instalação no Brasil e à construção
civil.
A Argentina não é conhecida como uma exportadora de capitais. T odes sabemos que precisamente o contrário _ocorre;-está recebendo auxilias
substanciais, para a sua sobrevivência cambial,
do Fundo Monetário Internacional, assim como
empréstimos pontes do Governo americano. Não
é, portanto, pais nessas condições de exportar
capitais. Poder-se-ia entender que a parcela representada pela venda de bens e serviços argentinos
representaria simplesmente um abatimento do
saldo da conta-cOnvênio, que é favorável ao Brasil. Nosso superávit alcança hoje 400 milhões de
dólares. Há, entretanto, cerca de 15% do empréstimo que s"eria dedicado a despesas locais no
Brasil: construção civil, transferência de tecnologia, pagamento de comissões etc~
:-Não é claro _como seri~m fmanciados esses
15 a 20% ·ao empréstimo. Não se· trata de equipamen_to argentino, o qual poderia ser debatido à
conta-convênio e abatido do débito que a Argentina tem para com o Brasil. Só haveria duas alternativas: ou a Argentina transferiria moeda forte
para o Brasil, para ser cnnvertida em cruzados,
hipótese pouco prováve~ à luz das extraordinárias
difiéuldades da economia no país~irmão; ou, en"@,o, a Argentina pediria um aumento dos limites
PROJEfO DE RESOLUÇÃO
i;la conta_-ç_à-nVênjo, parã que o Banco do Brasil
N• 208, DE 1988
de"sembõisasse os cruzados necessários.
Autoriza o governo do Estado de Mato
Neste último caso, não teríamos tido nenhuma
Grosso a contratar operação de crédito
redução do nosso crédito na Argentina, nem novo
externo no valor de 26,45 milhões de
ingresso de divisas.
dólares norte-americanos.
Essas dúvidas já foram apresentadas em relaO Senado Federal resolve:
ç_ã9 {I projetas semelhantes que vêm surgindo
Art 11' ÉoGovemodoEstàdode-MatoGros-- nas transações com a argentina. O problema não
foi esmiuçado.
so, nos termos do arl 52-V da Constituição Federal autorizado a contratar operação de crédito ex_Não querendo obstaculizar a implantação de
temo no valor de 26,45 milhões de dólares nortehospitais em Mato Grosso._ O que é claramerite
americanos junto a organismos financeiros daRealgo urgente, em vista de ser o sul do Mato Grosso
pública Argentina, destinados a financiar a consum ponto de trânsito para _a. grande colonização
trução e equipagem de 4 (quatro) hospitais- de
do "nortão" mato-grossense, não poria objeções
substanciais. Não negarei o meu voto. Recomenmédia complexidade, nas cidades de Cuiabá, Cáceres, Colíder e Rondonópolis, no Estado de Mato
do, entretanto, ao nosso Banco Central, que terá,
Grosso.
·
no fun, qúe" ·se entender com as autoridades arArt 29 As condições financeiras da operação
gentinas, qUe esmiúce com cuidado vários desses
reger-se-ão pelo Convênio de Pagamentos Recíprojetos. Haverá, na rea~dade, ingresso de moeda
forte? Trata-se, apena~. de um iebate dos débitos
procos Brasil-Argentina e respectivo registro no
Banco Central do Brasil.
argentinos na conta de compensação, ou indiretaArt 39 Esta resolução entra em vigor na data
mente estaríamos sendo chamados a aumentar
de sua publicação.
nossos saldos na conta convênio, sendo nós, enÉ o parecer, Sr. Presidente.
tão, ao Invés de financiados, fmanciadores.

se
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Há necessidade, também, de se examinar os
dados técnicoS do proJeto:-o custo de leito por

hospital está arbitrado em 50 mil dólares, que
me parece ser custo de hospital de luxo, mas
isso é algo que se pode e se deve discutir a nível
operacional.
O governador de Mato_ Grosso se tem celebrizado em apresentar proposições estranhas. Ele
considera a Nicarágua e Cuba fontes de assistência técnica, o que é uma impagável originalidade, considerando o grau de atraso de ambos
os países.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo maJs quem peça a palavra, encerro a díscussão.
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.

O SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação fmal da matéria que será
lida pelo Sr. 19 Secretário.
-

É lida a seguinte
Redação fina] do Projeto de Resolução
n• 208, de 1988.
O relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n9 208, de 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Mato Grosso a realizar
operação de empréstimo externo no valor· deUS$
26,450,000.00 (vinte e seis niilhôeS, C:iuatrOcentos
e cinqüenta mil dólares americanos).
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
-Márcio Lacerda, Relator.
ANEXO AO PARECER . --

Redação final do Projeto de Resolução
n• 206, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, iitclso v; âa COnstituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
.
RESOLUÇÃO
, DE 1988

N•

Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo no valor de
26,450,000,00 (vinte e seis milhões,
quatrocentos e cinqüenta mil dólares
amerltanos).

as ..

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 52, inciso V da Constituição
Federal, autorizado a realizar operação de empréstimo externo no valor de U$$ 26,_45_Q,QO.OO
(vinte _e seis milhões, quatrocentos e cinqüenta
mil dólares americanos), junto a organismos financeiros da República Argentina, destinados a
fmanciar a construção e equipagem de4 (quatro)
hospitais de média complexidade, nas cidades
-de Cuiabá, Cáceres, Colfder e Rondonópolis, no
estado.
Art. 21' As condições financeiras da operação
reger-se-ão pelo Convênio de Pagamentos Recíprocos Brasil-Argentina e r~spectivo registro no
Banco Central do Brasil.
Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
vou encerrar a discussflo.
Encerrada.
__
Encerrada a discussão, a matériél -é dada como

adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
O Sr. Huinberto Lucena deíxa a cadeira
da presidência que é ocupada pelo Sr. Dirceu
Cãrn"eiiO.
O SR. PRESIDENTE (bkceu Càrh~eir6)-

Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 195, de_ 1988, que autoriza a
Caixa Econôrnicà Federara-contratar operação de crédito externo no valor de _US $
80,000,0~00~00 (oitenta milhões de dólares
norte-americanos), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior, tendo a votação sido adiaR
da por falta de quorum.
PassaRse à votação do projeto. .
Os SCS.:'SehadOres que o aproVam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiro) -SoR
bre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. 19 Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

O Relator apresenta a redaç:âo final do Projeto
de Resolução n'~' 195, de 1988, que autoriza a
Caixa Econômíca Federal a realizar urOa operação
de empréstimo externo no valor de US$
80,000,000.00 (Oitenta milhões de dólares americanos).
Sala das Sessões, 15 ..de dezembro de 1988.
- Luiz PiauhyHno, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução

n• 195, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso V, da Constituíçào, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinR

te
RESOLOÇÃO N•

, DE 1988

Autoriza a Caixa Económica Federal
a realizar uma operação de empréstimo
extemo no valor de US$ 80,000,000.00
(oitenta milhões de dólares america-

nos).
O senado Federal resolve:
Art 1'~' ÉaCaixaEconômlcaFederal,nosterR
mos do art. 52, inciso V da Constltuiçáo Federal,
autorizada a realizar uma operação de emprésR
timo externo n:o valor de US$ 8.0,000,000.0"0 (oitenta milhões de dólares americanos), junto ao
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), com a garantia da ReR
pública Federativa do Brasil, destinada ao finanR
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gerados pela Taxa de Melhora_rnento dos Portos
criado pela Lei no 3.421/58 deixaram de ser vincuR
lados, por força do Decreto-Lei n9 1.754, de 31
de dezembro de 1979, à apHcaçao no setor e
passaram a constituir receita do Tescuro Nacional.
Com a extinção da Taxa de Melhoramento dos
Portos, por força do disposto no DecretoRLei n9
2.434, de 19 de maio de 1988, tomouRse mais
urgente a expedição de diploma legal para assegurar ao sistema portuário os recursos de que
necessita para reaparelharRse convenientemente
e acompanhar o crescimento .do comércio interR
nãcfonãl.
0- SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) De fato, o sistema portuário bi'a.Siie&O neceSsita
Item 3:
de recursos de manejo ágil para fazer face às
exigências do intenso tráfegO de mercadorias, o
Discussão, em turno único, da emenda da
que é possibilitado pela receita proveniente do
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
Adicional de Tarifa Portuária (ATP), criado pelo
do Senado n9 87, de 1988 (n9 1.285/88, naR
projeto de lei em exame, razão pela qual manifesR
quela Casa), de autoria do Senador Mauro
Benevides, que cria o Adicional de Tarifa PorR tam.o-nos favo"ravelmente à sua aprova"ção na fofR
ma do projeto original proposto pelo eminente
tuária (AlP), e dá outras providências (des~ador Mauro Benevides rejeitando, pOr conse-~pendendo de parecer).
qüência, a emenda da Câmara d.o.s Deputados
A matéria foi indufda em Ordem do Dia por que estendeu a isenção já concedida pelo projeto
solicitação das lideranças, nos termos regimenR do Senador Mauro BeneYides à navegação de
tais.
cabotagem, fluvial e lacustre, também aos produR
Antes de çlar início à apreciação do item 3, tos e insumos agrícolas.
.
_ . -·
da pauta, a Presidência esclarece ao Plenário que
O tratamento ex:ceJ)cional proposto pela emenR
o Projeto de Lei do Senado nç 87/88. já foi apreR da originária da Câmara não tem razão de ser
dado pelas .duas Casas do Congresso, sendo a
pois a incidência do ATP sobre o preço final dos
apreciação, portanto, da Emenda da Câmara.
produtos que s.eriam isentados é insignificante
Nos termos regimentais, designo o nobre SenaR não excedendo, por exemplo, o cas.o_ da soja a
dor Nabo r Júnior para proferir o parecer da EmenR 0,5.% do valor do produto. levado ao comérico
da da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9
internacionaL
87 àe 1988.
POr-OUtro lado; os grandes investimentos realiR
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -AC. Para zados nas últimas décadas nos corredores de exproferir parecer.)
Presidente e Sfs. SenadOR portação de Santos, Paranaguá, Vitória e Rio GranR
res, o Projeto de Lei n9 SN 87/88, em exanie, de e que possibilitaram "a.ó Briisil alcançar exceporigriárío desta Casa, de autoria do" nobre SenadOr cional posição no comércio lnternadonai, benefiR
Mauro Benevides, nos termos do art. 61, da Cons- dar~ diretarpente os proqutos agri~ol~ 4e ~X.·.
tituição Federal, cria o Adicional de Tarifa PortuáR portação pela melhoria considerável obtida na efiR
ria (ATP); que incidirá sobre as tabelas das Tarlfas ciência dos terminais acima citadoS com ganhos
PortJJárias, com a alíquota de 50% sobre as opera- expressivos nos tempos de operação nos portos,
çõe-s· realizadas com mercadorias importadas ou com as conseqüentes vantagens nos fretes.
Os investimentos acima r.eferidOs foram finan- .,
exportaçlas, objeto do comércio na navegação de
longo curso, com isenção para as mercadorias ciados com os recursos da Taxa de Melhoramento
movimentadas no comércio interno, através do dos Portos que agora se pretende substituir pelo
Adicional de Tarifa Portuária (ATP).
transporte fluvial, lacustre e de cabotagem.
A_ falta de ·instalações e ecjuipamentos portuáR
O presente projeto de lei foi aprovado em sesR
são do Senado Federal de 29 de novembro de rios tem criac)o CUstOS adiciçmais para oS exporta1988 e -remetido em seguida à Câmara dos Depu- dores e importadores, com o pagamento de sotados, onde tomou o n9 1.285/88. Na Câmara brestadia dOs navios, que totalizou em 1987 mais
dos Deputados o projeto foi aprovado com emen- deUS$ 300 milhões de dólares; valor bem supeR
rior ao que_ se pretende arrecadar com o presente
da em sessão de 13 de dezembro, voltando a
projeto, que tem por finalidade exatiimente evitar
eSta
para apreciação;
O projeto de lei determina que a arrecadação o desperdido com o Pagamerito de sobretaxa
do Adif:ional de Tarifa Portuária se destine à apliR dos navios.
EsclareçaRse que as tarifas cobradas nos portos
cação em investimentos para melhoramento, reaR
parelhamento, reforma e expansão de instalações brasileiros estão fixadas em valores multo abaixo
portuárias, cabendo a gestão dos recursos à Em- dos vigentes no estrangeiro (60 a 70% inferiores).
presa de Portos do Brasil SA (Portobrás). Prevê, E a participação da tarifa, no valor FOB da m"aior
ainda, que o Programa Anual de Aplicação dos parte das mercadorias exportadas, varia entre 0,5
Recursos do ATP será submetido à aprovação e 1%. Doutra parte, a incidência do adicional fis;ará
restrita às mercadorias importadas e exportadas,
do Ministério dos Transportes.
O projeto de lei em pauta possibilitará à Porto- isentos, expressamente, os produtos movimenR
·
brás dispor de recursos para a necessária moderR tados no comércio interno.
Assinale-se também que exportações e imporR
nização e reapãrelhamento dos portos brasileiros,
cuja administração enfrenta atualmente dificulR tações do PaJs, na sua quase totalidade (98%),
dades financeiras consideráveis para investimenR passam pelos portos; E as projeções de exportatos e melhoria dos portos, depois que os recursos ção, nos próximos 1O anos, prenunciam valores
ciamento pardaJ do denominado Projeto PróRSaR
near.
Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
OSR.PRESIDENTE(DirceuCarneiro)-Em
discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
estã encerrada a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
··A matéria vai à promulgação.

-sr.

n• 195, de 1988.
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casa

da ordem de 60 bilhões de dólares, em compa-

incidia sobre a totalidade quando, efetivamente,

ração com os atuais 3 I bilhões (88). ·constata-se,

õ faz somente sobre as despesas portuárias. Den-

por conseguinte, que os exportadores e import:dore:s, na posição de principais usuários dos seM-

tro de aJgum tempo, os portos do Brasil estariam
desaparelhados; um país que tem essa imensidade de território, que precisa exportar e abrir-se
para o mundo agora.
Só um depoimento: a China passou, durante
algum tempo, fechada ao mundo. Hoje tem que
reaparelhar os seus portos, ao custo de mais de
3 bilhões de dólares.
Este critério é o mais justo se aciónárias tiverem
- difiCuldade hoje, mas, dentro de algum tempo,
não terão, e nos propomos a repàrar qualquer
dificuldade, no ano que vem, através de projeto
de lei.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em Votação a emend~.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados.

ços prestados pelo porto, serão beneficiários diretos dos investimentos que forem realizados com
recursos provenientes do adidona! objeto deste
projeto de lei.
,
Somos, assim, pela rejeição da emenda da Câmara dos Deputados e pela manutençlio do projeto originário desta Casa, de autoria do nobre
Senador Mauro Benevides.

O Si Dir.ceu Cameiro deixa a. cadeira da
Presidência que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) O parecer é contrário.

Passa-se à discus.s!o da emenda, em turno único.
O Sr. ROberto Campos- Sr. PreSidente, peço a pa1avra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~

Tem V. EX' a palavra.
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O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
PMa discutir. Sem revisão do oradof.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de expressar o
meu apoio à emenda supressiva da Câmara. Ela
se refere apenas às mercadorias movimentadas
no comércio fntemo, objeto de transporte fluvial,
lacustre e de cabotagem.
Como é sabido, Sr. Presidente, o desenvolvimento do transporte fluvial interno tem sido seriamente impedido por dois fatores. Um deles são
as exigências exageradas de tributação, que o tornam inviâvel, dado o pequeno volume da carga,
e a flexibilidade que é necessária. nesse transporte,
procedê-lo com eficiência. Om segundo elemento
desencorajador são as taxas pagas como adicional à tarifa. O cOmércio lacustre, fluvial e interno
ê bastante menos organizado, e bastante mais
pulverizado, que o transporte internacional. Se,
neste, nós já encontramos dificuldades, porque
as tarifas dos portos brasileiros redundam numa
movimentação de carga muito mais cara do que
no exterior, nós simplesmente agravaríamos o
problema se estendêssemos essa voracidade fiscal também ao transporte lacustre, fluvial e de
cabotagem, geralmente conduzidos por pequenas empresas, que até têm dificuldade de manter
contabiltdade regular. Devemos combater o excesso de regulamentação. A mão do Governo
já é pesada e, às vezes, leva a situações caóticas,
nos portos de importação e exportação.
Proponho que se rejeite a tributação em causa,
a fim de não inibir o desenvolvimento do transporte fluvial, lacustre, in~erno.
_
Sou, assim, Sr. Presidente, a favor da emenda
da Câmara dos Deputados.

O Sr. Leite Chaves- Para discutir, Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com a palavra, o nobre Senador Leite Chaves,
para discutir.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para
discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Casa
não pode deixar de acolher este projeto. Pensa, ya-se. inicialmente, que a elevação dessas taxas

Presidente da República, que autoriza a Universidade Federal de Goiás a doar im_óvel
à União Estadual dOs Estúdarites- dé- Goiás,
nas condições que menciona. (Dependendo
de parecer.)
O Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente, peço a paJavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palawa ao nobre Senador Roberto
Cánipos.

~

~

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
PeJa ordem. Sem revisão do cirador.)- Sr. Presidente, pedi o adiamento do exame da. Pf?PO_sta
resultante do Projeto de Lei da Câmara n9 66,
para que seja autorizada a Universidade federal
de Goiás a doar terreno de primeira das_se à União
EStã:dUãl dos Estudantes de Goiás.
- QUéixam-se aS-nossas univerSidades de extre-_
ma carência de recwsos. Dizem-se mendigas, em
relaçáo a facilidade de pesquisa. Encontramos,
O Sr. Edlson Lobão - Sr. Presidente, antes
aqui, um caso de generosa doação. A quem? A
de pronunciar o resultado da votação, eu pergunto
um instituto de pesquisa? A um hospital? A uma
a V. Ex~ o que é- que está em votação.
associação de professores de motivos pedagógicos? Não. À União de Estudantes_de Goiás, que,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) corno várias das Uniões de Estudantes do Brasil,
A emenda.
-riunCa se dedicou ao esforço de promoção de
O Sr. Ecu~on Lobão-:- É a emenda da Câmaexcelência acadêmica e, sim, de excitação de radi·
ra que está em votação?
calismo político,
Tenho dois tipos de protesto: primeiro, a se
O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena)fazer aJguma coisa em relação à União Nacional
É a emenda do parecer contrário.
dos Estudantes, dever-se-ia recorrer ao institUto
O Sr. Ronan Tito- Somos contra, Sr. Preside cessâo de direitos, cessão de usos e não de
dente, sou contra a emenda. Votei não. Sou favodoação de patriniônio, senão estaríamos privilerável ao parecer e pela aprovação do projeto de
giando esse tipo de organização ~obre outros
autoria do Senador Mauro Benevides.
mais meritórios, como~ fundações de pesquisas
e fundações universitárias.
O SR. PRESIDENTE (Humberto !-ucena) . Em segundo lugar, Sr. Presidente, se a U~r
Então, a emenda está rejefta.da.
sídade de Goiás se sente financeiramente abas_Q Sr. Edlson Lobão - S. EX' s_e manifesta
tada para não necessitar de recurs_os e recorrer
a favor do parecer do Relator, portanto contra aO instituto da doação, seria uma aJtemativa intea emenda da Câmara.
ressante _que ela fosse autorizada a vender esses
terrenos, licitá-los e aplicar os recursos para outras
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) finalidades mais construtivas que de excitação do
Exatamente. A Mesa recebe a palavra de V. Ex!'
radicalismo estudantil, pelo qua1 se caracteriza a
como declaração de voto da Liderança do PFL.
~
_O projeto vai à sanção, nos termos da redação UNE.
-SOU contrário à aprovação do projeto, Sr. Presifinal aprovada anteriormente por este Plenário.
; dente.
É a segUinte a emenda rejeitada
O SR.- PRESJDEN'IE (Humberto Lucena) Emenda da Câmara dos Deputados ao
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Projeto de Lei do Senado Federal (n~"
Sr. ]9 Secretário.

1.285, de 1988, na Câmara dos Deputados e n~" 87, de 1988, na Casa de origem) que "cria o Adldonal de Tarifa Por·
tuária -A1P, e dá outras providêndas:··
Dê-se ao § 29 do art. ]9 a seguinte redação: . ''-§ 29 - São Isentas do pagamento do Adicional de Tarifa Portuária- A1P, as meÍ'cadorias movimentadas no comércio intémo,
objeto de transporte fluviaJ, lacustre e de cabotagem, bem como os produtos e insumos
agrícolas, quaisquer que sejam sua prece- ciência ou destino."

O SR. PRESIDErllE (Humberto Lucena) Item 4:
Dis_cussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 66. de !988~(n• 7.783/86.
na casa de origem), de iniciativa do Senhor

:é: lido o seguinte

REQUERIMENTO
~ 1'1• 244, de 1988
Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento
Triterno, requeiro adiamento da discussão do Projeto c!e Lei da Câmara n9 66, de 1988, por 30
dias.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de I 988.
- ~oberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} -

Em-votaç:á~

o_ requerimento.

O Sr. Ira.m Saraiva ·a palavra.

Sr. Presidente. peço

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a
palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

dente, Srs. Senadores, a Lide:rança do PMDB en-

Com a palavra o nobre Senador Iram Saraiva.

caminha contra, e o faz por entender que a universidade é feita, principalmente, objetivando o estudante. Os profess_ores, os laboratórios, tudo, en-

Para encaminhar. Em seguida, darei a palavra

ao ·nobre Líder Ronan Tito.
O SR. IRAM SARANA (PMDB- GO. Para
encaminhar.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores,

fim, deve objetivar o estudante~

Disse muito bem o Senador Iram Saraiva, os
chamaria a atenção dos Uderes dos vários Parti- estudantes foram massacrados naquele momendos nesta Casa.
to, mas a primeira coisa que se fez para os mru!sa0 Senador Roberto Campos faz urna cõlocaçãÕ crar foi acabar com a sua unidade, com a sua
profundamente [nfeliz, porque, na realidade, esta união, com a sua organização.
Casa não poderia sequer aceitá-la nos Anais. PriO toiltrádo da democracia é, realmente, o estameiro, porque 0 governo central, as universidades do autoritário em que a primeira coisa que se
federais estão fazendo justiça ao-_estudante brasifaz é desmobilizar, é desorganizar.
leiro. O que quer 0 Poder Executivo? .o que_ preSe estamos neste momento querendo destende a Universidade Federal de Goiás? Resgatar constru•- o Estado autoritário e construir a demoa dignidade roubada do estudantado brasileiro.
cracía, J :ecisamos criar espaço, abrir espaço para
Segundo, Sr. PresidE:nte, Srs. Senadores, 0 de- QUe a sOciedade se orgánize.
creto infame, violento, produto da cruenta ditaduNão estamos querendo organizar a sociedade,
ra que invadiu este País, o Decreto n~ 228, põe Sr. Presidente. Estamos abrindo espaço para que
na ilegalidade os vários movimentos estudantis a pfópria sociedade se organize, através dos seus
brasileiros. E o ilustre Senador Roberto Campos,
estamentos.
a mim me parece, pela sua colocação inoportuna
Nada mais justo, Sr. Presidente, que o estudante
e desonesta, quer colocar na ilegalidade 0 que
goiano tenha a sua Casa e que, por isso mesmo,
o estudante brasileiro conquistou com 0 sell san- tenha o direito de organizar-se. Não só estu~antes.
gue.Eeucito,Se"nad0r,-S6emGoiáS,comciexem- Os professores, os magistrados, até os econoplo, James Allen, desaparecido pela Revolução
mistas devem organizar-se. Todos os estamentos
de 64; cito Honestino Guimaiües, assassina-do nos
da sociedade brasileira devem organizar-se, emcMceres da cHtadura. E quando a República quer
bora os economistas deste País tenham grande
colocar na legalidade 0 estudante brasileiro _
débito Cívico com esta Nação. Quem não sabe
e o próprio Presidente da República resgata a disto? Todos devem organizar-se, senão não
CJniio Estadual dos Estudantes _ s. Ex' diz que construímos a democracia.
deveria esse património ser entregue à univerPor isso, o meu partido encaminha contra esse
sidade!
requerimento, para que seja feita a doação do
Ora, Senador, V. _Ex' não leu a proposta; se terreno, para que os estudantes possam organileu, tripudiou sobre ela.
zar-se. Além disso, faço aqui um apelo a todas
Aqui, o Governo, Srs.- SenadoreS, nto está · as lideranças.
FIZemos um acordo com as lideranças. Excluídoando coiSISSima alguma à União Estadual dos
Estudantes. Absolutamente. Devolve um patrimô- mos da pauta aquilo que não poderia ser votado,
nJo que pertencia, até_67 _até 0 infellz_Decreto tentamos um acordo para ver se votamos esse
n'228,quefoibánid0deStePaís,àUniãoEstadual
calhamaço que veio, goela abaixo, ou do Poder
dos Estudantes.
Executivo ou da Cârnara_dos Deputados, não por
Não é verdade, Senador Roberto Campos, que imposição, mas porque, primeiro, tivemos uma
aqui 0 GovernO esteJa faZendo doação; 0 Governo
Constituinte este ano tõdo; ac_abou, tivemos as
está devolvendo à União Estadual dos Estudantes
eleições. O ano legisfativo, na verdade, ficou reduum património que lhe pertencia de fato e de
zido a um mês. Temos ·que votar, pe16 menos,
as questões mais urgentes, e se cada um dos
direito.
E, agora, V. EX', pediildo-0 adiaffiento da apreSenadores quiser, neste momento, colocar um
ciação desse projeto~ está fazendo- uma vindita
obstáculo para votação do interesse daquele estanão contra a União Estadual dos Estuâantes de
do ou desse ou daquele estamento, tenho a imGoiâs, mas contra a liberdade e a democracia,
pressão de que não vamos chegar àquilo que
contra os estudantes que readquiriram a sua liber- disse ontem o nobre Senador José Paulo Biso!:
chegar ao fim deste ano legislativo com algum
dade. Talvez V. Bel' queira que haja universidades
sem estudantes. É o finl!
garbo.
Peço aos Líderes creditados nesta Casa que
GoStaria, ·então, Sr. Pre_Sidenie, de pedir a todos
não acolham este requerimento e aos meus pares
os Senadores que estejam em _desacordo com
que votem contra, porque não se trata de uma
a pauta, que se reunissem com as lideranças e
doação. O Senador Roberto CampOS mistificou. · ·pedissem a exclusão d_a pauta. Tudo que fosse
Está aqui 0 Governo fazendo justiça, devolvendo acordado p<XIeria ser votado, nem que seja até
à Onião Estadual dos EStudantes de Goiás um
à meia-noite.
-O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) patrimônio que sempre lhe pertenceu.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ Em votação _o requerimento. (Pausa.)
Ein ·votação o requerimento de adi.:imento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a
Rejeitado.
palavra para encaminhar.
O Sr. Roberto Campos-Sr. Presidente, pe0 SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) ço verificação de quorum.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito,
para encaminhar.
_ _ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Deferida a veriftcação requerida.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para_
Peç:q aos Srs. Senadores Ocupem os seus lugaencaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presires. (Pausa.)
4
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Peço aos_ Srs. Senadores que se encontraÍn
em seus Gabinetes venham ao plenário Pá"rÕ: se
proceder à verificação
-- -

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, eu pediria
a v. Ex' aguardasse um instante, que os s~~
dores que estão em seus gabinetes possam acorrer ao plenário, a fim de que tenhamos o quorum.
V. f:x\' anunciou que ternos 62 Senadores na Casa,
-e os temos. Por isto mesmo seria importante qÜe
todos os nossos colegas que nos estão ouvindo
em seus Gabinetes, nos seus afazeres diversos,
por um momento viessem para o plenário, para
que pudéssemos ter o quorum necessário à votação.
-

o

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência via proce"der à- verificação, nobre

Líder, e, se, por acaso, não constatar o número
suficiente de senadores interromperá, de acordo
com o Regimento, a sessão, por 1Ominutos, para
que se possa repetir a mesma votação.
Como vota o Líder do PMDB?"
~
O SR. RO!'IAN MO (PMDB- MG)- Não.
O SR. PRESIDENJE (Humberto Lucena) -

Como vota o Líder do PFL?
OSR.EDISONLOBÃO(PFL-MA)-Não.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vOta o Uder do PSDB?

O SR. FERNANDO HEI'IRIQ(JE CARDO·
50 (PSDB- SP)- Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Coriio-V6ta0 Uder do PDS? (Pausa)
Como vota o Líder do PTB?
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR)

-Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como Vota o Líder do PD"C? (Pausa)
Como vota a Uder do PSB?
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- Ri)- Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Como vota ó Líder do -PMB? S. ~ não
presente.
Como vota o Líder do PDT?

está

- -

O SR. MAURÍCIO CORRêA (PDT -Não.

DF)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação)
VVTA "SIM"" O SR. SENADOR
Roberto Carripos
. VOTAM "NÃO"" OS SRS. SEJYADORES:
Carlos Chiarelli
Chagas Rodrigue~
Cid Carvalho
Divaldo Suruagy
Edison Lobão
Fernando Cardoso
-- Gerson Camaia
Gt..iilherine Palmeira
Iram Saraiva
Itamar Franco
Jamil Haddad
José Agripino
Jutahy Magalhães
Mareio Lacerda
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Mario Mata
Mauricio Corrêa
Mauro Benevides
Meira Filho

O SR. PRESIDEr!TE (Humberto Lucena) Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

Dezembro de 1988
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para

proferir parecer.) -Sr. Presidente. Srs. SehadõA Presidência indaga do nobre Senador Jarbas res, de iniciativa do Senhor Presidente da Repú-- Passarinho,líder do PDS, como vota, pois existem blica, chega à apreCiação desta Casa, Já aprovado
Nabor Júnior
liderados seus querendo saber.
pela Câmara c;!os Deputados, o presente projeto
Nelson Carneiro
que visa a autorizar a Universidade Federal de
OSR.
JARBAS
PASSARINHO
(PDSPA)
Nelson Wedekin
Goiás a doar imóvel, incorporado ao seu patrimô- Qu~stão aberta, Sr. Presfdente.
Olavo Pires
nio, à União Estadual dos Estudantes de Goiás.
Paulo Biso!
Acompanha a Mensagem presidencial ExpoO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Pompeu de Sousa
Pois não. Os demais líderes já se pronunciaram. sição de Motivos do Ministério da Educação que
Ronaldo Aragão
--esclarece que o referido inióvel pertencia à refeRonan Tito
(Procede-se à -Votação.)
rida entidad_e _estudantil. No entanto, em face da
Rubens Vtlar
extinção desses_ órgãos representativos da
VOTAM "SIJ'f"" OS SRS. SENADORES:
Severo Gomes
disse, promovída pelo Decreto-Lei n9 228, de
AfonSO Sancho
Wtlson Martins.
28 de fevereiro de 1967, foram eles incorporados
Roberto CâniJ)oSao patrlmônio das Universidades Federais do EsO Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente,
tado respectivo.
quem vota "'sim" vota a favor do requerimento?
VOTAM~n{o·· OS SRS. SENADOREs:
_ Re_s_~belecida_ a normalidade democrática, e
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) com o advendo da Lei n9 7 ,395~ de 3l __de outubro
-Ãibano Franco
Quem vota "sim" vcii:a conl a· requeriinento de
de 1985, as entidades estudantis foram oficialAlfredo Campos
adiamento. Quem vota ''nãO", evíd.entemente, vo- ·
mente reconhecidas. Como, por seu turno, a UniCãrlos
Chiarem
ta contra.
versidade Federal de Goiás__manifesta o seu proChagas Rodrigues
pósito de fazer retomar o referido imóvel ao seu
O SR. PRESIDEr!TE (Humberto Lucena) Cid Carvalho
:- ~ntigo possWdor, toma-se imperativo para a meSe -todos- Os Srs. Senadores já votaram, vai ser
Dirceu Carneiro
dida se process_e por via de lei.
feita a apuração. (Pausa.)
Diva1do Swuagy
O presente projeto cumpre, assim, um dever
Edison Lobão
de justiça: Com .Q. r_etomb do_imóvel à _sua posse,
(ProcedeMse à apuração.)
Fernando Cai"doso
poderá a União Estadual dos Estudantes desenVotou "sim" um Sr. Senador; e "não", 29.
Gerson Carrláia
volver efetivamente as_suas_atividades em consa:Total: 30, com o Presidente 31 votos.
Guilherme Palmeira
nância com os postulados_ democráticos.
Iram Saraiva
Não houve quorum.
Ressaltando que o projeto pormenoriza as con·
A Presidência vai a danar a campainha por 1O
Itamar Franco
dições com que a doação p6de se concretizar
minutos, suspendendo a sessão, para depois reJamil Haddad
e louvando a iniciativa, tanto da UniverSidade Fepetirmos a verifica~o.
- -- -- :- --J.oão Calmon
deral de Goiás em promovê-la, quanto do Poder
Está suspensa a sessão.
João Castelo
Executivo em adotá-la, opinamos'peJa-sua apro(SUspensa às 17 horas e 22 minUtos, a - _____..loão Menezes
José Agripino
sessão é reaberta às 17 horas e 34 minutos.)
José Richa

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - _
Está reaberta a sessão.

Vai-se repetir a verificação requerida pelo nobre
Senador Roberto Cariipos, sobre o requerimento
de adiamento da votação d_o Projeto de Lei da
Câmara n" 66, de 1988; "qUe autoriza a Gniver:..
sidade Federal de Goiás a doar imóvel à União
Estadual dos Estudantes de Goiás, nas condições
que menciona".
Solicito aos Srs. Senadores ocupem os_ seus
lugares.

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - ·
Pois não. V. Ex" tem a palavra.

O SR. ROI'IAN TITO (PMDB -

MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
apenas para que todos os Srs. Senadores que
estavam em seus gabinetes e vieram para o plenário fiqu-em sabendo o que estamos votando, gostaria de perguntar a v. f:x' se está certo o que
estou dizendo, ou seja: quem votar "não" estará
votando contra o requerimento do Senador Roberto Campos, que pede adiamento de votação
do projeto que trata da doação de um terreno
da universidade de Goiânia aos _estudantes; quem
votar "sim" apóia o requerimento do Sr. Senador
Roberto Campos. J:: isto?
_
:

Jutahy Maga-lhães

l..avoisjer Maia
Leite ChavE!s
Loll.re_mberg Rocha
Lourival Baptista
Márcio Lacerda
Mário Covas
M_ário _Malá -Maurício Corrêa
Mauro B_enevideS
Meira Filho
Nabof-Júnior
Nelson Wedekin
Olavo Pires
Paulo Biso!
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
RonanTrto
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SE!YADOR:
Jarbas P~ssarinho
O SR. PRESIDEr!TE (Humberto Lucena) -

Vai ser feita a apuração. (Pausa.)

vação.

O parecer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
favorável.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se à discussão do projeto, em turno únic_o.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o prôjeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto foi aprovado, com o voto contrárío
do Senador Roberto Campos, e Vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA

N• 66, de 1988
(N• 7.783186. na Casa de origem)
Autoriza a Universidade Federal de
Goiás a doar Imóvel à União Estadual
dos Estudantes de Goiás, nas condições
que inendona.

O CongresSo Nacional decreta:
aPuração.)
Art 19 Fica a Gnivefsidade Federal de Goiás
Votaram "sim" 2 Srs. Senadores; e "não", 39.
autorizada a doar à União Estadual dos EstudanHouve 1 abstenção.
tes de Goiás o imóvel, incorporado ao patrimônio
Tatai; 42 votos.
- da prirQeira, por força do art. 20, parágrafo único, O feqilerimentO fof rejeitado. (Pausa.)
do Decreto-Lei n9 228, de 28 de fevereiro de 1967,
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) - __ _ Nos termos do art. 6<? da Resolução de n<? 1 com a seguinte descrição: _
de 1987, designo o nobre Senador Iram Saraiv~
Exatamente, Senador.
l-uma área de 14.961,30m2 , situado em
O SR. RONAN mo- Obrigado, Sr. Presipara proferir pârecer sobre o Projeto de Lei da Goiânia, Goiás, S-etor Leste, com freilte para a
dente.
Câmara n9 66, de 1988.
Praça Universitária, num raio de 106,913m e um
(Procedei-~_~
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chandro de cada lado igual a 7,07m; pela _Ay_.
Universitária, com 58, 12m; pelas~ Avenida com
62,50m, com a linha que divide com a_ Reitoria
igual a 138,00m e- com a linha que divide com
a Faculdade de Oências Econômicas igual a
I46,50m; imóvel registrado no Cartório da4• Zona
Imobiliária sob n 9 18.598, em data de 30 de setembro de 1981;
!1- um prédio de alvenaria, com dependências

e benfeitorias, situado na mesma área descrita
no item anterior, registrado no Cartório da 4~ Zona
Imobiliária sob n9 Av-2-598.
Art._ :29 Para aprovaçã;o da alienação_ a que se
refere o artigo anterior, será indispensável a prévia
aprovação do_ órgão deliberativo rnáximo_da_Uni-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _
Passa-Se-à discu.ssao, ern turno ónico. (Pausa.)
Não havendo _quem peça a palavra, encerro
a cUscussão.
Em v9tação. .
_
. _
OS srs; SeM dOres qUe o _aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O piojeto irá à sanção.

O parecer é favorável.

É o se~i~te _o projc:tC? ~l?rovado

versidade Federal de Goiás, em dedsão tomada

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 67, de 1988

em reunião especialmente convocada para tal fim.
Art 39 A doação de _que trata esta lei fica con-

(N• 1.<!0<!/88, na casa de orlgem)

dicionada, sob pena de nulidade, à utilização do
imóvel pela donatária para os fins previstos em
seu estatuto social.
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) -

ltemS:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 67, de 1988 (n9 1~.202/88,
na Casa de origem), de intciativa da Senhor
Presidente da RepUblica, que dispõe sobre
a remuneração dos integrantes da Carreira
Policial CMI do Distrito Federal, e dá outras
providências (dependendo de parecer).
Nas termos do art. 6ç da Resolução n<? l, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Edison Lobão para proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n..,. 67, de 1988.

Dispõe sobre a remuneração dos lnte~
grantes da Can-dra Polldal Civil do Distrito Federal e dá outras provldêndas.
O Congresso Nacional decreta:

Arl J9 O valor do vencimento do Agente de

Polícia da Classe Especial, ·Padrão-~_ vige-nte em
19 de outubro de 1988, que servirá Como base
para a fiXação do valor do venc:imento dos demais
integrantes da Carreira Policial CMI do Distrito
FederaL observados os índices estabelecidos na
Tabela de Escalonamento Vertical, Anexo m, do
Decreto-lei n9 2.266, de 12 de março de 1985,
sél'á. de ez$ 82.950,30 (orterita e dois mil,-novecentos _e cinqüenta cruzados e trinta centavos).
-- Art. 29 O funcionário policial civil, em serviço
ativo, fará jus a uma. indenização mensal para
moradia correspondente a :30% (trinta-por cento)
do vencimento da respectiva classe.
Pat'ágrafo único. _Quando o servidOr ocupar
imóvel funcional, descontará em favor do órgão
responsável, da indenização que faz jus, a importância correspondente às 'taxas desocupa-ção,
conservação ou condomínio.

O SR. EDISON LOBÂO (PFL - MA. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoArt. 39 Ao valor flxado no art. 1", aplicar-se-ão
res, com a Mensagem n 9 490, de 1988, o Senhor
os mesmos índices de reajuste de vencimentos
Presidente da R:epública submete à deliberação do Serviçç Público Geral da União, verificados
do Congresso Nacional o presente projeto de lei entre 1? de outubro de 1988 e a vigêrlda desta
que "dispõe sobre a remUneração dos integrantes
lei.
da Carreira Policial Civil do Distrito Federai, e dá
Art. 4 9 Fica assegurada aos integrantes das
outras providências".
Carreiras regidas peJa Lei n..,. 4.878, de 3 de dezembro de 1965, isonomla de vencimentos e vantaA Exposição de Motivos do Sr. Govemador do
Distrito Federal vem acompanhada de farta legisgens, re'ssalvadas as de c:aráter individual e as
lação que regulamenta a matéria, e mostra_a _equirelativas à natUreza ou ao local do trabalho, nos
valência entre ~ Carreira Policial Ovii do Distrito termos do art. 39, § }o, da Constituição Federal.
Federal e a do Policial Federal; faz uma compaParágrafo único. Os vencimentos e vantagens
ração de como foram desmembradas tais ativida·
comuns às Carreiras de que trata este artigo serão
des policiais, ficando demonstrado que naquela:
revistos sempre qi.le ocorrer reajustamento, transformação, incorporação ou redassificação de
época o Policial Gvil de Brasilia ficõu preJudicado
suas bases de cálculo.
em diversas vantagens que foram estendidas ao
Policial Federal, tais corno auxílio-moradia e rea~
Art. 5..,. Para atender às despesas decorrentes
justes ocasjonafs que não acompánham a tabela
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito suplementar no valor de até Çz.$
estabelecida para a Polícia Fed_eral e dos Territórios.
421.300.000,00 (quatrocentos e vinte um milhões
Assjrn, sendo aprovada a presente lei, se resta·
e trezentos mil cruzados), utilizando para esse fim
belecerá a isonomia de vencimentos e vantagens
os recursos provenientes de excesso de arrecada Carreira Policial Cfvil do Distrito Federal como
dação, na forma do art. 43, § 1<>, inciso 11, da
já dissemos, com a -carreira Policial Federal e
Lei n<? 4.320, d~ 17 de março de 1964.
dos Policiais dos Territórios.__
_
Ait. & Esta lei entra em vigor na data de sua
Isto posto, concluímos pela c:onstitudonalidapublicação, r::om efeitos financeiros devidos a partir de 1ç. de janeiro de 1989.
de, juridJcidade. técnica legislativa e,. no mérito,
pela aprovação do _ora exãfiiiliado pfOjeto de lei.
Art. 7 9 Revogam~se as disposições em con_trário.
É o parecer, Sr~ Presidente.

4213

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) -

Item 6:

DiSCUssão, erri turno úníco, do Projeto de
Lei da Câmara no 68, de 1988 (n' 207/88,

na Casa de origem), de ihidãtiva da Ministério
Público da União, que dispõe sobre as remunerações dos membros do Ministério PúbUco
da União. (Dependendo de P~cer.)
Nos termos do art. 6ç da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Maurício Corrêa
para proferir parecer.
-

O SR. MAURICIO coRRt;:,\ (PDT - DF.
Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos dos arts. 61 e 127, § 2~. da
Constituição federal, o Procurador-Geral daRepública encaminhou à Câmara dos_ Deputados
anteprojeto de lei dispondo sobre a fiXação de
vencimento e representação dos menlbros do Mi~
nistério PúbliCo Federal, Ministério Público Militar,
f.'Unistério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
O obfetivo é o de ajustar os vencimentos dessas
carreiras, tehdo em vista dar-lhes tratamento isonômico, em face do artigo 39, § 1o, da Lei Maior.
Dentro desse contexto, cuidava-se, também, de
propor um noVO ·sistema de remuneração com~
posto exclusivamente de vencimento-base e representação, cuJos níves foram estabelecidos no
projeto, com extinção, ainda, de várias gratificações e vantagens anteriormente pagas.
Aprovado na Câmara dos Deputados, vem agora o projeto à revisão do Senado. A medida tem ernbasamento na nova Constituição Federal e atende às exigências de téc:nica
legislativa.
- Os valores propostos para os veOcimentos
guardam conformidade c.om os que resultam de
aplicação dos critérios que orientaram os projetes
em que foram fixados os vencimentos da Magig..
tratura.
Quanto à parte de fmanças públicas, o projeto
prevê que as despesas decorrentes correrãO à
conta das dotações consignadas aos respectivos
órgãos no Orçamento da União.
Assim, nào havendo óbices de ordem constltudonaf ou financeira a opor, pronunciamo--nos p~
la aprovação do projeto.
t:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

O parecer é favorável.
Passa-se à discussão da matéria, em tumo único.

O Sr.

NeJso~

Carneiro- Peço a palavra,

Sr. Presidente, para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc<>Jla) -

Concedo a palavra a.o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para discutir. Sem reviSão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste momento, lamento
que o Ministério Público tenha esquecido de incluir em sua mensagem os advogados de oficio
da Uníão. Estou certo de que foi uma omissão
que se~á suprida no momento oportuno, assím
que SeJi:lm reabertos os trabalhos parlamentares.
Ontem, Sr. Presidente, surgiu aqui uma tentaw
tiva, que não prosperOu, de se incorporar a este
projeto uma emenda relativa- à Policia Federal.
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Não era possível, porêm, -essa inclusão, porque
reza em Quem tenha a condição pessoal de exeresta é uma mensagem do Proc.urador~GeraJ da
cê-la.
República, e qualquer medida legislativa referente
Sr. Presidente, esses vencimentos são justos
à Polícia federal tem que ser de iniciativa do Poder
e o-- Ministérfo Público tem que ser muito bem
ExecuUVo, ou seja, do Presidente da República.
_trª-t_ado hoje. Um promotor não poderá_ fazer outra
São eStes- os dois esdafecimentos, Sr. PresiR - co_i~a. exceto ser promotor. No máximo, exercer
dente, que queria deiXar neste momento em que
uma cadeira de professor. Quer dizer, transmitir
dou meu voto favorável à aprovação_ do projeto,
os seus ensinamentos às novas gerações. Não
sem emenda, de acordo com o parec:-er do nobre
~@gerá advogar, não poderá ter quelquer outra
causa.
Senador Maurício Corrêa.
E este Corigresso concedeu aos promotores
O Sr. Leite Chaves - Sr. Presídente, peço -todos esses poderes, não por simpatia pessoal
a palavra para_discutir.
nem por ato de bondade, mas em razão das elevadas funções que passarão a ~erc.er.
·
O SR,PRESIDEI'!TE (Humbert~ Lucena)-- Este projeto é justo e merece a qnânime. aproConcedo a palavra ao nobre Senador Leite Chavação desta- Ças~. _E; .;lproveito este instante em
ves.
que estão presentes representantes do Ministério
Público, [ncJusive___o Dr. Milton Menezes, um dos
O SR. LEITE CHAVES (PMDB :._ PR. Para
homens competentes deste País e meu ex-Procudiscutir.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo,
~ rad~?r _no Tribunal de_Justiça Militar, para prestarapenas, dar uma informação sintética. Ontem, eslhes as homenagens desta Casa e mostrar que
te projeto esteve, por determinação da liderança,
a nossa confiança será ilimitada na sua compefora de pauta, e seria adiado em razão da falta
tência e no seu senso de responsabilidade.
de tabela isonômica, dos cargos._Mas os represenO Sr. Edfson Lobão - Peço a palavra, Sr.
tantes da classe estavam presentes e informaram,
Presidente--:satisfatoriamente, ao plenário, e, ontem mesmo,
seria votado o projeto, não fora o incidente político
0 SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) que levou o próprio SenadO a adiar toda a matéria
Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lopara a data de hoje.
bão.
Sr. Presidente, só chamaria a atenção do SenaO SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para
do para o que é o Ministério P~bikO, hoje, depois
da atual Constituição._ É um!'- organfiaçâo com- discutir. Sem revisão do orador) -Sr. presidente
pletamente diferente de tudo que tivemos até aqui. e -srs. Senadores., pedi a palavra para manifestar
O-apoio da Bancada do PFL. ao projeto que dispõe
A Constituição deu ao MinJStérici Público o mais
sobfe a remuneração dos m~mbros do Ministério
elevado e importante tratamento. As suas funções
Público da UniãO.
sâo as mais elevadas. O Ministérió Público passou
Temos -plena consciência do papel relevante
a ser agora o exclusivo juiz e- mãQiStrãdo dos mais
que desemPenha o Ministério Público em nosso
elevados interesses da sociedade bmsileíra. Nós
Pais - e cada vez mais relavante -, sobretudo,
lhe cometemos tarefas excepdonaís e, para isso,
a partir da Constituição que acaba de ser prolhe demos autonomia. Ele, hoje, não depende
mulgada.
do Ministério da Justiça nem de outro setor; eJe
Por outro lado, lamento que não tenha sido
é autônomo na fiXação do seu orçamento. Daposs'"rvel, por questões regimentais, legais, incluir
mos-lhe, ainda, ind~pendência. Assisti, inclusive,
a reivindicação da Polícia Federal, que é por igual,
qUando fui Procurador-Geral da Jw>tiça Militar,
justa e mefe_cída.
ao "aprovo", que me parecia humilhante, nunca
Deixo aqui, Sr. Presidente, o compromisso do
o utilizei. Hoje, já não existe; qualquE!r promotor
PFL, de que, numa oportunidade próxima, logo
tem como presSuposto a responsabilidade pelo
no início do ano, retomaremos o _assunto, para
parecer. Além do mais, a escolha será feita entre
que, também, a Policia Federal seja atencüda.
procuradores, entre membros de Ministério Público, para o cargo de procurador-geral. Nós, aqui,
O SR. Mauricio Corrêa - Peço a palavra,
haveremos de aprovar a indicação, mas, lá, não
Sr. Presidente.
se exige que se estebeleça o critério de notável
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) saber jurídico, porque só 6 fato de ser promotor
Concedo a palaVra ao nobre Uder do PDT, Senajá tem em seu favor esse pressuposto. Esse reque~
dor Maurí~o Corrêa.
sito o Presidente da República adotará para escolha do Advogado~Geral da União. O promotor terá
O SR. MÀUIÚCIO CORRM (PDT - DF.
poderes os mais singulares, inclusive este da ação
Para diSci.itii'~-Sem revisão do orador.)- Sr. Presicivil para a defesa do meio ambiente e dos direitos
dente, Srs. Senadores, cumpro apenas o dever
difusos da sociedade, matérias que haveremos
de deixar bem esclarecido que o projeto não saiu
de regulamentar, aqui, com a sua assistência.
de pauta. Ontem nâo pudemos julgá-lo porque
Até mesmo o poder é atribUição para defender
foi solicitada uma verificação e náo se constatou
a honrabilidade dos poderes.
o qu6rum regimental Impõe-se deixar bem paO próprio Senado, se amanhã for afrontado
tente que, com relação à tabela da que se referiu
por quem quer que seja, caberá ao Procurador~
_o nobre Senador Leite Chaves, é totalmente despiGeral a iniciativa da defesa. E o mesmo ocorre
sienda a apresentação. S. Ex", qUe participou dos
em relação aos estados. Ele tem a competência
debates na Subcomissão do Poder Judiciário e
e o dever de fiScalizar, externamente, a polícia.
do J'.'\inistério PúblicQ. sabe que demos essas atriFatos como os· qUe ontem ocorreram, quando
buições ao Ministério Público, mas, a par disso,
um delegado quase matou uni- filho de um Senareconhecemos que os seu$ vendmentos teriam
dor, destemperadamente, por certo -não ocorreque ser equiparados aos vencimentos do Poder
rão, porque terá essa vigilância externa, mais efiJudiciário. Como tal, evidentemente, que um procaz, _para só manter responsabilidade dessa natu~
motor substituto será equiparado a um juiz substi-

tuto; que um promotor de justiça será equiparado
a um juiz titular; e que_ o ,ProcuradÇJr-Oerai será
equiparado ao Ministro do Supremo T nbunal ou,
no caso, ao Desembargador dos Tribunais de Jus~
tiça. Portanto, não havia necessidade nenhuma,
é isonomia pura sençl6 ap]icada. Quanto à parte
final da interpelação de S. Ex~. concordo plenamente com o papel relevante. Por isso é que desta~
camas hoje todas essas atnbuições ao J'.'\inistério
Público, para que ele ocupe um papel realmente
- hão comO -âiria Pimenta Bueno, na época do
Império - de um quarto_ Poder, mas de urna
instituiçãO que defenda- a socied?\de, e promova
realmente ·um fim, pára a_ qual essa instituição
se encontra incorporada à nossa J_egislação, a nossa função fedei-ãl.
Portanto, o projeto tem que ser ap-rovado, no
meu modo de entender, pelajuridicidade e constitucionalidade, como fJZ referência.
Era o que tinha a dizer. S,~. Presidente, (Muito
Bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Não havendo mais nenhum Sr. Senador que queira fazer uso da palavra, está encerrada a discussão.
Em VÇltação.
O Sr. Ronan Tito palavra.

Sr: Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
encaminhar. Sem reVisão· do orador)- Sr. Presidente e Ses. Senadores, é evidente que o PMDB
já falou através dos seus mais eminentes _Senadores, e que são juristas também.
Peço a_ palavra, neste instante, para fazer uma
convocação, um apelo aos nobres Senadores que
se encontram em seus Gabinetes, para que não
se ausentem, porque ainda temos matéria da
maior relevância a ser votada, a questão do reajuste salarial do funcionalismo público federal, e
devemos fazê~lo mais tarde um pouco. Como precisamos da maioria para votar esse projeto, peço
aos Srs. Senadores não se ausentem, e estejam
à disposição para a votação dessa matéria.
O SR. PRESIDEN1E (Hymberto Lucena) Em ·votação.
Os Si-s. Senadores que_ aproVam o-projeto queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
_P projeto tfai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA cAMARA
N• 68, DE 1988
(N• 1.203188, na Casa de origem)

De iniciativa do Ministério Público da União
Dispõe sobre as remunerações
dos Membros do Ministério PúbUco da

União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. to A remuneração e a verba de represen@ção devidos aos Membros do Ministério Público
Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério
Público J'.'\ilitar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a partir de 19 de novembro
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de 1988, passam a ser as constantes do anexo
Nt. 39 As reml,lJlerações previstas no art. 19
O SR. PNESIDENTE (Humberto Lucena) desta lei.
desta lei serão reajustadas, a partir de sua vigência, Item 7:
Art. 2~ Ficam extintaS; para ci Ministério Públiilas mesm:as-aãtas e nos mesmos úi.dices adotaDiscussão, em turno único, do Projeto de
co da União, as seguintes vantagens ~ gratificados para os servidores da União.
Lei da Câmara n• 69, de 1988 (n• 1.287/88,
ções:
Art. 4 9 Aplfcam-se aos membros aposentana Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
1-gratificaçãodenívelsuperior,instituidapelo
dos do Ministério Público as dispoSições consFederal de Recursos, que dispõe sobre as
Decreto-Lei n9 1.820, de 11 de dezemb[O de 1980,
tantes desta lei.
remunerações dos Ministros do Tribunal Fe~
e concedida ao Ministério Público Federal pelo
Art 5" As remuneraçõeS do Procurador-Oederal de Recursos e dos Juízes Federais (deDecreto-Lei n~ 2.074, de 20 de dezembro de 1973,
ral da República e dos demais membros do Mini spendendo de Parecer).
e ao Ministério Públic_o do Distrito Federal e Territério Público, considerado o básico, a verba de
tórios pelo Decreto-Lei n~ 2.117, de- 7 de maio
iepfesentaçã_Ç> e van~gens pessoais, não poderão
Nos te:rm_os do art. 6<1 da Resolução n~ 1, de
de 1984;
exceder Os limites máximos de remtmeração ·dos 1987, designo o nobre Senador Gd Sabóia de
n- gratificação de produtividade, ins:tituída pe- Ministro~ do Supremo Tribunal F.ed_eral.
Carvalho para proferir o parecer sobre o Projeto
IoDecreto-Lein<> 1.709,de31 de outUbro de 1979;
de Lei da Câmara n9 69, de 1988.
m_ gratific:a:ção de desE:mpenho de atividades
Art. 6" As remunerãçÕes fixadas na presente
O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO
de tributação, arrecadação ou fiscalização de triJei, nelas inclUída a: representação, assim como
butos federa 1s, mstituída pelo Decreto-Lei no
o disposto no art. 29, vigorarão a partir de 19 de (PMDB- -CE. _para emitir parécer.)- Sr. Presi~
dente, Srs. Seri.ad6res, os termos do disposto no
1.341, de 22 de agosto de 1974, com as alteranovembro de 1988.
-art. 96, incisoU, alínea b, da Constituição Federal,
ções do Decreto-Lei n? 2.074, de 20 de dezembro __ . Art. 7~ .As desp~sas 4ecorrentes da aplicação o Excelentíssimo Senhor MiniStro Presidenté do
de 1983, e Decreto-Lei O? 2. f87, de 26 de dez em-- desta lei correrão à conta das _dotações consig- Tribunal Federa( de Recursos e do Conselho Fe- ri_ã"çi_as aos_respectivos 6rgãos no OrÇamento da deral de Justiç_a submete à apreciação do Conbro de 1984;
IV- gratificação de desempenhO de função esUnião.
gresso Nacional o texto do Projeto de Lei n?
sencial à prestação jurisdicional, instituída pelo
Decreto-Lei n~ 2.117, de 7 de maio de 1984, com
Art. 8 9 O cargo de Procurador da República 1287188, que dispõe sobre os vencimentos dos
as alterações do Decreto-Lei n~ 2.267, de 13 de
de Categoria Especial passa a ter a denominação Ministros do Tribunal Federal de Recursos e dos
JuízeS federais.
março de 1985;
de SuDPi'ocuradÇ>r~Geral da República.
O projeto de lei Ora em exame, em cumpriV- gratificação instituída pelo Decreto-Lei n~
Arl Ço Esta lei entra em vigor na data de sua mento ao disposto no art 96, iilcTso II, alínea b,
9
2365, de_1 de outubro de 1987;
publiCação.
-da Constituição Federal, fJXa. os vencimentos dos
VI -auxmo-moradia, instituída para o MinistéMinistros do Tribunal Federal de RecursOs e dos
Art. 10. Revogam-se as disposições em con- Juízes Federats, mantendo Os limites estabelerio Público do Disbito Federal pela Lei n? 7.567,
de 19 de dezembro de 1986. - - --- trário.
cidos no inciso V do art 96 da Carta Magna, com
diferença não superior a 10% de uma para outra
ANEXO
das categorias da carreira.
Denominação
A verba de representação mensal dos magisVendmento
% RepresentaçãO
Total
trados continua correspondendo ao percentual
estabeleddo no Decreto-lei n? 2.371, de 18 de
l-PrOcurador-Geral da Justiça
novembro de 1987.
do trabalho
O art. 2? do projeto de lei fixa a gratificação
ProcUrador-Geral da Justiça
adicional por tempo de seiViço à base de 5%
Militar
por· qüinqüênlo, calculada sobre_ o vencim~nto
Procurador-Geral da JiiSfiÇ:a
báslco e a representação, diferentemente dos crido Distrito Federal e Terri
térios que até então eram adotados pelo Decretórios
to-Lei n? 2.(H 9, de 28 de março de 1983.
1.000.000,-cro 200% 2.000.000,00 3.000.000.00
.. -O reajuste dos venCimentos previstos no artigo
Subprocurador-Geral da Repúblcia
II- Ministério Público do Traba1? e seu parágrafo único far-se-á, p-or força do
lho- Subprocurador-Geraf
dtsposto no artigo 39, nas mesmas datas e nos
Ministério Público Militar
mesmos índices adotados para os servidores da
-Subprocurador-Geral
União.
Ministério Público do Distrito
O_ art. 49 prevê que os proventos da aposenFederal e Territórios
tadoria serão revistos na mesma proporção e na
- Procurador de Justiça
970.00,00 -195% 1~891.500,00- 2.861.5.00,00
mes=ma data, sempre que se modificar a rem une..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:__ _ _ _ _ _ _ _ __:__ _-:-:--::--------..,--~ --ração dos servidores em atividade, sendo também
Denominação
Vencimento
% Representação
estendidos aos inativos quaisquer benefícios óu
Total
_ vantagens posteriormente concedidos" aos serviIII-MinistérióPúblicoFederal-Procurador
940.000,00 190% 1.786.0_00,00 2.726.000,00 -d_Cifes em êitivid_ade, nos_ termos do art. 40, § 49
da Re"pública: de 1• Categoria
da Consb1uição Federal.
Ministério Público do Trabalho- ProcuO projeto de lei em exame está de acordo com
radar do trabalho de 1' Categoria
os princípios de legalidaâe,juridlcidade e c-onstituMinistérlo Público Militar
cionalidade, razão pela qual manifestamo-nos por
Procurador de 1" CategOria
sua aprovação._
·
Ministério Público do Distrito Federal e
É a parecer, Sr. Presidente.
Territórios- Promotor de Justiça
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)IV- fldnistério Público Federal - Procurador
O parec~r é favorável.
da República de 2• Categoria Minlsté-rlo PúDiscussão _do projeto, em turno único. (Pausa.)
blico do Trabalho- Procurador do TrabaNão havendo quem queira fazer uso daP,a1avra,
lho de 2~ Categoria Ministério Público Miliestá encerrada a discussão.
tar- Procurador de 2~ Categoria Ministério
Em votação 6 projeto.
Público do Distrito Federal e Terriot6rios
OsSrs.Sen~f}ores_queoaprovamqueiramper- Promotor de Justiça Substituto
manecer sentaçlo~. (Pausa.)_
Justiça Substituto
- - Aprovado.
900.000,00 85% !.66.5.000,00 4.565.QOQ,OO
O projeto vai à sanção.
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o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 69, DE 1988
(N• 1.287/88, na Casa de origem)
De iniciativa do Tribunal Federal

de Recursos

Dispõe sobre as remunerações dos
Ministros do Tribunal Federal de Re-

cursos e,dos Juízes Federais.
O CongrésSO Nacional decreta:
Art. 19 A remuneração báSica dos Ministros

do Tribuna] Federal de Recursos, a partir de 6
de outubro de 1988, é_ f!Xà.da no valor de Cz$

812.067,00 (oitàcehtos e·âeze 'mil e sessenta e
sete cruzados) e a dos Juí~s Federais no valor
de Cz$ 771.070,00 (setecentos e setenta e um
mil e setenta cruzados).
§ 19 A verba de representação mensal dos
ministros e dos juízes a que se refere este _artigo

continua a corresponder ao_ percentual estabe-lecido pelo Decreto~Iei n? ?_,371, de 18 de_ novembro de 1987.
- ·
§ 2 9 _ As remunerações ·dos magistrados de
que cogita esta lei, considerado o básico, a verba
de representação e vantagens pessoais observarão o .limite previs.to no inciso V do art. 93 da
Constituiçã_o Federal.
Art. 2~ A gratificação adicional pOr tempo de
serviço será calculada na base _de 5% (c.in'Co por
cento) por qüinqüênlo de setviço, sobre a remuneração básica e a representação.
Parágrafo único. Para a gratificação adicional
de que trata este artigo, será computado o tempo
de advocacia, até o mtoomo de 15 (quinze) anos,
desde _que não concomitante com o tempo de
serviço público.
Art. 3~ As remunerações previstas no art. )9
e seu § 1~ serão reajustadas, a partir de sua vigência nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os seiVi.dores da Qnião.
Art 4~ Aplicam-se aos ministros aposentados do Tnbunal Federal de Recursos e aos Juízes
Federais aposentados as disposições constantes
desta lei,
Art. 5 9 As remunerações e vantagens fixadas
nesta lei vigorarão a partir de_ 6 de outubro de
1988, deduzidas as parcelas correspondentes auferidas, desde então, com bas~ _na legislação vigente.
Art. 6 9 Esta lei entra em vigor na data çle sua
publicação.

Art

7i _Revogam-se as disposições em

con~

trário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem8:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 70, de 1988- (n9 1299/88,
na Casa de origem), d~ iniciativa do Tribuna]
de Justiça do Di_strito Federal-e dos Terrilórios, que dispõe sobre as remunerações dos
Desembargadores, Juízes de Dil;"elto, Juízes
de Direito Substitutos, Juíle_s de Direito_ dos
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que reconsiderem _essa medida e n_~o penalizem
os funcionários. desContandq-Jhes, cJe, uma vez
só, todos os dias paralisados. Estamos sabendo,
indusive, que vão descontar de suas fé_rias o períoNos termos do art. _6.9 da Resolução n? 1, de do .que estiver~ ~JJ,Sente$.• _quando da referida
.
- __ - _.
1987, designo o nobre Senador Mauriciq_ Corrêa gieve.
Portanto, é o reQiStro que faço aqUi, eSperando
para emitir_ parecer.
Que o Tribunal de Justiça revogue ·a d~cisão, para
O SR. MAURICIO CORRe.\ (PDT - DF. que se faça justiça aos já oombalid_os fun.Cronários
Para proferir parecer)~ Sr. P~sldente, Srs. Sena- ___Seiy_entuárlos do _Tdl;>unal de Justiç_a do Distrito
· - dores, contempla o presente projeto de lei da Câ- Federal.
No mai~, Sr. Preªid~nte,~~~ pela _aprovação
mara dos Deputados urgente necessidade de
ajuste dos valores retributivos_ dos integrantes da Qo pf<?je"!º·- (Mani~e~~ão daSQalari~s-. Muito beml
- -. . - _ : --· _~
Justiça do Distrito Federal e dOs Territórios, cum- .J:'almas,) . _
prindo os preceitos constitucionais em yigor, esO SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) pecialmente os que regulam os níveis máximos Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
e mínimos de remuneração dos servidores públi- (Pausa.)
cos, v.g. o art. 37, XI,
Não havendo quem peça a palavra, encerro
r"io c.,so dé!. Justiça do Distrito F~deral e T~rritó · a discussão,
rios, atende o projeto, ademais, às determinaÇõesEncerrada a discussão, passa~se à VQtação.
_decorrentes do art. 39, § 19, para a isonom"ia entre
Os Sr:s..Sena.dore.l>_que o aprovam queiram peros vencimentos para os cargos de atribuições manecer sentados. (Pausa.)
iguais Olt assemelha.d_as do. me~o .P9der ou en-.
Aproyado.
tre os dos Três Poderes,
· O projeto vai à sanção.
Respeitada a proporcionalidade exigida pela
É o seguÍnte o p;ojeto aprovado
Carta Magna para com os valores fixados para
os senadores membros do Congresso Nacional,
PROJETO Dlõ LEI DA CÂMARA
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais SuN• 70, de 1988
periOres_e::atendida a determinação do limite percentual previsto no art. 93, V, dos vencimentos
(N• 1.299188, na Casa de origem)
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estão
De iniciativa do Tnbunal de Justiça
·cwrtpridas todas as condições estipuladas pela
do Distrito Federal e dos TerritórioS
Constituição F~era1 e pela legislação aplicável
Dispõe sobre as remunerações dos deà espécie.
- Territórios, Integrantes da Ju~tiça do Distrito
Federãi e Tehit6ri_ps (dependendo de parecer).

Cumpre ressaltar que, além do atendimento
dos preceitos legais vigentes, o projeto se reveste
de justa dimensão, correta. quanto ao mérito, é!. dequando os valores dos vencim~ntos e das demais
vantagens dos desembargadores e dos juízes de
Direito do Distrito Federal e Territórios. Conse-qüência necessár@ é a revogação do Decreto-Lei
n? 2.019, de 29 de março de 1983, prevista pelo_
art: 6?-do projeto em apreço.
À vista do justificado mérito da propositura e
considerando a observância das normas que regem a matéria, somos féivoráveis à aprovação do
projeto de lei na forma apresentada pela Câmara
dos Depu~dos.
- ---- -

Sr. Presidente, antes d~ concluir este parecer,
gostaria de deixar f.egistrado, aqui, um fato.
Os funcionári_os do Tribunal de Justiça, no mo-merrto em que ingresSáram ·ná greve passada,
solicitando, suplicando melhol;"es condições salariais, foram atendidos. Seu quadro, inclusive, está
eri:l_pauta suplementar para ser apreciado nesta
sessão.
O que se estranha é que o Tribunal de Justiça,_
em uma das suas sessões plenárias, aplicou uma
pena severa sobre os humildes funcionários, descontando-lhes todos os dias ~m que estiveram
paralisados, quando sabemos que um projeto de
lei, no sentido de abonar todas essas faltas, foi
aprovado aqui, no Senado Fideral, e na Câmara
d~Dep~ad~.

Ao aprovar o Senado este projeto, gostaria de
esten~er

essas súplíCãs aos nobres integrantes
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para

sembargadores, juízes de direitos juizes
de direito substitutos, juízes de direito

dos territórios, integrantes da Justiça do
Olstrlto Federal e Territórios.
O CongressO Nacional decreta; _ _
Art 1'? A-remuneração básica dos desembarw
g-adores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal

e -âos Territ6rios é fixada no valor de Cz$
800.000,"00To1tócenf65 rnil cru~~dos}.
§ 19 A remuneração básica dos juízes de direito do Distrito Federal e dos juízes de direito
dos territórios é fixada em Cz$ 771.070,00 [setecentos e setenta e um mil e setenta cruzados)
e a dos Juízes de Direito Substitutos do Distrito
Federal é focado Cz$ 742:620,18 (setece_ntos e
quarenta e dois mil e seiscentos· e-vinte cruzados
e dezoito centavos).
§ 29 A verba de represéOtação dos jUíZes a
que se refere este artigo continua a corresponder
ao percentual estabelecido pelo De.r;:r~to-Lei n9
2.371, de 18 de novembro de 1987, majorado
o Percefitual de" D_esemtiaigãdor em seis pontos.
§ 3<? As remunerações dos magistrados de
que cogita eSta lei, considerando o básico, a verba
-de representação e vantagens pessoais observarão o-limite_ previsto no inciso V do art. 93 da
Constituição Federal.
- Art. 29 A gratificação adicioné!.I por tempo de
serviço será calculada na b:a,se de 5% (cinco por
cento) por qüinqOênio de serviço, sobre a remuneração básic~ _e a representação.
Parágrafo único. Para a gratificação adicional
--de que trata este artigo, será compUtado o tempo
de advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos,
desde que não concorriit~i[ll:e cOm o tempo de
serviço público.
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Art. 3~ As remunerações previstas no arl I 9
e seus parágrafoS; ser~o ~ajustadas, a partir de

que não concomitante com o tempo de serviço
público.
·

sua vigência, naS mesmas datas e nos mesmos

· Por fim, o prbjeto amplia bs beneficias dos rniw

índices adotados para os servidores da União.
Art. 4"' AplicamHs_e _aos_ de~e~bargadores e

nlstros aposentados do Superior Tribunal Militar
e aos jtúzes da Justiça Militar Federal, vigorando

juízes apOsentados da Justiça do Distrito Federal

os seus efeitos a partir de 6 de oUtubro de 1988,
deduzidas as parcelas correspondentes auferidas,
Art. 5? As remunerações e vantagens fiXadas com base na legisJação- anterior.
nesta lei vigoi"arâo a pã~r dé 6 de outubro de
Em face do exposto, somos pela aprovação
1988,deduzidososvalorescorrespondentesaufe- do Projeto de Lei da Câmara n" 71, de 1988,
ddos, desde então, com base na legislação vi- em exame.
gente.
É o parecer, ?r. Presidente.
Art. 6" As despeSas decorrentes_ da apUcação
o SR. PRESIDENTE ·(Húnlbért"a_ Lucena) _.
desta lei éoiTerãO à cóntã dâs dotâÇões Consig- ' o pãrecer é favOr~v~i: · ·
·. - · ·
,
nadas aos respectivos· órgãos no Orçán1.ênto da·
_Djscussão dq projeto, ~r:n.'t\Jr.no .único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
União.
_ - _
- .
Art _7"- Esta lei entra em vigor na data de sua a discussão.
publicação.
--_ - · ·
. ·o
______ Em votação o pi-Oje~O.'
. _.
Art. 8? R_evogam-se o Decreto-Lei n· 2.0f~,
OsSrs. Senadores que 0 aprovam queiram per-·
de 28 de março de 1983, e demais disposiçõe~ manecer sentados. (Pausa.)
em contrário.
Aprovado.
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) O projeto vai à sanção.
ltem9:
É o seguinte· o projeto aProvado
Dis_cussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n\' 71, de 1988 (n9 1.301/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Tribunal Militar, que çfispõe_sobr_e as rernune-.
N• 71, de 1988
rá:ções dos Minístros_do Superior Tribunal
Militar e dos Juizes da Justiça Militar Federal
(N~ 1.301/88, na Casa de origem)
(dependendo de parecer).
De iniciativa do Superior-Tribunal Militar
Nos termos do art. 6 9_ da Resolução rr 1, de
Dispõe sobre as remunerações dos mi-·
1987, designo o nobre Sena_d9~ Çid_Sabóia de
nistrosdoSuperiorTribunaiMilitaredos
Carvalho para proferir parecer sobre o Projeto de
- juízes da Justiça Militar Federal.
Lei da Câmcirá n9 71, ·de -1988.
-·
O CoriQressõ Nacional decreta:
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
Art 19 Asemuneração .básica dos ministros
(PMDB- CE. Para proferit-pa:recer.) -Sr. Presi~ · ·CiO Súpe.nOr_ tnbu.nai.Militar é .rrXa~a no valor de .
dente, Srs.- Senadores, com a Mehsagem n<? 2,- ez$· 812.067,bá (Oitocehios _e _d9i:e mil e sessenta
de 1988, do Senhor MinistfO..Presidente do Supe- e sete cruiaâoS).
rlor Tribunal Militar, posteriormente substituída
§ J9 As_remunerações do juiz-auditor corregeâor, dos juízes-auditores e dos juízes-auditores
pela de no 3, vem ao· exame desta Casa, projeto
de lei que "dispõe sobre os vencimentos dos Mi- substitutos são fiXadas respectivamente nos valonistros do Superior Tribunal Militar FederaL"
res de _Cz$ JK)O.OOO,OO (oítoce'ntos "mil cruzados),
OenviodanovaMensagemfoinecessáriopara
Cz$ 771.070,00 {set:eccintos e setenta e um mil
que o Projeto do STM se harmonizasse ao texto
e setenta cruzados) e Cz$ 742.620,00 (seteCentos
dos outros tribunais superiores, de mesma hierare quaren~ e _dois mil, seiscentos e vinte cruzados).
quia constitudonal, também encaminhados ao
§ 2 9 A verba_ de representação mensal dos _
-ministros e dos juízes a que se referem o caput
exame do Congres_So Nacional.
Pelo arl }9 do projeto, a remuneração básica
e o § 19 deste artigo corresponde aos percentuais
dos ministros do Supedor Tribunal Militar é fiXada
estabelecidoS _pelo Decreto-Lei 0 9 2.371, de 18
no valor de Cz$ 812.067,0.0 (oitocentos e doze
de novembro de 1987.
milesessentaesetecruzados)easremunerações
§ 3 9_ As remuneraÇões dos magistrados de
do juiz-auditor corregedor, dos juízes-auditores e
que cogita esta lei~ considerado o básico, a verba
de representação e vantagens pessoais observa~
dos juízes-aucfitores substitutos _são fiXadas respectivamente nos_va]ores de Cz$ 800.000,00 (Õi:
rão o limite previsto no inciso V do art. 93 da
tocentos mil cruzados), Cz$ 771.070,00 (Setecen·
Constituição Federal.
tos e setenta e um miJ e setenta cruzados) e Cz$
Art. ~ A gratificação adicional por tempo de
742.620,00 (setecentos e quarenta e dois mil,
serviço s_erá calculada na base de 5% (cinco p-or
seiscentos e vinte cruzados), todos acrescidos da
cento) por qüinqüênio de serviço, sobre a remuneração básica e a representação.
verba de representação mensal com os percen·
tuais estabelecidos pelo Decreto-Lei n~ 2.371, de
18 de novembro de 1987, observado 0 limjte preParágrafo único. Para a gratificação adicional_
visto no inciso v do art. 93 da Constituição Fede que trata este artigo, será cOmputado o tempo
dera!.
de advocacia., até ci máximo de 15 (quinze) anos,
o art 3" estabelece uma gtatiflcação adicional desde que não concomitante com o temf:So de
por tempo de seiViço de 5% (cinco por cento)
serviço público_.
por qüinqüênlo de serviço, calculada sobre a reArt. 39 As remunerações previstas no art. 19
muneraçãó básica e a representaçáo, permitindo
e seu § 19 serão reajustadas, a partir de sua vigênque sejam computados o tempo de advocacia,
da, nas mesmas datas e nos mesmos índices
até o limite máximo de 15 (quinze) anos, desde
adotados para os servidores da União.

·e Territórios as disposições constantes desta lei.
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Art. 4 9 Aplicam-se aos ministros aposentados do Superior Tribunal Militar e- aos juízes da
Justiça Militar Federal aposentados as disposições conStantes desta lei.
Art 5<?_ _As remunerações e vantagens fixadas
nes-ta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
1988, âi:!dLizidas as parcelas correspondentes auferidas, desde então, com base na legislação vigente.
Art. 6" As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União..
O SR. PREsiDENtE (Humberto Lucena) Item lO:
Dtscussão, em turno único, do projeto de
Lei da Câmára i1" 72, de 1988(J1'1 1302188,
na Casa: ~e~ Ôri~~m), de jniciátiv~ do Tribunal
de Contas da União, que dispõe sobre as
remune'raçõês dos membros do Tribunal de
ContaS da'dnião,_e dá outras prOvidências
(deperldenaó de parecer).
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
.1987, deSigno· ó' e1tlinente Sehãdor Od Sabóia
de CarvaJho para· emitir parecer sobre o Projeto
de Lei da Câmara n9 72, de 1988.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE: Parã proferir parecer.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, a Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei n9 72, de 1988 (no 1.302,
de 1988, naquela Casa), o qual dispõe sobre a
remuneração básica dos ministros e auditores do
Tribunal de Contas da União, suas verbas de representação. ,
Dispõe, ainda, o projeto, sobre a rerpuneração
básiCa e as verbas de representação do procurador-geral e dos subprocuradõi"es-gerais junto ao
mencionado tribunal.
O projetO trata, também, da forma de cálculo
da gratificação adicional por tempo de serviço,
dos reajustes aplicáveis às remunerações fJXadas,
da extensão aos membros aposentados do Tribunal de Contas da União das disposições nele contidas ~ da _data a partir da qual vigorarão.
Vmcula, finalmente, as despesas decorrentes
às dotações orçamentáriaS do tribLihal referido.
O projeto dá cumprirriento ao inciso li, allnea
b, do art. 96-da Constituição Federal.
Quanto às verbas d-e representação, obedecem
aos percentuais dos Decretos-Leis n9 2.371, de
18 de novembro de 1987, e 2.388, de 18 de dezembro de 1987, acrescidos de 6 (seis) pontos
percentuais para manterem isonomia com a proposta do Tribunal Superior do TrabaJho (Mensa~
gem n? 2, de 2 de dezembro de 1988).
A gratificação adicional por tempo de serviço
(qüinqüênlos) passou _a obedeçer à nova Constituição.
Os-íridices de reajuste a dotados são os mesmos
dos servidores públicos civis da União.
Os valores são os-mesmos dos da ativa, para
os aposentados (art. 40, § 49, da Constituição).
O projeto, na parte relativa aos membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
da União guarda critério de isonomia em consonân-da com diSposições da nova Constituição, onde essa categoria é tratada à parte, o que se refletiu, também, no projeto de lei que fiXa a remuneração dos membros do Ministério Público da
União, no qual ela não é contemplada.
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O projeto encerra jurididdade e_ constitucionaIidade e justifica-se, em seU conteúdo, diante da
conjuntura econômica nadoqal._
Pela aprovação.
:t: o parecer, Sr. Presiden_!.e.
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _
0 pare-cer é favorável. Em discussão o projeto,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palã.vra, encerrO
a discussão.

de Contas da União, apos~dos, as disposições
conStãntéraesta lei.
Art. 6~ As rernuneraçõ_es e vantagens faxadas
nesta lei Yigorarão a partir de 6 de outubro de
1988, dedüzidas as_ parcelas correspondentes au·
· férldas, desde então, com base na legislação ~gente
-~ 7Q As despesas decorrentes d<;t aplicação
desta lei correr:~o à conta-das dotações orçamentárias próprias do Tribl,.lflal de COntas da União,_

Art ac Esta lei entra em vigor na data de sua
__
.
- -publicação. __
OsSrs. Senadores que_o ~provam queiram perArt. 9" Revogam-se as disposições em con:.
manecer sentados. (Pausa.)
trârio.
Aprovado.
O projeto vai à sanção.. .__
O SR. PRESIDENTE (Humberto_ Lucena)Item ll:
É o segutnte o projeto aprovado
Discussão, em tUrno único, do Projeto de

Em votaçãO.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
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Lei da Câmara n' 73, de 1988 (n' !.298188,

. O Sr. Femàndo Henrique Cardoso - Sr.
Presidente, peço a palavra, para eocamínhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (_Humberto Lucena) Conc:edo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, para encaminhar a votação.
O SR. FERNANDO HENRJQQE CARDO·
SO (PSDB - SP. Para encaminhar a votação,
Sem revisão do orador.] -Sr. Presidente, antes
de poder vofu.r, perguntaria ao nobre Relator se
esses aumentos que agora estamos concedendo
aos juízes já. incluem todas as gratificações, e se
especialmente o aumento que virá hoje à tarde,
hoje à nf"!l+~, a partir da Mensagem do Senhor
Presidente da República que aumenta em 60%
os seus vencimentos, para repor as URP anteriores, também será depois computado sobre estes
_aumentos. Isto vale também para a remuneração
dos Parlamentares. Se for esse o caso, peço a
V. Ex-' faça uma reunião ·e*:aor;din~ia do Congresso Nacional, porque não tem cabimento aumento sobre aumento. OS aumentoS são, eventualmente, justos, não guero nem discutir, o funcionário no Brasil rec;ebe mal, mas não tem sentido estabelecermos aumento sem saber qual é
o quantitativo globa1 que isso vai sigru1icar.
- Se, efetivamente, o-qU.e.aqui está sendo aprovado será objeto também de novo aumento, com
o aumento geral do funcionalismo que virá hoje,
precisamos tomar com urgência uma medida,
que pode ser um decreto J~islativo, coibtndo esse
aumento. E oS CongresSfstàS também. Isso se
aplica diretamente aos CongressistaS. Não podemos, e lamento que nós, mais unia vez, estejamos,
_de afogadilho, tomando decisões da maior importância para os funcionários, sem dúvida alguma,
mas de irriportància para o Pais. Antes de votar,
gostaria de saber do Sr._Relatai' se ãinínha indagação tem respOsta positiva ou negativa.

na Casa de origem), de inkiativa do Tribunal
N' 72, de 1988
Superior do Trabalho, que dispõe sobre as
remunerações dos miníStroS do Tribunal Su(1'1' 1.302188, na Casa de origem)
perior do Trabalho e juízes do trabalho (deDe iniciativa do Tribunal de Cantas- da União
pendendo de parecer).
Dispõe sobre as remunerações dos
Nos termos do art. 6<>. da Resoh,.t_ção n9 1, de
membros do Tribunal de Contas da
1987, designo o nobre Senador Cid Sabôia de
União e dá outras providências.
Carvalho para proferir parecer sobre o Projeto de
O Congresso Nac_ional decr~ta; __
Lei d.ey; Câmara n9 73, de 1988.
Art. 19 A remuneração básica dos mtnistros
0 SR. C1D -SABÓIA -DE CÂ.RV ÃLHO
do Tribunal de Contas da União; a Partir de 6
(PMDB-CE.Paraproferirparecer.)-Sr.Presi·
de outubro de 1988, é fiXada_ no va1or de Cz$ dente, Srs. Sena.dores,_o-projeto ftxa as remune812.067,00 (oitocentos .e 'doze mil e s.essenta e rações bási<:as_dos ministros do Tribunal Superior
sete .cruzados) e a dos a_uditores_no valor de_ Cz$
do Trabalho, dos juízes dos Tribunais Regionais
800.000,00 {oitocentos mil cruzados.)
do Traba_lho, dos juízes--presidentes de Junta de
§ 1" A verba de representação mei-tsal dos
ConciliaçãoeJu1gamentoec!-osjuízesdotrabalho
ministros corresponde ao percentual estabele<:ido substitutos. Ç:cinfirrria os percentuais da verba de
pelo Decreto~ Lei n9 2.371, de 18 de novembro
representação mensal dos ministros e dos juízeS,
de 1987, e a dos auditore_s ao percentual estabeestabelecidos pelo Decreto-Lei n1 2.371, de 18
lecido no art. 2" do Decreto-Lei no 2.388, de 18 de J10vembro de 1987_._acrescido o pertinente aos
de de~embro de 1987, acrescido de 6 pontos _juízes dOs Tl-i~unais Regiçmais do Trabalho de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
percentuais.
.
~
6 (Seis) J:iontbs percentuais. -Estabelece .gratifi§ 29 As remunerações dos magistrados de
cação adicional por tempo de serviço calculada · O nobre Re.I~tqr vaí esC:lãrecer a dúvida do nobre
que cogita esta te~ considerado o b.ásfco, a verba na base de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio Senador Fernando Henrique Caid_oso. -- -- - de representação e vantagens pessoais observa- de serViçO;sObre a remuneração básica e a repreO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
rito o limite previsto no Inciso V do art. 93 da
sentação. Determina que as remunerações previs- -- (PMD-B- CE. Para esclarecer. S~ reyisão_ do
Constituição Feder~.
tas sejam reajustadas nas mesmas datas e noS orador.)- Sr. Presidente, na verdade a sistemáArt. 21' As remunerações básicas do proc:ura- - mesm·os- índices adotados para os servidores da tica da qual resulta esse aumento é a da legislação
dor-geral e dos subprocuradores-gerais junto ao União; E garante aos ffiinistros e juízes aposen, vigente nesta hora em que estamos prolatando
Tribunal de Contas da União, a partir de 6 de
_ o proventos nos mes- _oass_J.IDW. -- . -.
ta d os d_a J ustiça_(lo Tra balh
mos valores recebidos peJOS magiStrados que se
outubro de I 988, são fix.adas, respectivamente,
ESSes aumei)tos que VIrãO a seguir 9beâecerão
em Cz$ 812.067,00 (oitocentos e doze mil e sesencontram em atividade, nos termos da Consti- às regras que determinarão a- exigência da aplic:asenta _e sete cruzados) e Cz$ eoo.ooo,oo (oitotuiç.ãõ (art. 40~ § 49).
çâo- da URP. Sinceramente, ignorO o que venha
centos. mil cruzados), extintas todas as gratifica0 projeto de lei visa a dar efetivo cumprimento do Planalto a este respeito, mas eSse -aui:nento
ç:ões que lhes vinham sendo pagas, ressalvada
ao disposto no art 96, inciso 11, alínea b, da Consti- aqUi está nos rriesri"tos cn1érios de todos õS outros
a gratificação por tempo de serviço.
_ _tuição da República Federativa do Brasil, quanto que foram prolatados nesta seSsão e nas sessões
Parágrafo único. As verbas de representação
à fiXação dos vencimentos dos ministros do Tribu- anteriores do Senado Federal.
mensal do procurador-geral e dos subprocuradonal Suj:>erior do Trabalho e dos demais juízes do_
Todos esses dados Orieritam SüfiC!úitéinent.e,
res..gerais são fixadas nos percentuais de 212%
traba1ho, mantidos os limites do diferencial esta-· dentro dà_iealidadejurfdica, da realidade constitu(duzentos e doze por cento) e 202% (duzentos · . belecidoS pelo art. 93, inciso v, da CoiiStituíÇão:
cional espédã11nente, e· da realidade: etO_nômic:oe dois por cento), respectivamente.
Nestas condições, opinamos pela aprovação financeira do País, na hOra em que foi feitá essa
Art. 3° A gratificação adicional por tempo de
do projeto com a redação ofe_re~ida pela Câmara proposta.
serviço será calculada na base de 5% (cinco por
dos Deputados.
Não__sei o que~ do Executivo para que deva
É 0 parecer, Sr. Presidente.
cento) por qüinqüênio _d_~ serviço, sobre a remu- ·
ser aplicado. Não posso fazer um jlllZo neste moneração básica e a representação.
Art. 49 As remlf"eras;õ~s. previstas no art. )9
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -. mento. f\penas posso dizer .que nada do que falou
o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso ese seu § _19 e no art. 29 e seu parágrafo único,
O pareCer é favorável.
tá previsto aqui. O que vieJ: será neçessariamente
desta lei, serão reajustaçias, a partir de sua vigênEm discussâP o projetQ, em turno úniCo. (Paumatéria nova. O que está aplicado aqui é tudo
da, nas meomas data> .e nos mesmos índices -sa.)
aquilo que se vem aplicando aos seiVidores, de
adotados para os servidores da União.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
um modo geral, do País, não há nenhuma· difeArt. 59 Aplicam-se aos rninistl:os-audito_res e
a disCussão.
rença em favor da Justiça do Trabalho. E ames~
membros do Ministério PúbUco junto ao Tr:ibr,mal
Eni votação o projeto.

a.

c.

_
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ma coisa acontece com relação ao Tribunal Fede-

.QSR. CIDSABÓIADE CARVALHO-Não
d
1·
AI ás s
d
O-Caso - e ap !Car.
i • r. Presi ente, integro
isto ao meu parecer, _em nome da moralidade
pública.
O Sr. FemariaO--Heãrique Cardoso --Em
nome âa moralidade pública, porque, na verdade,
se nao houver nenhuma decisão nova, queirainos
ou nãó, vai~se aplicar e, no caso do nosso saJário,

rai de Recursos, como também ao- Tribunal de
é
Contas da União, ao Ministério Público e-.;;.- todaS --

as matérias que aqui tramitaram.
Sei que o Senador Fernando Henrfque Cardoso
cumpre exemplarmente a sua missão com este
zelo, mas é um detalhe que no futuro não posso
esclarecer, porque não consta do material fomeddo à Relataria~ _

Seria _escandaloso, seria: imoral, pos já tivemos
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Perum aumento do nosso salário recentemente, e,
mita-se V. EX' um aparte; 56 para terminar? se não tomarmos uma decisão hoje, no CoriOSR. CID SABÓIA_DE CARVALHO- Pois
gresso Nacional, vetando que o aumento do funnão.
donallsrno recaia sobre nós também, vamos ter
o nosso salário aumentado duas vezes em quinze
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não
dias. Na situação em_ que o País está é escanme refiro em particular a este aumento _des_tes
daloso. Alguma medida urgente deve ser tomada,
fundonários, não tenho nada contra eles. Refirotalvez um decreto legislãtivo. Tenho um entendime ao conjunto dos a_umentos_qu_e estão sendo_ - menta diferente daquele adotado pelo Presidente
dados. Por_ quê? Em geral, como neste caso do
(llysses Guimarães. Estudei há pouco a matéria
aumento
do Tribunal de Contas da Onião, o art.
diz:
em debate.cpm o Presidente do Congresso, um
49
decreto legislativo excluindo éXpliC:itamente os salários dos Congressistas e os dos juízes, do pes"As remunerações previstas no arl ]9, no
seu § ]9 no art.__ 29;-parâgrafo único desta soal do Tribunal, porque já foram reajustados.
Seria a única maneira de podermos votar com
lei, serão reajustadas a partir de sua vigência,
a consciência tranqüila_ o justo aumento dos funnas mesmas datas e nos mesmos índices
adotados para os servidores da UniãQ."
- cionários.

Ocorre que esta-noite, sob pena de não darmos
aumento ao conjunto dos funcionários, vamos
fazer um reajuste, que já foi aproWdõ na Câmara,
de 60%, corno recuperação da URP no passado.
Então, a minha pergunta procede, porque, se for
assim, e como não temos a iniciativa nesta matéria, esta matéria é de inli::iátiva dos Tribunais, precisamos ver de que forma corrigimos o duplo
aumento que será dado.

OSR.CJDSABÓIADECARVALHO-Então, a pergunta de V. EJ{I'- é se as URP que vão
ser repostas aos funcionários públicos já estão
aqui. Já estão aqui.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sena-

dor CidSabóla de CarvalhO, esta é ;:t minha dóvida.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- As
URP que estão aqu[ calculadas são essas que
já estão vencidas, dadas a todo mundo e não
dadas ao funcionário público.-

O Sr. Mauricio Corrêa- Senador Cid Sabóia
de Cmvalho, V. Ex'i' me c_oncede um aparte?

OSR. CID SABÓIADECARVALIIO-Ouço-o com muita honra, Senador Maurício Corrêa.

O Sr. Mauricio Corrêa-0 Senador Fernando Henrique CardOso tefn toda "a fazão. Com esta
votciÇ-30- de hoje, no mês que vem, todos nós,
Parlamentares, teremos um aumento de mals
60% e tOdos os MiniStros terão à- aumento também df 60%.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Cid Sãb6ia de CarValho V.__ EX'
está falando e recebendo um aparte.

O Sr. Maurici~ Corrêa -Como resolver isso?
As liderança:; acabam de endereçar ao Presidente do Congresso Nacional um requerimento no
sentido çl_e conjurar esta situação que realmente
é I?Jmentável. Recebemos agora este aumento e
daqui a menos de um mês vamos receber, e os
Ministros, os nossos subsídios atua1izados em
mais 60%. Data venta, é extremamente injusto
.com a sociedade e com o povo brasileiro. Portanto, a providência que estamos requerendo é correta. Infelizmente, a realidade é esta.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Corretíssimo que estejam, mas é predso evitar que
o novo aumento que vai ser votado hoje indda
sobre esses salários, assim Como sobre o nosso
salário.
- _ O SR. CiD~SABÓIA DE CARVALHO- Sr.
PreSidente, para deixar bem clara a posição da
OSR. CIDSABÓIADECARVALIIO-Mas
Relataria.
hoje não é aumento, é uma reposiç~o.
Os PfOjetos chegaram a esta casa; e facilmente
será comprovado, de acordo com a iniciativa perO Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per~
mitida pela a Constituição de cada um desses
dão, mas V, Ex' disse que a reposição, ela já está
órgãos do Poder Judiciário ete., com datas, tudo
incluída aqui. Se já está incluída, não há por que
aqui tem data, e o cálculo é feito exatamente nesse
incluir de novo.
espaço a que nos estamos reportando. Então,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Na
a lei é a do momento, a Constituição é atual,
verdade, esses projetas que chegam aquj estão
os números são atuais, a economia é a de hoje,
dentro das realidades fmanceira, econômica e jurítudo é _o de hoje, estou prolatando o processo
dica, está tudo aplicado aquí. Agora, se os funciono momento em que nas mensagens não se fala
nários públicos estão atrasados nos seus direitos
em _reposição.
financeiros e vão ter uma reposição, não é o caso _____ Entendo que, quando o funcionário público for
de aplfcá-los aqui.
ter reposição, é porque no momento oportuno
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Este
deixou de ganhare, por isso, passa a ganhar agora
é o meu ponto de vista.
como uma reposição, aquilo que não se deu ou
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que se tirou, que se devia dar e não se deu, tem
que se repor e vai ser repostO.
Então, não deve ser o caso evidente das mensa·
gens que estou prolatando e que deixo bem claro
em meu relatório.
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador Od
sãbóia de Carvalho, permite-me V. Ex" um aparte?

OSR. CID SABÓIA DECARVALIIO-Ouço V. Ex.' cOm prazer.
Q_ Sr. Ronan Tito - Nobre Senador;_queria
esclarecer um pouco rnelh?r a colocação feita
pelo nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
e depois reafirmada pelo ilUstre Seilador Maurício
COrrêa. Se fóf votada, em sessão hoje à iloite,
a questão .dos aumentos do funcionalismo, terão
também os Parlamentares o reajuste de 60%, descontada a URP que já foi reajustada. Quero dizei"
não serão 60%.
No entanto, nem com esse aumento, d-escon·
tada a URP, concordo. Tanto provo que não con·
corda que fizemos um ofício, agora, ici:luefendo
uma sessao do Congresso Nacional, e convidando a todos os Uderes que o subscrevam - e
sou o primeiro signatário -, para que não tenhamos esse aumento em cascata Devo esclarecer,
com todo o respeito, que há um engano de interpretação: são 60% menos a URP.

- -OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-De,.
vo esclarecer que não posso relatar essa matéria
que vai chegar ao Congresso; não é da ritinha
competência. Não posso -relatar, aqui, os subsídios dos parlamentares, que também não são
de minha competência. O que posso dizer é que
essa matéria que relatei guarda todas as dimensões ......;. prestem bein atenção -constitUcionais,
econômicas e financeiras do rilonientd em que
falo. Então, desconheço a necessidade de reposição, porque, se houvesse reposição, deveria ser
matéria da propositura do órgão de origem. Agora, não posso espraiar o meu_ relatório_ nem o
meu parecer para matéria ad futurum, nem para
matéria presente que não seja deste processo,
deste ~unto, deste item da pauta, pOrque seria
profundamente irregular. Mas posso fixar o meu
ponto de vista pessoal: penso_ que só se devolve
aquilo que se deíxou de dar o"U que se tirou. Se
este não é o caso dos Tribunais sobre os quais
faço o relato, não há reposição a ofertar.
O Sr. João Menezes um aparte?

V. Ex?. me permite

OSR.CJDSABÓIADECARVALHO-'-Ouço V. EX' coin todO o prazer.
O Sr. João Menezes - Eminente Senador,
V. Ex" faz realmente um exame da matéria que
tem em mãos. Nesse projeto que a Câmara aprovou há coisas interessantes. Por exemplo, o_ art.
2•diz:
~
~~
"A gratificação _adicional por teinpo de serviço será calculada com a base de 5% por
qüinqüênio desse serviço sobre a remuneiação básica e a representação._"
Parágrafo único. Para a gratificação adidona! de que trata este artigo, será computado o tempo de advocacia até o máximo
de 15 anos, desde que não concomltantes
com o tempo de Serviço público."_
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Veja V. ~ cjue este prOjeto tem todos eSSes
postos e veio aprovado da Câmara. A Câmara
aprova tudo e manda para cá, sem um exame,
para ser discutido em cima da hora. Agem muito

bem V. EX' e o Senador Fernando Henrique Car-

doso em fazer esse reparo,- porque, realmente,
o que estamos hoje aprovando aqui é para depois
reclamar que o Governo não paga, que o Governo

não tem dinheiro, que o Governo não dá crédito.
O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHO- Por
fim, Sr. Presidente, para encerrar este problema,
quero só deixar bem claro que muita coisa, muito

detalhe, muitos artigos, muita palavra, muitas ex~

pressões que vêm nessas mensagens que se
transformam em projetas, não reparamos pela
premência de tempo. Eu teria· muitO reparo a fazer

em cada um desses processos que estou relatando.
O Sr. Carlos Chiarem- Nobre Senador, permite um aparte?

me_parece matéria padfica que devemos deferir
de plano, sem maiores dis~ussges, sem maiores
delongas, ou se estamos estabelecendo_ um patamar de avanço real, sobre o qual vai incidir um
novo percentual_ posterior que dará, aí sim um
aunlento em cãScata. que-não podemos admitir
na realidade da situãção deficitária do TeSouro
N~cionaL Esta é a questão a deliberar de imediato
e de pronto, sem m~ores delongas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOExatamerite. O projeto está aqui para ser votado.
Ele tem condições de ser aprovado. O parecer
foi favoráveL Esse fato de que fala o Senador
Fernando Henrique Cardoso é- tiffi fato que virá.
Não está como· objeto do me_u relatório._ Eu não
posso _relatar um fa):o que virá .
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - V.
EJCI' me permite um aparte?

OSR.

CIDSABóiJI.DE CARVALHO- Ouço V. EX' com muito prazer.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Pois
estou fazendo nenhum reparo ao seu relatório,
não.
eseqüefeStCíti me opcindo a qualquer aumento
O Sr. Carlos CJúareiU- Nobre Senador Cid _ que é justo. A minha pergunta já foi respondida
Sabóia de Carvalho estamos aqui com a neces- por V. EX', e reponde ao Senador Carlôs Chiarem.
sidade de caracterizar bem o que estamos votan- Disse-me V. EX', e eu me fio na sua palavra naturaldo. Não podemos identificar situações oo tomar mente, que os projetas aí existentes já fazem a
iguais situações diferentes. De um lado, temos reposição.
o problema da reposição decorrente da URP não
paga. Isto não é aumento de salário; isto é recupeOSR.CJDSABÓIADECARVALHO-Eies
ração de valor salarial devído e não quitado em guardam a realidade neste exato momento; são
tempo hábil, e que, evidentemente, deve ser o
propostos pelo órgão competente, de acordo com
motivo inicial, e pediria a atenção do Sr. Relator.
a ConstitUição, e as reivindicações deles se resuO SR. CID SABÓIADE CARVALHO- En- -mem necessariamente nisto aqui.
Isto eu digo deixo muito daco.
tendi a posição do Senador Carlos Chiarem, que
é verdadeira, mas o que estou dizend_o...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso E é muito justo que façam a reposição. Tudo isto está
O Sr. Carlos Chiarem - Eu não concluí,
correto. Além do mais, já votamos alguns aumennobre Senador.
tOs. Não me estou opondo ao aumento agora
O SR. CID SABÉ>IA DE CARVALHO- Poem pauta. Estou Levantando a questão, porque,
de continuar, nobre Senador.
daqui a meia hora, quero ver se é possível tomar
alguma medida que resolva esta situação, ou, enO Sr. Carlos Chiarem --Acredito que
temos duas questões a tratar: uma, da reposição tão, realmente não sei como vamos responder
à opinião pública, quando dermos dois aumentos
da URP para aqueles que não tiveram aquele direito de recuperação salarial, por sinal defasado, por- em seguida paJ-a os jutzeS, para nós e para os
que ela é_ sempre paga depois de vencido o perío· Ministros, em um intervalo de 48 horas. É inaddo inflacionário, conseqüentemente, ela é defa- missível em um País onde estamos discutindo
sada percentualmente e defasada cronologica- aqui migalhas, que, para aumentar um pouco o
mente. Este é um dever para com qualquer pres- salário mínimo.
tador de serviço, seja o Poder Público, seja a ativiO Sr. R:Onan Tito- Levamos nove horas.ds
dade privada; e uma segunda questão: saber se
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- .. .leo aumento real, espontâneo e posterior, viria incivamos horas,_e como_ é que, em ininutos, damos
dir também sobre o valor atualizado em decorrênda da URP, que, este gjm, não me parece ade- aqUi, em cascata, aumentos a quem já não preciquado nem justo seja dado a quem quer que sa, porque, francamente, na piramide salarial do
seja, muito menos _ao Parlamentar. A primeira Brasil, nem o juiZ nem parlamentar precisam de
questão em exame, Senador Cid Sabóia de Carva- aumento nessa proporção, l)ào o do projeto, mas
a proporção futur_a. ·
lho, quer neste projeto que agora está sendo motivo do relatório de V. Ex", quer aqueles que- já
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Deiforam aprovados e que têm ,situação similar, a xo vbem claro, Sr. Presidente, que o projeto que
primeira questão é saber se, neste caso, estamos se__encontra em exame merecia pequenos repadispondo e, mais uma veZ, ·estamos decidindo ros, para· deixar alguns assuntos mais claros. A
de afogadilho, sem conhedmento prévio, por im· premência de tempo não nos permite, sabe bem
perativo da exigênda de prazos que não existem, V: Ex'. Dentro do critério que a dotamos para essas
sem exames prévios, e por imposição de matéria aprovações, temos condições e devemos aprovar
que a Câmara nos encaminha nas últimas 48 isso.
horas, sempre a mesma situação em todos os
Deixo lambém bem claro que este aumento
assuntos; se estamos, neste caso, estabelecendo aqui, para cada uma das categorias que estão
apenas a recuperação do salário perdido, e isso sendo _conte~pladas tem a mesma altitude, a

e

mesma posição e a mesma equivalência do aumento que hoje será dado ao servidor público
federal comum, porque, afinal, todos são- servidores públicos. Estão em um mesmo âia, numa
mesma ordem. Não há por que um se enquadrar
no. outro, um aproveitar aó outro, porque isso
é que ·sena irregular.
Esse fato é futuro. não pertence ao exame desta
matéria, e estou apostos para, no meu voto individual, quer l).O _Congresso, quer nesta Casa, votar
como sempre, com muita dignidade e muito cuidado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Continua a discussão.

O Sr- Chãgas Rodrigues - Peço a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto !..ucena) Com a palavra o nobre SenadOr Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PDSB Pl Para discutir.) -_Sr. Presidente, acredito que
esta matéria pode ser facilmente resolvida. Todos
os projetas que votamos hoje trazem um artigo
com a seguinte disposição:
·
"As remunerações previstas no art. 1<:>, em
seu § 1<:>, e no arl 2~. em seu parágrafo _único
desta lei serão reajustadas, a partir de sua
vigênc_ia, nas mesmas datas e nos mesmos
índices adotados para os servidores da

_Uolã_o."
Portanto, Sr. Pfesidente, para que -o -reajUste
em favor do funcionalismo em geral não venha
beneficiar os Congressistas, não venha Peneficiar
à Ministério Público, não venha beneficiar os magistrados, basta que o Senhor Presidente da República sancione o projeto rderente ao funcionalismo e que ele seja publicado antes de serem
sancionados e publicados esses decretos todos
referentes às categorias mencionadas.
Quanto a nós, do Congresso,- devemos votar
projeto de decreto legislativo determinando que
este reajuste que vamos votar em favor do funcionalismo não se estenda à remuneração dos Srs.
Congressistas, Assim, a matéria seria facilmente
elucidada e nós não terfamos motivos para deixar
de aprovar esses projetas que fixam novas remunerações para diferentes categorias de servidores.
O SR._ PRES~~TE (Humberto Lucena)A ma~ériã: continua em_ Oisc_ussão. (Pausa.)
Não haVendo mais quem peça a palavra. encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação do
projeto.
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram per- manecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
E o Seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 73, de 1988
(N~>

1.298/88, na Casa de origem)
De iniciativa do _Tribunal Superior do Trãbaltio
Dispõe sobre as remunerações dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho
e Juízes do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ A remuneração básica dos Ministros
do Tribunal Superior do Trabalho é fixada no"vãloi

Dezembro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de Cz$ 812.067,00(oitocentos e .doze mil e sessenta e sete cruzados).
§ 1" As remunerações dos Juízes dos T nbunais Regionais do Tt"'abalho, dos Juízes Presiden-

tes de Juftta de Consolidaç_ã.o_ e Julgamento e
dos Juízes do Trabalho Substitutos são fJXadas
respectivamente nos valores de Cz$ 800.000,00
(oitocentos mil cruzados), Cz$ 771.070,00 (sete-

centos e setenta e um mil e setenta cruzados)
e ....Cz$ 742.620,00 (setecentos e quarenta e dois
mü, seiscentos e vinte cruzados).
§ 2~ A verba de representação mensal dos
Ministros e dos Juízes a que se referem o caput
e o § 1" deste artigo corresponde aos_ percentuais
estabelecidos pelo Decreto-Lei n~ 2.371, de 18
de novembro de 1987, acrescido o pertinente aos
Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho de

6 (seis) pontos percentuais.
·
§ 3~ As remunerações dos Magistrados de
que cogita esta !e~ conz1derado o básico, a verba
de representação e vzntagens pessoais observa~
rão o limite previsto no inciso V do art. 93 da
Constifuição Federa1.
Art 29-- A gratificação adidonal por tempo de
serviç_o será calculada na base de 5% (cinco por
cento) por qüinqüênio de séiViço, sobre a remuneração básica e a representação.
Parágrafo único. Para a gratificação adicional
de que trata este artigo, será computado o tempo
de advocacia, até o máxinlo de 15 (quinze) anos,
desde que não concomitante com o tempo de
serviço público:
Art. 39 As remunerações previstas no art. 1~
e seus parágrafos serão reajustadas, a partir de
sua vigência, nas mesmas dataS e nos mesr'nos
índices adotados para os servidores da União.
Art. 4~ Aplicam-se aos Ministros e Juízes aposentados da Justiça do Trabalho as disposições
constantes desta lei.
Art. 5? As remunerações e vantagens fixadas
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
1988, deduzidos os valores correspondentes auferidos, desde então, com base na legislação vigente.
Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 79 Revogam-se _o Decreto-Lei n? 2.019,
de 28 de março de 1983, e- demais disposições
em contrário.
· O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 75, de 1988 (N9 261/87,
na Casa de origem), de in1ciativa do- senhor
presidente da República, que dispõe sobre
a contagem do tempo de serviço prestado
à administração federal pelos servidores alcançados pelo Decreto-Lei n? 2.347, de 23
de julho de 1987~ (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. ]9-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQ(JERIMENTO

N• 245, de 1988
Nos termos do art. 310, -a1ínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei ~ Câmara n'~ 75/88 por 48 horas.
Saia das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
- Ronan Tito.

O SR. PRESIDEN1E (Hwnberto Lucena) Em conSeqüência da aprovação do requerimento,
-a matéria voltará à Ordem do Dia em data a ser
fiXada.
O SR. PRESIDEN1E (Hwnberto Lucena) Item 13:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n? 76, de 1988 {n"' 844/88,
"na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que a1tera o dispositivo da Lei n 9 6.265, de 19 de novembro
de 1975, que dispõ_e sobre o ensino no exército (dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre _a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1o Secretário.

É liclç e aprovado o seguinte

REQ(JERJMENTO

N• 246, de 1988
Nos termos do art. 31 O, aJínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projt::b de Lei da Câmara de n9 76 de 1988 por _
48 horas.
-- Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.

- Jamll Haddad.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucen~) Aprovado o requerimento, a matéria voltará à Ordem do Dia em data a ser fJXada.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

Item 14:
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Cria, por outro lado, no Quadro Permanente
da Secretaria do Tnbunal Superior Eleitoral, no
Grupo~Atividades de Apoio Judiciário, Código
TSE-AJ~026, 11 (onze) cargos ·de lnspetor d~ Segurança Judiciária, Código TSE-t\.J-026.
.ConsiderandO que_as despesas decorrentes de
sua aplicação correrão à conta das dotações orçameti.tárias próprias do Tribunal Superior Eleitoral
e que !lada tendo que possa obstaculizar a sua
normal tramitação, somos pela sua aprovação.
Este é_ o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenã.) O parecer é favorável. ·
Em discussão o projeto, em turno únicO; (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encér'ro a discussão.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

_ É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 77, de 1988
(N• 844/88, na Casa de origem)
De Iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho
Inclui a Categoria Funcional de lnspetor de Segurança Judiciária no Grupo~A
tlvidades de Apoio Judiciário do Quadro
Pennanente da Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral, Hxa os respectivos
vencimentos e dá oub"as providências.

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de
Lei ~ Câmara n' 77. de !988 (n' 918/88.
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
.SuPerior Eleitoral, que inclu"i a Categoria Fun- ·
O.CongreSso Nacionãi decreta:
dona! de Inspetor de Segurança Judiciária
Art. 19 Fica incluída no Grupo~Atividades de
no Grupo-Ati.vidades de Apoio Judiciário do Apoio Judiciário do Quadro de Pessoal da SecreQuadro Permanente da Secretaria do Tribu- taria do Tribunal Superior Eleitoral a Categoria
nal Superior Eleitoral, fixa os respectivos Ven- Funcional de lnspetor de Segurança Judiciária,
-cimentos, e dá outras providências (depen- Código TSE-AJ-026.
dendo de parecer).
Art 2~ A Categoria Funciona] a que se refere
O artigo-anterior terá a eStrutura_conStãnte do AneNos termos do art. 6~ da Resolução n? l, de
1987, designo o nobre_ Senador Rubens Vilar para xo I desta lei.
Art 39 O ingresso na Categoria Funcional de
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara
lnspetor de Segurança Judiciária far-se-á na prin9 77, de 1988.
meira- referência da classe_ inicial, mediante con-O SR- ROBENS VILAR (PMDB - AL Para
cürso público, exigindo-se a apresentação de diproferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadoploma de bacharel em Direito.
res, a proposição em exame, de inkiatiya do TriArt. 4'~ Ao primeiro provimento dos cargos de
bunal Superior Eleitoral, intenta incluir a Categoria
Inspetor de SegurançaJudiciária concorrerão, por
Funcion-al de lnspetor de Segurança Judiciária
progressão funcional, observadas as normas reno Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quagulamentares -~ respeito, os ~tuais ocupantes de
dro Permanente da Secretaria do Tribunal Supecargos efetivos da Categoria Funcional de Agente
_r:!fl!:__f:Ieitoral, fiXa os respectiVos vencimentos e
de Segurança Judiciária, dispensada- a exigêilcia
dá ouwas provid~ncias.
do art. 39 desta lei.
Parágrafo único. Após o primeiro provimento,
A matéria, em sua elaboração, seguiu as diredestinar-se-á 113 (um terço) das vagas registradas
-trizes a qUe se refere a Lei n? 5.645, de 197-9.
na Categoria Fundónal-de Inspetor de Segurança
_O projeto, em seu art. 1~.estabeleceu a inclusão Judiciária "à progressão dos ocupantes remanesno Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Qua~
centes dos cargos a que se refere este atigo.
dro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Superfor
Art. 5~ São criados no -Quadro Permanente
Eleitoral da Categoria Funciona] de Inspetor de da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, no
Segurança J_udiciária, Código TSE~AJ-026.
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, Código
TSE-AJ~020, 11 (onze) cargos de lnspetor de SeO ingresso na referida categoria funcional ser
feita na-primeira referência da classe iÓicial, me- gurança Judiciária, Código TSE-.AJ-026..
Parâgfãfo único.. Os cargos a que se refere_
diante concurso público, exigindo~se a apreseneste artigo serão distribuídos pelas classes da restação de diploma de bacharel em Direito.
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pectiva categoria funcional, de acordo com a lota-

ção fvcada e observados os critérios legais e regulamentares vigentes.
Art 6<:> A categoria Funcional
AteridEmte

ae

Judidário, Código TSE-AJ-025, dá Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da Secretaria do Tribu-

nal Superior EJeitoral, passa a ser estruturada na
forma constante do Anexo II desta lei.
Pardgrafo ónico.

Os funcionários integrantes

da categoria funcional de que trata este artigo
serão posicionados nas classes a que correspondam as referéncias de que são ocupantes. Quan-

do suprimidas tais referências, na nova estrutura
constante do anexo, serão posicionados na referência inicial da Casse "A" da respectiva categoria.

, de

--

Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art 9" Revogam-se as
trá-rio.

de

dispo~ições

em conM

deJ980)

Categoria
Funcional

Código

Apoio Judiciário

lnspetor de
-Segurança
Judiciária

TSE-AJ-026

Referências de vencimento
ou salário por classe

Classe EspedalMNS 22 a 25
Oasse B _
MNS 16 a 21
___ Çlasse A
-NS 10 a 15

ANEXOU
n~

, de

de

de 1980)

Grupo

Categoria
Funcional

Código

ReferênCias de veitcimento
ou salário por classe

Apoio Judiciário

Atendente
Judiciário

TSE-AJ-025

Classe EspecialMNM 32 a 35
Classe B
MNM 28 a 31
aasse A
-NM 24 a 27

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 15:
Discussáo, em turno único, dO Projeto de
Lei da Câmara n' 79, de 1988 (n• 1.)27/88,

na Casa de origem), de iniciativa do Tnbunal
Supj:!rior do Trabalho, que inclui a Categoria
Funcional de lnspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, do Quadro Permanente de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho,
fJXa: os respectivos valores de vencimentos,
e dá outras providências (dependendo de paM
recer).
Nos termos do dart. 6 da Resolução n? 1 de
1987, ·aesígnO-õ nobre Senador Pompeu de SouM
sa para proferir o parecer sobre o Projeto de Lei
da C'amara n? 79, de 1988.
OS~-

POMPEU DE SQ(JSA (PSDB- DF.

Para proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. S"enadores: o presente projeto, originário da mensa-

gem do Tribunal Superior do Traba1ho, visa a
incluir no "Grupo-Atividades deApoioJudiciário",
da Secretaria daquele tn'buna1, a categoria funcional de Inspetor de Segurança Judiciária, bem ccr
mo disciplina o posicionamento fundohal dos
Agentes de Segurança Judiciária e dos Atendentes Judiciários.
Verifica-se, pela "Justificação" que acompanha
o projeto, que a medida objetiva ó atendimento
da demanda de pessoal qualificado para " ~ecu
ção dos serviços inerentes à segurança de vários
setores daquele tribunal.

-Jnclui a Categoria Funcional de lnspetor de Segurança Judiciária no Grupo-Ativldades de Apoio Judiciário, do Quadro Permanente de Pessoal da SecretaM
ria do Tribunal Superior do Trabalho, fixa os respectivos valores de vencimentos e dá outras provldêndas.

Art. &

Grupo

(Art. 6<> da Lei

(N9 1.127/88, na Casa de Origem)
De iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho

desta lei correrão à conta das dotações orç~menM
tárias próprias do Tribunal Superior Eleitoral.

REFERtNCIA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

(TSE-AJ-020)

PROJETO I>E LEIDA CÂMARA
N• 79, de 1988

Art. 7<:>_ As despesas decorrentes da aplicação

ANEXO I

(Art 2"da Lei n"

Dezembro de 1988

Tais serviços vêm seildo executados pelos
Agentes de Segurança que, apesar de um esforço
e desvelo no cumprimento das tarefas, carecem
de c-ondições adequadas para o exerdcio de atividades mais complexas, somente compatíveis
com a existência de qualificação específica.
De outra parte, a reestruturação proposta para
os Agentes de Segurança tem em mira harmonizar a categoria com as normas de classificação
e níveis de vencimento do pessoal de nível médio
do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário daquela
·.
Corte.
Considerando, assim, que o projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, atende aos
pressupostos de juridicidade e constitucionalidade, além de regularizar situaç_ões funcionais em
beneficio dos trabalhos do Tribunal Superior do
Trabalho, opinamos pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O parecer é favorável.
Em discussão ·o -projeto, em turno único. (Pausa:)
. . . ..
. ..
.Não havendo quem queira "fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
_p;;ssa-se à VC?tação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projetó"Vai à sanção.

J:: o seguinte o projeto aprovado

_O Congl-esso Nacional decreta:
Art. 19 Fica incluída no Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário, do Qu_adro Permanente de Pessoal da Secretaria do T nbunal"Superiói" do Trabalho, a Categoria Func!"nal de lnspetor de Segurança Judiciária, Códi!::.l- TST-AJ-028.
Art. 2~ A Categor•·.1 , ~undonal a que se refere
o c;~rtigo anterior terá .1 _ .- trutura constante dg _Anexo I desta lei.
~ _ Art. 39 O ingresso ni Cãte~Ona-Funcional de
_lnspetor de ~egurança Jll:diciária dar-se-á n~ _primeira referência da aasse Inicial, mediante concurso público, exigindo~se a apresentação do diploma de bacharel em Direito.
Art. 4 9 Ao primeiro provimento dos cargos de
- lnspetor de Segurança Judiciária concorrerão, por
progressão funcional, observadas as -nornias regu]amentares a respeito, os atuais ocupanteS de
Cargos efetfvos da Categoria Funcional de Agente
de Segurança Judiciária, dispensada a exiQ-êOcia
do art 3?
Parágrafo único. Após o primeiro provimento,
destinar-se-á 1/3 (um terço) das vagas, registradas na Categoria Funcional de Inspetor de Segurança Judiciária, à progressão dos ocupantes remanescentes dos cargos a que se refere este artigo.
___________ _
Art. 5° São criados no Quadro Permanente
de Pessoal da Se<::retaria do Tribunal SUperior do
Trabalho, no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, Código TST-AJ-020, 30 (trinta) cargos de lnspetor de Segurança Judiciária, C6digo TSTAJ-028.

Parágrafo único. Os cargos a que se refere
este artigo serão distribuídos, pelas classes da
respectiva Categoria Funcional, de acordo com
a lotação fJ.Xad_;:J, observados os critérios !~ais
e regulamentares vigentes.
Art. & As Categorias Funcionais de Agentes
de Segurança Judiciária, Código TSTMAJ-024, e
de Atend_ent~ Judiciário, Código TST-AJ-025, do
Qrupo-Atividades de Apoio Judiciário, da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, passam
a ser estrutwados na forros, dp Anexo 11 desta

lei.
§ 19 Os funcionários integrantes das· Categorias Funcionais de que trata este artigo serão posicionados nas class.es a que correspondam as referências de que são ocupantes.
§ 29 Quando suprimidas tais referências, na
nova estrutura constante do Anexo 11, os funcionários serão posicionados na referência inicial da
Classe "A", da respectiva Categoria.

Art 7" As desPesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Superior do Trabalho.

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 9':> Revogam-se as disposições em con-trário.

ANEXO!

(Art. 2• da Lei n"

de

de

de 1988)

REFERÊ:NCIA DE VENOMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS

Grupo

Apoio Judiciário

Categoria
Funcional
Inspetor de Segurança
Judiciária

Código
TST-N-D28

(TST-N-020)
ANEXO H
(Art.

Grupro
Apoio Judiciário
(TST-N'020)

Sexta-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Dezembro de 1988

6~

da Lei n~

de

Categoria
Funcional
Atendente Judiciário e
e Agente de
- Segurança

de
Código

. TST-N-025
TST-N-024

Referência de Vencimento
ou Salário por Clas~
Classe Especial NS 22 a 25
dass_e B
NS 16 a 21
- Casse A
NF__ IO ~ 15

no dia 16 de abril de 1989, devendo a posse
dos eleitos ocorrer no dia de 1e de junho de 1989.
Art. 29 O mandato dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos de acordo com esta lei
coincidirá com o dos prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores dos demais municípios, eleitos em 15
,de novembro de 1988, teilninando a 3J de de_
zembro de 1992.
· Art. 3_" -Para as elelçOes preVistas neSta lei o
prazo de filiação partidária dos candidatos encerrar-se-á no diª 16 de j~neiro de 19&9.
Art. 49 Somente_ poderão votar os eleitores
dos respectivos rnunidpios, reguJarmente inscritos_até o dia 6 de a.gosto de 198_8.
'' --Art~59

Discussão, em turno C:tnico, do Projeto de
Lei da Câmara n' 80, de 1988 (n' 1210/88,
na Casa de origem), que dispõe sobre a eleição para prefeitos, vice-prefeítoS e vereadores dos municípios-nc5Ybs criados até 15 de
julho de 1988, e determina outras providêndas. (Dependendo de parecer.)
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação das lideranças.
Nos termos do art. 6<> da Resolução n? 1, de
I 9a7, designo o nobre Senador Iram Saraiva para
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara
n' 80, de 1988.
O SR. IRAM SARAWA (PMDB -

GO, Para

proferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Sernidores. o Projeto de Lei da Câmara n? ao; de -1988,
de autoria do Deputado Jalles Fontoura, dispõe
sobre a eleição para prefeitos; vice-prefeitos e vereadores dos municípios novos criados até 15
de julho de 1988.
2. O art 1~ do projeto fom a data da eleição
para 16 de abril de 1989, devendo a posse ocorrer
no dia 19 de junho de 19a9. O término dos respectivos mandatos coincidirá com ·as dos demais
municípios.
_
3. O art. 3 9 trata do pfâzo de- filiãçãô-Partidária
dos candidatos, que deverá ocorrer até o dia 16
de janeiro de 1989.
4. As _convenç_ões·municipais cros- Partidos,
com vistas a deliberar sobre as coligações e escolha de candidatos terão início, pelo art. 49, no
dia 16 de janeiro de 1989, devendo o requerimento de registro dos candidatos ser apresentado
ao cartório eleitoral até às dezoito horas do dia
18 de fevereiro de 19a9.
·
5. De qualquer forma - estabelece o art. 59
da proposição - aplica-se legislaçãC) eleitoral e
partidária vigente e, no que couber, as regras da
Lei no 7.664, de 29 de junho de 19a8, que "estabelece normas para a realização das eleições municipais de 15 de novembro de 1988".

As convenÇões mUnicipais partidárias

destinadas a deliberar sobre coligações e escolha
de candidatos serão realizadas a a partir de 16
de 1988)
de janeiro de 1989, e o requerimento de registro
- ~-- dos-candidatos deverá ser apresentado ao cartório
eleitoral até às dezoito horas do dia 18 de fevereiro
Referências de Vencimento
de 1989.
ou Salário_ por Classe
____ .M__ ~ Aplicam-se nas eleições de que tratam
Oasse Especia1 NM 32 a 35
os_ artigos anteriores a legislação eleitpral partiClasse B
N_M 28 a 31
dária vigente, e, rió--q'ue couber, as regras c!a Lei
Casse A
NM 24 a 27
n~ 7:664, de 29 de junho de 1988.
~·

O SR. PRESIDE1'11E (Humberto Lucena) Item 16:
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6. O proje_to pretende atender aos anseiOS da - __i~t[Uções para o fier cumprimento desta lei.
população de inúmeros municíPioS que foram
Art 8? Fica 0 Poder Executivo autoriZado a

criados por lei estadual, até a 15 de julho de 1988,
e, até o momento, por falta de uma legislação
apropriada ou específica, não tiveram eleições a
15 de novembro. Desta forma -assinala o autor
da proposição- "a população destes municípios
está sendo desrespeitada na sua vontade, e.-<pressa através de plebiscito, e, na iminência de ser
injustamente prejudicada, uma vez que, não elegendo seus legítimos representantes - fato este
já legalmente garantido- terá que ficar subordinaQa a representantes dos antigos municípios,
que__oficialmente já não faz mais pa_rte".
_ _7~-- Em face do ~osto, opinamos pela aproVãÇâo do Projeto de Lei da Câmara n~ ao, de
1988, em exame.
É o parecer, Sr. Presjdel_lte.
-- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Parecer é faVOrável.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
__ ]ião havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em VOtação.
Os Sis. ·senadores que o aProvam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O projeto vai à sanção.
- _,So seguinte o projeto aprovado

destacar crédito especial na forma requerida pelo
Tribunal Superior Eleitoral, para fazer face às despesas relativas à efetivação do prOcesSo eleitoral
estabelecido pela presente lei.

Art._ 9':> Esta lei entra em vigor na data de ~ua
publicação.
Art~

1O. Revogam-se as disposições em con·

trário.

-o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Item 17:
Discuss-ão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 81, de 1988 (n' 1.284188,
na c~ de origem), que dispO e sobre a transforniação em autarquia especial da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab), e dá outras providências o (dependendo de parecer).
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação ç:las Liderenças.
Nos termQS do art. 6<> da Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senador Ronaldo Aragão
para proferir parecer soPre o Projeto de Lei da
Cãtnara·n, a1, de l988.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO.

___ Para proferir parecer.) -Sr. Presidente,Srs. Sena_dore~ o Projeto de Lei da Câmara de n~ 81, de
1988, (n" 1.284, de 1988, na Casa de origem)
PROJETO DE LEI DA CÂMA8A
"dispõe sobre a transformação em autarquia especial da Superintendência Nacíonal de AbasteciN• 80, de 1-988
mento (Sunab)", Sr. Presidente, con1 esia tians(N• 1-210/88, na Casa de origem)
formação em autarquia eSpecial vão ser criãdos
Dispõe sobre a eleição para prefeitos,
inómeros cargos, maiores despesas.
v.íce-prefeitos e vereadores dos municíPortanto, o nosso parecer é contrário.
pios novos criados até 15 de julho de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) 1988, e detennina outras providências.
O parecer do relator é contrário ao projeto.
O Congresso NadonaJ decreta:
A Presidência c;:hama a atenÇão do_s Srs. SenaArt. 19 - As eleições para prefeitos, vice-prefeidores, porque esse projeto foi incluídO na Ordem
tos e vereadores dos municípios que tenham sido
do Dia a pedido das lideranças: o parecer é concriados até 15 de julho de 19a8, SerãO realizadas
trário.

O Sr. Ronan nto -
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Rejeitamos o projeto,

Sr. Presidente, porque cria despesas muito gran~

de.
O SR. PRESII)ENTE (Humberto Lucena) Em discussão o prOjeto, em fumo único. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
É o seguinte o projetO rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 81, de 1988
(N91.284/88, na Casa de origem)
Dispõe sobre a transformação em Au-

tarquia Especial da Superintendência
Nadona1 do Abastecimento (Sunab) e
dá outras providências.
O CongresSo l'iadonal decreta:
Art 11 A Superintendência Nac!ona1 do Abastecimento (Sunab ), criada pela Lei Delegada n1
5, de 26 de setembro de 1962, fica trasformada

em autarquia especial vinculada a:o MiniStério da
Fazenda, com autonomia administrativa, técnica
e financeira.
Art 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 18:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 82, de 1988 (n~ 1.286/88,
na Casa de origem), de inkiativa do Senhor
Presidente da República,- qUe -dispõe sobre
os vencimentos dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (dependendo de parecer).
Nos termos do art. 6" da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Se'riadOf "Wilson Martins
para proferir parecer.
O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta Casa revisora, nos termos
do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de
Lei em epígrafe, encaminhado pelo Supremo T ribunal Federal, o qual objetiva a fLXaçãO dos vencimentos dos ministroS daquela egrégiã corte.
Além de ftxar em Cz$ 828.250,00 {oitocentos
e-vinte e-oito-mi}, duzentos-e dnq.Jenta-en.1zados)
o vencimento básico e manter a-verba de representação mensal prevista no Decreto-Lei nQ 2.371,
de 18 de novembro de 1987, a proposição regula
a gratificação adicional por tempo de serviço, calculada na base de 5% {cinCo por· cento) por qüinqüênio, autorizando a contagem, para tais efeitos,
do tempo de advocacia, até O máximO de 15
(quinze) anos.
_
Por derradeiro, a providência determina sejam
os vencimentos e vantagens nela previstos devidos a partir de 6 de outubro de I 988, em face
do advento da nova ordem constitucional. Ao projeto foi incorporada emenda aditiva na
Câmara de origem, estabelecendo que_ a remuneração dos ministros do_ Supremo Tribunal Federal, considerando-se o vencimento básico, a verba

de representação e as vantagens pessoais, não
pode ultrapassar o limite fiXado no item XII, do
art. 37, da Constituição Federei], o qual tem como
parâmetro os vencimentos pagos pelo Poder Executivo.
A inclusão, cabe ressaltar, é procedente, pois
elimina futuras dúvidas _sobre a referida limitação
que têm ~ede constitucional.
-No que concerne aos demais dispositivos contidos no projeto, cumpre assinalar que os mesmos
ha!Jllonizam-se com a _sis_temática e os planos
de remuneração da adminístração pública federal.
As relevantes funções desempenhadas pelos
integrantes da mais alta corte de Justiça do País,
a par das incomensuráveis responsabilidades qUe
sobre eles recaem, justificam a elevação de sua
remuneração, que se acha defasada há muito
tempo.
fnexistindo 6bic_e, por outro lado, quanto ao aspe<:to financeiro, opinamos pela aprovação do
projeto de lei em exame.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
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 sentados. (Pausa.)
AprOvado.
-o Projeto" vai à sanção.__ _
- _
.
E o seguinte o projeto aprovado.

·PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 82;Cie f988
(N9

1._~861~. 1)a

Casa de origem)
--De iniciativa do Supremo
Tribunal Federal

Dispõe sobre os vencimentos dos mi-

iúStios do Supremo Tribunal Federal.
O Congress·o Nacional decreta:
O-Vencimento básico dos ministros do
SopremoTribunai_Federal, a partir de 6 de outubro de 1988, é footdo no valor de Cz$ 828.250,00
(oitocentos e vinte e oito mil e duzentos e cinqüenta cruzados).
Parágrafo único. A verba de representação
mensal dos ministros a que se refere este artigo
continua a corresponâer ao percentual estabelecido pelo Decreto-Lei n~·2.371, de 18 de novembro de 1987.
Art. 29 A gratificação adicional por tempo de
servíço ·será CaJci.Ilada na ·oase· dé 5%- -ccmco-por
cento) por qüinqüênio de serviço, sobre o vencimento básic_o_ e a representação.
§ 1~ Para a gratificação adicional de que trata
este artigo, será computado o tempo de advocacia, até o_IDá);:imo de 15 (quinze) anos, desde
que não concomitante com o tempo de serviço
público.
§ 29 A remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, considerado o básico, a verba de representação e vantagens pessoais (adicionais por tempo de serviço), não poderá ultapassar
o _limite previsto no art. 37, inciso XII, da Constituição Federal.
Art. -.3~" -Os venCimentos previstos no artigo 111
e seu parágrafo único serão reajustados, a partir
Art. 1o

de 1988

de sua vigência, nas mesmas datas e nos mesmos
índices adotados para os servidores da União.
Art. 4~ Aplicam-se aos ministros_ aposentados do Supremo Tnbunal Federal as disposições
constantes desta lei.
Art. 5~ Os vencimentos e vantagens fooidos
nesta lei vigorarão a partir de 6 de outubro de
1988, deduzidas as parcelas correspondentes auferidas, desde então, com base na legislação vigente.
Art. 6° -As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consig~
nadas no Orçamento _da União.
_
_ ___ _
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
__
Art. 8~> Revogam-se o Dec_reto-Lei no 2.019,
de 28 de março d_e 1983, e demais disposições
em contrário.
O SR. PRESIDErfTE (Humberto Lucena) -

Item 19: ·
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 83, de 1988 (n~ 1.268/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que cria Juntas de
CoridliaçãO e Julgamento nas regiões da
Justiça do Trabalho, define jurisdições, e dá
outras providências. ~ependendo de parecer).
Nos termos do art. 6° da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Gd Sabóia de
'Célrvalho para proferir parecer.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado_re_s, propõe o presente projeto,
originário de mensagem do Poder Executivo, a
criação de 212 Juntas de Conclliação e Julgamento, nas 15 regiões da Justiça do Trabalho,
bem como a definição das. respectivas jurisdições.
Esclarece a exposição de motivos do Ministério
da Justiça que acompanha a mensagem presi·
dencial, que o projeto é resultante de aprofun·
dados estudos realizados pelo Tribunal Superior
q.o Trabalho, pelos tribunais regionais, à vista das
propostas encaminhadas por membros do Poder
Legislativo de todos os níveis, t-em como, de federações, sindicatos, associações de classe e clubes
de serviços.
É, por assim dizer, o atendimento dos reclamos
da sociedade em geral quanto às atuais deficiências da Justiça do Trabalho, causados, essenc;:ialmente, pE:Io assoberbamento das atuais juntas
e de sua impossibilidade de atender à demanda,
sempre crescente, de processos.
----o-esrarte;-a-·ampiraçao -ao-núrTúiiO ae--}untas.
não só em comarcas onde já existem em quantidades insuficientes, mas em outras cidades de
significativa expressão populacional, viabilizará o
acesso da classe trabalhadora à Justiça, agilizando a prestação jurisdicional, sabido que a Justiça
tardia é a sua própria negação.
Em face, no entanto, da difícil conjUhtura económica que atravessa o País e consciente do impacto da criação desses novos órgãos nas_dispo"'
nibilidades do Tesouro, foi atendida pelo projeto
recomendação da Seplan no sentido de que a
sua implantação seja feita à razão de 1/3 (um
terço) em cada exercício, d_o mesmo modo que
para o seu funcionamento foi previsto um número
mínimo de cargos e funções.
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Ante essas considerações e ressaltando, mais
uma vez, a importância fundamental da medida,
no escopo de celerizar aJustiça para todos quanto
dela necessitam, opinamos pela aprovação do
projeto.
.
E o parecer, Sr. Presidente. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável. (Pausa.)
Em discussão o projeto,- em turno único.
O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço

a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson CarM
neiro, para discutir a matéria.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, ao opinar favoravelmente ao projeto, quero
ressaltar o art. 36, que diz o seguinte:
''Art. 36. O preenchimento dos cargos
de provimento efetivo previstOs nesta lei farse-á de acordo com as normas legais e regulamentares, observadas as disposições do
art 37, I e II, da Constituição Federal."

Estamos aprovando um texto que asSegura
concurso público para provimento de todos os
cargos criados por este projeto.
Neste sentido, _Sr. Presidente, a preocupação
de fixar-se isso em lei justifica que se dê voto
favorável à proposlção.0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão. (Pãusa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sançãO.

É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO·DE LEI DA CÂMARA
N• 83, de 1988
(N'i" 1.268/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da_República)
Cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições, e dá outras provf·
dêndas.
O Congresso Nacional decreta:
Art I~> São criadas, ria P ReQiaO da Justiça
do Trabalho, dezoito Juntas de Conciliação e Julgamento, assim distnbuídas: dezesseis no Estado
do Rio de Janeiro, sendo onze na cldade do Rio
de Janeiro (41" a 51•) e uma em Angra dos Reis,
Itabora:í, ltaguaí, Magé e tlilópolis; e duas no Estado do Espírito Santo, sendo uma- em Aracruz e
uma em: Unhares.
Art 2~' Ficam assim definidas as áreas de jurisdição das Juntas de Cõilciliação e Julgamento,
localizadas nas cidades abaixo, perteilCeriteS a I•
Região:
a) no Estado do Rio de Janeiro:
I - Rio de Janeiro: o respectivo município;
n- Angra dos Reis: o respectivo município e
os de Parati e Rio Claro:

111-Araruama: o respectivo município e os de
Arraial do Cabo, Cabo Frio. São Pedro da Aldeia
e Saquarema;
IV- Barra do Piraí: o respectivo município e
_os de Mendes, Miguel Pereira, Paulo de Frontin,
Pirai, Valença e Vassouras;
V- Campos: o· respectivo município e os de
rtaiVa, São Fidelis e São João da Barra;
-Y!_- Duque de Caxias: o respectivO muniCípio;
Vll- ltaboraí: o 'respectivO município e .os de
Rio Bonito e Silva Jardim;
VIII- Itaguaí: o respectivo município e o de
Mangaratiba;
IX -ltaperuna: o resp-ectivo município e os de
Bom Jesus de ltabapoana, Cambuci, Itaocara, Lage do Muriaé, Miracema, Natividade, PorCiúncula
e Santo Antônio de Pádua;
X-Macaé: o respectivo munidpio e os de Casimiro de Abreu e Conceição de Macabu;
XI -Magé: o respectivo município;
XII- Nilópolis: o respectivo município;
XIII- Niter6i: o respectivo município e o _de
Maricá;

XIV- Nova Fnbtirgo: o respectivo municípfo

e os de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras e Sumi·
douro:
)01- Noya lguaçu: o respectivo município e
o--de Paracambi;
- XVI- Petrópolis: o respectivo mUnidpio;
XVII- São Goilçalo: o respectivo munidpto;
XVJD -São João do Meriti: o respectivO município;
)QX~ Teresópolis: o respectiVo município;
XX- Tres Rios: o·-respe-ctivo município e os
de: Pa(aíba __ do Sul, Rio __da~ _flores e Sapucaia;

e
XXI- Volta Redonda: o respectivo município
e os de Barra _Mansa e Resende;

Região, no Estado de São Paulo, com sede na
cidade de São Paulo:
I - São Paulo: o respectivo muriicípio;
n- Barueri: o respectivo muniCípio e os de
Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de
Pamaíba;
m- Carapicuíba: o respectivo município;
IV- Cotia: o respectivo ffiú.riicípio e os de !tapevi, Jbiúna e Vargein Grande -PaUlista;
V- Cubatão: o respectivo município;
VI- Diadema: o respectivo município;
VII- Franco da Rocha: o respectivo município
e os -de Caieiras, Cajãmar, Francisco Morato e
Mairiporã;

vm- Guarujá: o

respectivo município;

IX- Guarulhos: o respectivo município e os
.de Arujá e Santa Isabel;
X- (tapecirica da Serra: o respectivo município
e os de Embu, Embu-Guaçu,Juquitiba e Taboão
da Serra;
XI -ltaquaquecetuba: o respectivo município;
XII- Mauã: o respectivo município e os de Rio
Grande da Serra e Ribeirão Pires;
Xm:--:Mogi das Cruzes:_o respectivo município
e os de Siritiba-Mirim, Guãrarema e- Sãlesópolís;
XIV- OsilScO: o resp-ectivo município;XY- Poá: o respectivo município;
XV(- Santo André: o respectivo município;

o

XVII- Santos: respectivo ll}Ujlidpio e os de
Praia Grande e São Vicente;
xvm --São Bernardo do CampO: o respectivo
município;
XIX- São CaetanO do Sul: o reSpectivo municfpio;
XX- Suzano: o respectivo município e os de
Ferraz de VasCQOcelos.

Art. 5? São criadas, na 3~ Região da JUstiça
do Trabalho, no Estado de Minas Gerais, trinta
b) no Estado do Espírito Santo:
eduasJuntas_de Conciliação eJulgamento, assim
1- Vitória: o respectivo município e os de Cadistnbuídas: seis em Belo Horizonte (2Q!' a 25')
riacica, Guarapari, Serra, Viana e VIla Velha;
e wna em Aimorés, Almenara, Araguari, Araxá,
JI-Aracruz: o respectivo município e os de·
Betim (3•), Bom Despacho, Caxambu, duas em
Fundão, lbiraçu e Santa Teresa;
Contagem (3~ e 4•), uma_ em Coronel Fabriciano
III- Cachoeiro do ltapemirim: o respectivo mu(2'), CurveJo, Diamantina, Ouaxupé, Itaúna, Janicípio e os de Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta,
nuária,Juizde Fora (4•), Lavras,Manhuaçu, Monte
Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, CasAzul, Muriaé, Paracatu, PatO$ de Minas, Patrocínio,
telo, Guaçuí, lconha, Iúna, Jtapemirim, Jerónimo
Pirapora, Sete Lagoas (2•) e Uberaba (2'5.
Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muquf,
Art 6? Ficam assim definidas as áreas de juPiúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e _ risdição das Juntas de Conciliação e Julgamento,
São José do Calçado;
localizadas nas ddades abaixo, pertencentes à 3'
IV- Colatina: o respectivo município e os ae
Região, no Estado de Minas Gerais:
Baixo Guandu, Barra de São Francisco, ltaguaçu,
I - Belo Horizonte: o respectivo município e
Itarana, Man1ándia, Mantenópolis, Nova Venécia,
os de Baldim, Caeté, Jaboticatubas, Lagoa Santa,
Pancas e SãO Gabriel da Palha; e
Nova Uma, Nova União, Raposos, Rio Adma, SaV- Linhares: o respectivo município e os de
bará, Santa Luzia. Santana do Riacho, Taquaraçu
Conceição da Barra, Jaguaré, Rio Bananal e São
de- Minas e Vespasiano;
Mateus.
H- Aimorés: o respectivo município e os de
Art 3o São criadas, na 2~ Região da Justiça
Alvarenga; Conselheiro Pena, _Itanhomi, Itueta,
do Trabalho, no Estado de São_ Paulo, com sede
Resplendor, Santa Rita do ltueto e Tumlrltinga;
na cidade de São Paulo, trinta e oito Juntas de
ni-Aimenara: o respectivo muniCípio-e os de
Conciliação e Julgamento, assim distríbuídas: -vinÁguas Vermelhas, André Fernandes, Bandeira,
te e seis na cidade de São Paulo (54~ a 79•) e
Comerdnho, Coronel Murtã, Fe]isburgo, Fronteira
uma em Barueri (2~). Carapicuíba, Cotia, Diadema
dos Vales, ~<:~cinto, Jeg_~~fio~ha, Joafma, Jordâ(2•), duas em Guarujá (1• e 2•), três em Guanilhos
nia, Medina, Pedra Azul, Rio do Prado, RubeUta,
- (5• a 7•), uma em ltaquaquecetuba, Poá e São
Rubim, Salinas, Sa,ho da Divisa, Santa Mariã do
-Bernardo do Campo (5~).
Salto, S~nto Antônio do Jacinto e Taiobeiras;
- Art. 4o Ficam assim deflil.ldas as áreas de-juIV- Ara guari: o respectivo munJdpio e os de
risdição das Juntas de Conciliação e Julgamento,
Cascalho Rico, Grupiara, lndian6polis e Nova Ponlocalizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 2~
te;
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V- Araxá: o respectivo munidpio e os de Camw
pos Altos. lbiá, Pedrin6polis, Perdizes. Pratinha,
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J\o\odestino Gonçalves, Senhora do Porto,_ Serra n!o do Amparo, São_Franclsc_o_de Oliveira e São--:-Azul de Minas e Sen:o;
-- -'fiago;
XVIll -Divinópolis: o respectivo município e osXXX -Manhuaçu: o respectivo município e os
de Camacho, Carmo do Cajuru, Cláudio, ltapece- de Caputira, Chalé, Conceição de Ipanema; !panede Alto Rio Doce, Antônio Carlos, Aracitaba, Barrica, Pedra do lndaiá, São Gonçalo do Pará e São ma, Lajinha, Matipó, Manhumirim, Mutum, Pocraroso, Bias Fortes, Capela Nova, Carandaí, CipotâSebastião do Oeste;
ne, Presidente Soares, Santa Margarida, Santana
nea, Desterro do Melo, Ewbank da Câmara_, lberXIX_- Formiga: o respectivo município e os de do Manhuaçu, São josé do Mantimento e Simotioga, Oliveira ForteS, Paiva, Ressaquinha, Santa
Aguanil, Ncos, Bambuí, Campo Belo, Carl.deias, - nésia;
--·
Bárbara do Tugúrio, Santa Rita do Ibitípoca, SanCapitólio, Cristais, Doresópolis, Guapé, Iguatama,
XXXI- Monte Azul: _o_ r~ctivo município e
tos Dumont e_ Senhora dos Remédios;
Medeiros, Pajns, Pimenta, Piuí, Santana do Jacaré, os de Espinosa, Janaúba, Mato Verde, Porte!rinha;Vll- Betim: o respectivo município e os de -são Roque de Minas, Tapirai e Vargem Bonita;
_Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas e São
Bonfim, Brumadinho, Crucilândia, Esrneialdas,
XX- Governador Valadares: o respectivo mu~ João do Paraíso;
_
Igarapé, Mateus Leme, Piedade das Gerais e Rio
XXXII- Montes Claros: o respectivo municípiO
nicípio e os de Alpercata, Central de Minas, Coluna
Manso·
-· Coroad, Divino das Laranjelras, Divinolândia de e os de .Bocaiij.va_._ Botumirim_, Brasília de Minas,
'1!.11..:... Bom Despacho: o respectivo município
Minas, O.aiiléja, Gonzaga, Guanhães, Frei lnocên~ Capltão Enéas, aaro dos Poç-oes, -Coração_ de
e os de Abaeté, Araújos, Biquinhas, Cedro do
do, ltabirinha de Mantena, Mantena, Marilac, Ma~ Jesus, Cristália, Engenheiro Navarro, Francisco
Abaeté, Córrego Danta, Dores do lndaiá, Estrela
terlândia, Mendes Pimentel, Nacip Raydan, Pau~ Dumont, Francisco Sá, Grão Mogol, lbiaí, ltacamdo lndaiá, Japaraíba, Lagoa da Prata, Leandro Ferlistas, Peçanha, Sabinópolls, Santa Eftgênia de Mi- - bira,Juramento, Lagoa dos Patos, Mlrabela é Ubaí;
reira, Luz, Maravilhas, Martinho Campos, Moema,
nas, Santa Maria do Suaçuí, São Geraldo da Pieda~
XXXIII- Muriaé: o respectivo _muuLc:ípio e os
Morada Nova de Minas, Nova Serrana, Paineiras,
de, São Jpão Evangelista, São José da Safira, de Antônio Prado de Minas, Barão do Morite Alto,
Papagaios, Perdigão, Pitangui, Pompeu, Quartel
São J_osê _doJacuri, São Pedro do Suaçuí, Sardoá, .. Ça\na, Çapai-aó, Carangolã, DMno, -Ervá.lia, EspeOeral, Santo Antônio do Monte e Serra da SauVlla Maticts, Virginópolis e Virgolândia;
ra Feliz, Eugenópolis, Fariéi Lemos, Laranjal, Miradade;
-XXI- Guaxupé: o respectivo município e os dõlirO, Mirai;- Palma, Patroc:íriio do Muriaé, Pectra
IX-Garatinga: ó respectívõmunfcípio e-os de
de Alfen~S,_Alterosa, Arceburgo, Areado, Bom Je- º"urada! São Fra_nçisco do qióri~. Torbos e Viei~
Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Dom Qwati,
sus da P.emba,__Carmo do Rio Gare, Conceição _ras; _ _
Engenheiro Caldã_S, Fernan®_~ _]"_purinho, Iapu,
da Aparecida, Guaranêsia, Itamogi, Juruaia, Monte
XXXIV- Ouro Preto: o respectivo muhicípio e
lnhapim, São João do Oriente, Sobrália e Taru- - Belo, MOnte- Santo de Minas, Muzambinho, Nova os,de Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, ltabirito
-mirim;
Resende. São Pedro da União e Serrauia;
e Mariana;
X-CafaguaS:es:·o respectiVO municíplo e os
XXII~ ltabira: Orespectivo município e os de -- :XXXV- Parac:ã.tu: o resPectivo rriUnídPio e os
de Além Paraíba, Arglrfta, Astolfo Outra, Dona EuBom Jesus do Amparo, Carmésia, Dores de Gua- de Arinos, Bonfi_nóp"olis de Minas, Buritis, Formozébia, Estrela Dalva, ltamarati de Minas, _Leopolnhães, f~frOS, Jtambé do Mato Dentro, Passabém, - so, Guarda-Mór, João Pinheiro, Unaí e_ Vazante;
dina, Pirapetinga, Recreio, Santana de CataguaSanta Maria de Itabira, Santo Antônio do_Rio AbaiXXXVI- Passos: o respectivo município e os
ses, Santo Antônio do Aventurcir:Q _e_Volt-a Grande;
xo e São Sebastiãq do Rio Preto;
de Alpinópolis, Capetinga, CâSSia, Claraval, DelftXI- Caxambu: o respectivo município e os de
XXDI- ItaJubá: 0 respectivo município e 05 de nôpolis, Fortaleza de Minas, lbiraci, !tau de Minas,
Aiuruoca, Alagoa, Andrelândia, Arantina, BaepenBrazópoliS, COi'iCeiçãõ- da Pedra, Conceição dos Jacuí, Pratápolis, São João Batista do Glória, São
di. Boc:aina de Minas, Bom Jesus de Minas. Cam- Ouros, Consolação, Cristina, Delfun Moreira, Gon- Sebastião do Paraíso e São Tomás de Aquino:
buquira, Carmo de Minas, Carrancas, CéfrYalhos,
çalves, Maria da Fé., Marmelópolis, Natércia, ParaixXxvii- Pãtos de Minas: o reSpectiVO muni~
Conceição do Rio Verde, Cr~ília, Dom-Viçoso,
sópolis, Pedralva, Piranguçu, Ptranguinho, SãoJo~ cípio e os de Arapuã, Carmo do P.3raoaíba, LagaItamonte, ltanhandu, Jesuãnia, Lambarl, Uberdasé do Alegre, Sapucaí-Mirim e Wenceslau Braz;
mar, La.soa Formosa, Matutina, Presidente qJeg~~
de, Madre de Deus de Minas, Minduri, Olímpia
XXIV- ltaúna: o_ respectivo munlcípfo e os de rio, Rlo Paranaíba, Santa ROsa da Serra, São ÇionNoronha, Passa Quatro, Passa Vinte, Piedade do
__
Conceição do Pai::á, Florestal, Igaratinga, ltaguara, çalo do Abaeté, São Gotaid.o e Tiros;
Rio Gi"ailde, Pouso Alto, Santa: Rita do Jaç;utinga,
~ta_tiaiuçu, Onça do Pitangui, Pará de Minas, Pequi
XXXVIII- Patrocínio: o respectivo município e
São Lourenço, Sã& Sebastião do Rio Ver_de, São
e São José da Varginha;
os de Abadia dos Dourados, Coromandel. CruVicente de Minas, São Tomé das Letras, Seritin,ga,
';ON- Ituiutaba: o respectivo municfpio e os zeiro d.a Fortaleza, Dou{adoquara, Estrela do Sul.
Serranos, Soledade de Minas e Virgínia;
de Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápo- Guimarânia, [raí de Minas, Monte_ Carmelo, Roma.
xn- Corigonhas: o respectivo município e os lls, Capinópolis, Centralina, Comendador Gomes, ria e Serra do Salitre;
f_~9nteira, Fruta!, Gurinhatã, lpiaçu, ltapagipe, ItaXXXIX- Pirapora: o respectivo município e os_
de Belo Vale, Moeda e Ouro Branco;
ruma, Planura, Prata, Santa Vitóriã:- e- São Fran- de Buritizeiro, J--ª_quitaí, Lassance, Santa Fé de Mi=XIII- Conselheiro Lafaiete: o respectivo muninas, SãCl Romão e Vá.rzea da Palma;
cípio e os de Caranaíba, Casá Grande, Catas Altas --cisco de Sales;
XL- Poços de CaldaS ·a -respectivo município
da Noruega, Cristiano Otoni, Desterro_ de Entre: _ XXVI -Janu~ria: _Q_ respectivo mu~icípio e os
de ltacarambi, Manga, Montalvânia, São Francis- e os de Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, CaRios, Entre Rios de Minas, Jtaverava, Jaceaba, Lamim, Piranga, Porto Firme, Presidente Bernardes,
co, São João da Ponte e Van;e:lândia;
bo Verde,'Caldas, Campestre: CarvaihóPOlís, Divi__ XX\1[1 -:-_J_oãq__Monlevade: o respectivo muni~
sa Nova, lbitiúra de Minas, Ipiúna, Poço Fundo
Queluzita, Rio Espera, Santana dos Montes, São
cfpio e os de Alvinópolís, Barão de Cocais, Bela e Santa Rita de Caldas;
- -·
-Brás do Suaçuí e Senhora de .Oliveira;
Vista de Minas, Dioníslo, Dom Silvério, Jaguaraçu,
XLI- Ponte Nova: o respectivo mu_nidpio e Os
XIV- Contageln: o respecfivo munfcipio e o
de lbirité;
Marliéria, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara. de Abre Campo, Amparo da Serra, Araponga, BarSão Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio ra Longa, C:ajuri, Canaã, Coimbre,_ (i)..lãfacial;>a,
X:V- Coronel Fabriciailo: .o respectivo muniAbaixo e São José_ do Ooiabal;
_Jequeri, Pedra do Anta, Piedade de Porlt~ Nova,
cípio e os de Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente,
)Q(VIII-Juiz de FOra: o respectivo município Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cr:uz
Braúnas, lpatinga, Joanésia, Mesquita e Timóteo;
~- 95 de Be!_miro Braga, Bitas, Chácara, Chiador,
do Escalvado, Santo Antônio do Qrama, São _MiXVI-Curvelo: o respectivo município e os_de
Coronel Pacheco, Descoberto, Guarará, Lima - guel do Anta, São J?edro d.o~-Fef!O~. Sericita, TeiAugusto de Lima, Buenópolis, Corinto, FelixlànDuarte, Mar de Espanha, Maripã de Minas, Matias xeir&s, Urucânia e Viçosa;
dia, Inimutaba, Joaquim Felício, Monjolos, Morro
da GarÇa, Presidente Juscelino, Santo_ Hipólito- e
Bar_b~a. Olaria, redro Teixeira, Pequeri, Piau, Rio
XLII- Pouso Alegre: o respectivo município e
os de Albertina, B_om Repouso, J?orda da Mata,
Novo, Rio Preto, ROchedo de Minas, Santana do
Três Marias;
Deserto, Santana do Garambéu, São João Nepu- Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, CamanduXVII- Diamantina: o respectivo municipio e os
muceno. Senador Cortes ~ Simão Pereira;
caia, Cambuí, Congonha1, Córrego do ~om Jesus,
de Alvorada de Minas, CarbOnita, Conceição do
XXIX:-:-Lavras: o '"respectivo município e os de Espírito Santo do Dourado, Estiva, Extrema, lnMato Dentro, Congonhas do Norte,_Couto de MaBom Sucesso, Cana Verde, Carmo da Mata. Carconfidentes, lt._apeva, Jacutinga, Munhoz, Monte
galhães de Minas, Da:ntas, Dom Joaquim, Felíclo
Sião, Ouro. Fino, Santa Rita de Sapucaí, São João
m6polis de Minas, lbiiunma, ljaci, Ingaí, Ittlmirim,
dos Santos, Felisberto Caldeir-ª, Gouvêa, ItamaltLL_tinga, Lwninárias, Oliveh, PaSS& Tempo, Perda Mata; São Sebastião da Bela _Vista, Senador
randiba, Morro do Pilar, Presidente K.ub_itsc_hek,
Rio Vermelho, Santo Antônio do ltamPé, Senador
dões, Piracema. Ribeirão Vermelho, Santo Antô-- José Bento, Silvianópolis e Toledo;
Sacramento, Santa Juliana e Tapira;
VI- Barbacena: o respectivo município e os
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XUll --São João Dei Rei: o respectiVo município e os de Cassiterita, Corcmel Xavier Chãves,

Dores de Campos, Lagoa Dourada, Nazareno,
Prados, Rezende Costa, Ritápolis_ e Tiradentes;
XI..N-Sete Lé:i:gcas: o·respectiVÕ- município e
os de Araçaí, Cachoeira da Prata, Caetanópolis,
Capim Branco, Cordisburgo;· Fortuna de Minas,
Funilândia, lnhaúma, Jequitlbá, Matozinhos, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Ribeirão das Neves e Santana de Pirapama;

XLV- Teófilo Otoni: o respectivo municípiO e
os de Água Boa, Águas .Fo-rmbsãs, Araçuaí, Ata-

léia, Berilo. Bertópolis, Calnpanário, Capelinha,
Caraí, Carlos Chagas, Chapada dO Norte, Fran:
cisco Badaró, Frei Gaspar, ltaipé, ltambacuri,Itaobim, !tinga, Ladainha, Machacalis, Malacacheta,
Minas Novas, Nanuque, Nova Módica, Novo Cruw
zeiro, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Pavão,
Pescador, Poté, São José do Divino, São Sebastião do Maranhão, Serra dos Aimorés, Tumalina,
Umburatiba e Virgem da Lapa;
XLVI- Ubá: o respectivo município e os de

Brás Pires, Divimésia, Dores do Turvo, Guarani,
Guidoval, Guiricema, MeicêS, ~ai.ila-Câi"ldido, Piraltba, Rio Pomba, Rodeio, São Ge!raldõ;- Senador
, Fumino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins e Visconde do Rio Branco;
XLVII-Uberaba: o respectivo munldpio_e_ o~
de Águas Compridas, Canipo Florido, Conceição
das Alagoas, Conquista, Pirajuba e Verissimo;
XLVIII-Uberlândia: o respectivo município e
os de Monte Alegre de Minas e Tupaciguara; e
XI.lX- Vargfnha: o respectivo município e os
de Boa Esperança, Campanha, Campo do Meio,
Campos _Gerais; Careaçu, Carmo da Cachoeira,
Coqueiral, Cordislândia, El6i Mendes, Fama, Hew
)iodara, 11icínea, Machado, Monsenhor Paulo, Nepomuceno, Paraguaçu, Sailtana da Vargem, São
Bento Abade, São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações, Três Pontas e Turvolândia,
Art 7'~ São criadas, na 4• Região da Justiça
do Trabalho, no Estado do Rio Cirãnde do Sul,
doze Juntas de Conciliação e Julgamento, aSSim
distribuídas: três em Porto Alegre (la• a 20.•} e
uma em Alegrete, Alvorada, Cachoeirinha, Rio
Grande (2~). Santiago, SãO B01ja, duas em Sapiranga (1• e 2') e uma em Viamão.

Art 8" Ficam assim definidas

as áreas de ju-

risdição das Juntas de Coildliação e Julgamento,
localizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 4~
Região, no EstadO do Rio- Grande do Sul:
1- Porto Alegre: o respectivo município;
D- Alegrete: o respectivo município;
III -Alvorada: o respectivo município;
N- Bagé: o respectivO mUnicfpio e os de Dom
Pedrito, Lavras do Sul e Pínheiro Machado;
V- Bento ctonçaJves: o respectivo município
e os de Carlos Barbosa, Ganbaldi, Guaporê, Nova
Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Parai, Veranópolis, Dojs Lajeados, Cuabiju, São Jorge e Fagundes Varela;
VI- Cachoeii:inha: o reSpectivo mürilCípio;
VII- CamaqUã: o respectivo município e_ os
de Dom Feliciano, São Lourenço-do Sul e Tapes;
VIII- canoas: o respectivo município;
IX- Carazinho: o respectivo município e os de
Campo Real, Chapada, Co!Õrado, Constantina,
E<;pumoso, Ronda Alta, Rondinha, Sarandi, Seibach, Soledade, Tapera, Victor Graeff, Alto Alegfe,
Tunas e Jbirapuitã;

X- CaXias do Sul: o respectivo município e
os de António Prad.o,_ Farroupilha, Flores da Cuw
nha, São Marcos e Nova Roma;
XI~ Cruz Alta: o respectivo município e os de
Cóndor, lbirubá, Panambi, Pejuçara, Santa Bárbar~ do Sul, Tupanclretã e Quinze de Novembro;
Xll- Br~: o _respectivo município e os de
Aratiba, Barão de Cotegipe, Cacique Dob!e, Campinas do Sul, Erva! Grande, Gaurama, Getúlio Vargas, [tati_Pa do Sul, Jacutinga, M-achadinha, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Maxi_miliano de A1mei---da~ Paim filli-o, Sananduva, São José do Ouro,
São Valentim, Severiano de Almeida, Viadutos,
Três Arroios e São João da Urtiga;
XIII- Esteio: o respectivo município e o de
Sapucaia do Sul;
XIV- Frederico Westphpalen: o respectivo
m!Jllicípio e os de Alpestre, Braga, Caiçara, Cêi.mpo Novo, Coronel Bicaco, Crisstumal, Erva! Seco,
Humaitá, Irai, Liberato Salzano, Miraguaí, Non_opi,
Palmeira das Missões, Palmitinho, Planalto, Redentor~. Rodeio Bonito, São P-'tartinho, Seberi, Tenente Portela, Três Passos. .Vicente Dutra, JabotiCãba e Trindade;
XV- Gravatai: -o respe~vo município;
XVI- Gu~íba: o respectivo munidpio e o de
B'ámi do Ribeiro;
XVII- Ijuí: o respectivo munidp!o e oS de Ajuricaba, Augusto Pestana e Santo Augusto;
XVIII- Lajeado: o respectivo municfpio e os
de Anta Gorda, Arroio do Meio, Barros Cãssal,
Bom Retiro do Sul, CruZeiro do Sul, Encantado,
Estrel~-Fontoura- Xavier, _llópolts, Muçum, Nova
Bréscla, Putinga, Roca Sales e Progresso;
XIX-Montenegro: o respectivo município-e os
de Salvador do Sul ~ Taquari;
XX- Novo Hamburgo: o respectivo município
e os de Doislrmáos, Estância Velha, lvOti e Nova
Petrópo-lis;_
OsóriO: o _respectivo mUnicipio e os de
Arroio do Sai, lmbé, Santo Antônio da Patrulha,
Terra de Areta, Torres, Tramandaí eTrêS Cachoeiras;

xxr:......

XXII- Passo Fundo: o respectivo municipio e
os de Arvorezinha, Cás-ca, 'Ciríaco, David Canabarro, P-'tarau, Serafiria- Corrêa,· Sertão, Tapejatã,
São Domingos do Su1, Vanini e Água Santa;

XXI!l- Pelotas: o respectivo município e os de
Arroio Grande, Canguçu, Erva!, Jaguarão, Pedro
Osório e Piratini;
XXIV- Rio Gfande: o respectivo município e
os de Santa Vitória do Palmar e São José do
Norte;
_XXV- Rosário do Su1: o respectivo municfpto
e os de Cacequi e São Gabriel;
XXVI- Santa Cruz do Sul: o respectivo município e os de Arroio-do Tigre, Candelária, Rio Pardo, Sdbradinho, 1-Venâncio Aires, Vera Cruz, Boqueirão do Le-ãO, lbarimla e Pântano Grande;
XXVII- Santã Maria: o respectivo munidpio e
os de Formigueiro, Júlio de Castilhos, Mata, Nova
Palma, São Pedro do Sul, São Sepé e Silveira

Martins;

~

XXVIII- Santa RÕSa: o

respectivo município e
os de A1ecrim, Boa Vista do Buricá, Campina das
Missões, Cândido Godoi, Giruá, Horizontina, lndew
pendência, Porto Lucena, Santo Cristo, Três de
Maio, Tucunduva, Tuparendi, Doutor Maurício
Cardoso e A1egria;
XXIX _;Santana do Livramento: o respectivo
município e o de O:ua'"al;
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XXX:_Santiago: o reSpectivo município e os
de Bossoroc<;~., ltacurubi, Jaguari, São Francisco
de Assis e São Vicente do Sul;
XXXI- Santo Ângelo:_ o respectivo município
e os de Caibaté, Catuípe,_ Cerro Largo,_ Chiapeta,
Guarani das .Mü~sôes, São Luiz Gonzaga, Pirap6,
São Nicolau, Roque Gonzalez, Porto Xavier e São
Paulo das Missões;
XXXII- São Borja: o respectivo município ~
os de Santo Antônio das Mis$Ões e ltaqui;
XXXIII- São Jerónimo: o respectivo município
e os de Arrolo _dos Ratos e Butiá;
XXXIV- São Leopoldo: o respectivo munidpio
e os de Feliz, Portão, São Sebastião do Caí e
Capela de Santana;
XXXV -Sapiranga: o respectivo município e
os de Campo Bom e Nova Hartz;
XXXVI--:: Ta(JU:ara: o l'espectivo município e os
de Cambarà do- Sui,_Cariela, Gramado, igrejinha,
Rolante, São Francisco âe PaUla, Três Coroas- e
Jaquirana;
XXXVII- Triunfo: o respectivo município e o
de GeneraLÇâmara;
XXXVIII- Uruguaiana: o respectivo munkiplo;
XXXIX- Vacaria: o respectivo municfpio e os
de Barracão, Bom Jesus, Esmeralda, lbiaçá, lbiraíaras. la!;)oa Vermelha, lpê; e
XL- Viamão: o respectivo- municipio e os= de
Mostardas e Palmares do Sul.
Art. 9"' SãO criadas, na sa ReQião da· Justiça
do Trãbalho, quatorze Juntas de Conciliação e
JulgamentQ, assim distribuídas: nove no Estado
da Bahia; sendo três em Salvador, uma em Camaçari (3~). EunáPolis, Feira de Santana -(2~5. lrec.ê
e ltaberaba e seis no Estado de Sergipe, em Aracaju (3•), Maruim, Lagarto, Estância, ltabaiãna e
em Propriá.
·
··
·
- ··

Art. 10. Ficam assim- definidas as áreas de
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
à 5" Região:
a) no Estado da Bahia:
l-Salvador: o respectivo município--e-os de
Itaparica, Laura de Freitas, S~l!nas _d~_ J11argadda
e Vera Cruz;
·
11-_Aiagoinhas: o respectivo município_ e os
de Acajutiba, Aramari, Catu, _Entre Rios, Esplanada, lnhambupe, ltanagra, Mata de São _João,
O_uriçangas, PedrãO PojuCa;
.
iii- Camaçari: o r_espectivo muOK:fPlo e O de
Dias D'Ávila; W- Conceição do Coité: o respectivo município e os de A1to Alegre, Capela, Gavião, Pé de
Seria, RetiiOL?mdia, Riachãq dg Jacuípe, Santa1uz
e Valente;
V- Cruz. das Almas: o respectivo município
e os de Caçhpeira, Cas.tr9 Alves; ConceiÇao do
J\]_m_eida, Dom Macedo Costa, Governador Mail·
gabeira, Muritiba, Santa Teresinha, Santo Antônio
de Jesus, São Feltpe, São Félix e Sapeaçu;
\11- Eunápolis: o respeCtivO município e os de
Guaratinga, [tagimírim{ ltapebi, Porto Seguro e
Santa Cruz Cabrália;
VII-feira de Santana: o respectivo muni~ípio
_e os de Agua Fria, Amélia Rodrigues, Anh.:;mguera,
António Cardoso, Barrocas, Biritiriga, Candeal,
Conceição da Feira, Conceição- do Jacuípe, Coração de P-'\aria, Ichu, !peca e tá, Irará, Lamarão, Santa
Bárbara, Santan6polis, Santo Estevão, SãO_ Gonçalo dos Campos, Serra Preta, Serrinha e Tan~
quinho;

e
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VIII- OUaftarnbi:" o respectivo município

e os

de Caculé, Caetité, Candiba, lbiassucê, Igaporã,
Jacaraci, Bicínio Almeida, Ouro Branco, Palmas
de Monte Alto, Riacho de Santana, Sebastião Laranjeiras e Urandi;
IX- llhéus: o respectivo município e os de Arataca, Una e Uruçuca;
X- lpiaú: o respectivo município e os de Aurelino Leal, Barra do Rm:ha, Dário Meira, Gongogi,
Ibirapitanga, lbirata.ia, ltajibá, Ubatá e Ubaitaba;
XI -Ire cê: o respectivo munlcipio e- os de América Dourada, Barra do Mendes, Cafarnaum, Ca-

narana, Central, lbipeba, Ibitltá, João Dourado,

Jussara, Lapão, M.orro do Chapéu, Presidente Outra, São _GaBriel, Souto Soares e Uibaí;
XII -ltaberaba: o respectivo município e os de
Boa Vista do Tupim, lac;u, lbiquera, Macajuba,
Mardoru1io Souza, Milagres e Ruy Barbosa;
XDI- !tabu na: o respectivo município e os de
Almadina, Buerarena, Can1açã, ·eoarad, Firrhino
Alves, Floresta Azul, Governador Lornanto Júnior,
Iblcaraí, Itaiu do Colônia, Itajuípe, ftapê, Jtapitanga,
Itororó, Jussari, Pau Brasil e Santa Crui: ·da Vttória;

XIV -Itamaraju: o respectivo município e os
de Alcobaça, Caravelas, lbirapuã, ltanhérn, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado
e Teixeira de Freitas;
YJ/-Jacobina: o respectivo ~unicípio_ e os de
Caém, Capim Grosso, Miguel Calmon, Mirangaba,
Saúde, Serrolândia, Várzea Nova e Várzea do Poço;

XVI -Jequié: o respectivo município e os de
Aiquara, hagi, ltaquara, ltiruçu, Jaguaquara, Jitauna, Lafaiete Coutinho e Manoel. Vitorino;
XVII-Juazeiro: o respectivo município;
XVIII- Paulo Afonso, no Estado da Bahia: o
respectivo município e os de Glória, Jeremoabo,
Rodelas e Santa Brígída; e no Estado de Sergipe:
os de Canindé do São Francisco e Poço Redondo;
XIX- Santo Arriare: o respectivo município e
os de _São Francisco do Conde, Teodoro Sampaio
e Terra Nova;
XX--Senhor do Bomfim: o_ respectívo ffiuntdplo e os de Antônio Gonçalves, Cari1po Formoso, Filadélfia, ltiúba, Jaguarari e Pindobaçl!i._
XXI- Símões Filho: o respectivo município e
os de Candeias e São Sebastião do Passé;
XXII- Valença: o respectivo mllnicípio e os de
Cairu, Camarnu, Ittibeiá, Nilo Peçanha e Taperóá;

e
XXIII- Vitória da Conquista: o respectivo muni~
érpio e os de Anagé, Barra do Choça, Belo Campo,
Caatiba, Cândido Sales, ltambé, ltapetinga, Planalto e Poções; e
b) No Estado de Sergipe:
I - Ara caju: o respectivo município e os de Barra dos Coqueiros, Itaporanga D'Ajuda, Nossa Se~
nhora do Socorro e São CiistóvãO;D-Maruim: o reSpectivo município e os de
Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard,Japaratuba, Pitambu, Laranjeiras. Riachuelo,
Rosário do Catete, Santa Rosa de- Uma, Santo
Amaro das Brotas e Siriri;
DI- Lagarto: o respectivo município e os de
Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Simão Dias,
Poço Verde, Pedrinhas, Arauá e Boquim;
N- Estância: o respectivo município e os de
Salgado, Santa Luzja do ltanhy, lndiaroba, Umbauba, Itabaianinha, Cristinápolis e Tomar do Ge- ·
ru·

-v- [tabaiana: o respectivo município e os de
Areia Branca, Campo do Brito, São DOmingos,
Macambira, Pedra Mole, Pinhão, <)!rira, Rl.beirópolis, Moita Bonita e Malhador;
VI- Propriá: q respectivo município e os de
Cedro do São João, São Francisco Telha, Amparo
do São Frane:Tscó;-Malhada dos Bois, Neópolis,
Japoatã, Ilha das Flores, Pacatuba, Brejo Grande,
Aquidabã, Canhoba, Itabi e Nossa Senhora de
Lourdes.
Art 11. São criadas, na 6• Região da Justiça
do Trabalho, treze Juntas de Conciliação e Julga.m~_nto, assim distribuídas: dez no Estado de Pernambuco, sendo quatro em Recife (11" a 14~)
e uma em Jaboatão (2•), Paulista (2~). Salgueiro,
Serra Talhada, Belo Jardim e Vitória de Santo
Antão; e três no Estado de Alagoas, sendo uma
em Macei6 (3~) São Miguel dos Campos e União
dos Palmares.
Art. 12. Ficam_ assim definidas as áreas de
juriSdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
à 6• Regi~o:
--
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XV- Pesqueira: o respectivo munlápio e os
de Alagoinha, Arcoverde, Buique, Pedra, POção,
Sertânia, T upanatinga e Venturosa;
XVI- Petrolina; o respectivo município e os de
Afrânio e Santa Maria da Boa Vista;
XV(!- SalgLJe"iro: o respectivo município e os
de Araripina; Belém de São Francisco, Bodocó,
Cabrodó, Cedro, Exu, Granito, Jpubi, Mirandlba,
Orocó, Ouricurí, Pamamerim, São José do Bel~
monte, Serrita, Sítio dos Moreiras, Terra Nova,
Trindade e Verdejante;
XVIIT- Serra Talhada: o respectivo município
e os de Afogados da Jngazeira, Betânia, BreJ1nho,
Calumbi, Camaiba, Custódia, F1ores, F1oresta, lbimirim, lguaraci, Inajá, lngazeira, Itacuruba, Itapetim, Petrolândia, Santa Terezinha, São José do
Egito, Solidão, Tabira, Tacaratu, Triunfo ·e rupa:---retama;
XIX- Vitória de Santo Antão: o respectivo municfpio e os de--Chã de Alegria, Chã Grande, Gl6da
de Goitá, Gravatá e Pombos;

b) no Estado de Alagoãs:
_1-1"\aceió: o respectivo município e·os de AtaI - Redfe: o respectivo município e os de Ca- laia, B.:irra de Santo Antônio, Coqueiro Seco, Pü"ãr,
Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba;
rnaragibe, Olinda, São Lourenço da Mata e o TerriII-Arapiraca: o resp"ectivo município_ e os de
tório 'FeâEü·ai de Fernando de NorOnha;
Batalha, Belém, Coíté do Nóia, Feira Gfa-flde, lgaci,
D- Barreiros: o respectivo munidpto e os de
Girau do Ponciano, Jaramataia, Lagoa da Canoa,
Rio Fonnoso, São José da Coroa Grande. e SedUmoeiro de Anadia, Major Isidoro, Mar Vermelho,
nhaem, no Estado de Pernambuco; e Jacuípe,
Minador de Negrão, Palmeira dos Índios, Paulo
Judiá e Maragoji, no Estado de Alagoas;
lll- Belo Jardim: o respectivo município e os Jacinto, QUf~brangulo, Taguarana e Trafpú;
III:...... PenedO: o respectivo município e os 4e:
de Sanharó,.São Bento do Una, São Caetano e
Campo -á"rande, Con.lripe, Feliz Deserto, Igieja- No-- Tacaimbó.
_
Va; Jurique1rci, Olho D'Água Grande, Pfaçabuç:u,
IV- Cabo: o respectivo municípiO e o de lpoPorto Real do Colégio, São Brás e São Seb~o;
juca;
_
IV -São Miguel dos Campos: o re~~ctivo muV- ·earuaru: o respectivo municípiQ e os de
nicípiO e Os_ de An-ã"dia, Barra de São Miguel, CamAgrestina, Altinho, ~rra de Guabiraba,- Bezerros,
po Alegre, Boca da Mata, Marechal Deodoro, f.1ariBonito, Camocim de São Félix, Frei Miguelinho,
bondo, Piridoba, RoteirO Tanque D'Arca; e
Jatauba, Riacho das Almas, Sairé, Santa Cruz do
V- União dos PaTinares: O_respectivo muniCapibaribe, São Joaquim do Monte, Toritama e
cípio e os de Branquinha, Capela, Caj~eiro, q1ã _
Vertentes;
Preta, Colônia; Leopoldina, Flexeiras, lbateguara,
VI~ Catende: o respectivo município e os de_ Joaquim Gomes, Messias, Murici, Novo Uno, San~
Belém d~ Maria, Cupita,_Jurema. ,!-agoa d~s Ga~
tana do Mundaú, São José da Lage e Viçosa.
Art. 13. São criadas, na 7"ReQião da Justiça
tos, Mara~al, Panelas, QUipapá e Sao Benedito do
Sul;
---do Trabalho três Juntas de Conciliação e Julga-_
VII- Escada: o respectivo municípfo e os de
menta, no Estado do Ceará, sendo as três em
Arnaraji, Cortes e Ribeirão;
Fortaleza (6~, 7~ e 8•).
Vl}I~Garanhuns: o respectivo município e os
Art. 14. Ficam assim defintdas as áreas de
~e Aguas Belas, Angelirn, Bom Conselho, Brejão,
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamen~
Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Canhotinho, Cato, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
po~iras, Correntes, lati, Ibirajuba, ltaiba,Jupi, Lajeà 7" Região:
do, Lagoa do Ouro; Palmeirina, Saloá, São João
1- Fortaleza_: o respectivo munidplo e os de
eJ.~ezinha;
Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Maracanaú, MaranIX-Goiana: o respectivo município e os de
guape, Pacajus e Pacatuba;
També, Camutanga e Ferreiros;
H- Crato: o __ respectivo município e os de
X-Jaboatão: o respectivo município e o de
Abaiara, Altaneira, Aurora, Barbalha, Brejo Santo,Moreno;
--Cariri_aÇu, Farias.Brito,Jardim, Juazeiro do Norte,
Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras e
XI- Umoeiro: o iesp-ectivo munlcípfo e· os de
Bom Jardim, Cafpina, Cr.iinaru, ·Feira Nova, João
Santana do Carlri;
DI- Iguatu: o respectilro município~ OS de AcoAlfredo, Lagoa de ltaenga, Orobó, Passjra, Paudalho, Salgadinho e Santa Maria do Cambucá;
piara, Cariús, Cedro, lcó,Jucás, Lavras dã-MangaXU- Nazaré da Mata: o respectivo município
beira, Orós e Várzea Al~gre;
_ _
__
e os de Aliança, Buenos Aires, Condado, JtaquiIV- Quixadá: o respectivo rnunicípto e o de
tinga, Macaparana, São Vicente Ferrer, 1imbaúba,
Quixeramobim;
Tracunhaém e Vicência;
V- Sobral: o respectivo muntcfplo e os de AIXIII':"""" Palmares: o respectivo município e os
cântara, Cariré, Coreaú, Precheirinha, Groaíras,
de ÁQ-ua Preta, Gameleira e Joaquim Nabuco; lbiapina, Massapê, Meruo-ca, Moraújo, Bucambo,
XIV- Paulista: o respectivo município e os de
Pacujá, Reriutaba, Santana do Acaraú, São Bene~
Abreu e Lima, lgarassu, ltamaracá e Itapissuma;
dito, Senador Sá, Ubajara e Tianguá;
a) rio Estado de Pernambuco:

e
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Art 15. Sã_o criadas, n~ 8' Região da Justiça
do Trabalho, quatro Juntas de COnçiliação e Julgamento, no Estado_ do eará. _assio:u:listribuídas:
uma em Belém (8•), Almeirim, Óbidos e Tucuruí;

to, localizadas nas cidades abaixo pertencentes
à 8' Região:
a) no Estado do Parâ:_
I - Belém: o re.spectivo munídplo e os de Ananindeua, Bujaru, Salvaterra e Soure;
II- Abaetetuba: o respectivo município e os
de Acará, Barcarena. Canietá, lgarapé-Miri, Moju,
Muaná e Ponta de Pedras;
UI -Almeirim: o respectivo município e os de

Gurupá e Prainha;
IV -Aitamira: o respectivo munldplo e os de

Porto de Moz, São Félix do Xingu e SenadOr José
Porfirio;

V- Breves: o respectivo município e os de Bagre e Curralinho, Melgaço, Oeiras_ do P.ará, Porte!
e São Sebastião da Boa Vista;
.
VI- Capanema: o respectivo município e os
de Augusto Correa, Bonito, Bragança, Capitão Poço, Nova Tunboteua, Ourém, Peixe Boi, Primavera, S~inópolis, Santa Maria do Pará, Santarém
Novo e VJZeu;
Vl!- Castãhhal: o respectivo município e os
de Benevides, Colare.s, _Cy_riJ.Çá~Jg'ài'ape-Açu,
lnhangapi, lrituia, Magalhães Barata, Maracanã,
Marapanim, Paragominas. Santa Isabel do Pará,
Santo Antônio do Tauá, São Caetano dé OdiVelas,
São Domingos do. Capim, São Francisco do Pará, .
São Miguel do Guamá._e_ Vigia;
VIII- Marabá: o respectivo munic;ípio e os de
ltupiranga, Jacundá, Rondon do Pará e São.João
do Araguaia;
IX- Óbidos: o respectivo município e os de
Alenquer e Juruti;
_
X-Santarém: o respectivo município e os de
Aveiro, Faro, ltaltuba, Monte Alegre e Oriximiná~

e
XI- Tucuruí: o respectivo município e os de
Baião e Moc:ajuba;
b) no Estado do Amapá:
I - Macapá: o respectivo município e os de
Amapá, Calçoene, Oiapoque, Mazagão, Ferreira
Gomes, Laranjal do Jari, Santana e Tartarugalzinho, e, no Estado do Pará, os de Afuá, Chaves
e Anajás.
Art. 17. São criadas, na_9" Região da Justiça
do Trabalho, doze Junti;ls de Con~iliação e Julgamento, no Estado do Paraná, assim distribuídas:
cinco em Curitiba (8~ a 12•), urna em Campo
Mourão, Casc:a.vel (2'), Cianorte, lvaiporã, Maringá
(2~). Pato Branco. e Toledo.

e

Art 18. Ficam assim _definidas a.s áreas de
jurisdição das Juntas de Co_nciliaç:ão e Julgamento, localizadas nas cidades abaixo, pertencentes
à 9• Região:
I - Curitiba: o r-espectiVCf município e os de
Adrianópotrs, Agudos do St.ll, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Boçaiúva do Sul;
Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo,
Contenda, Lapa, Mandirltuba, Piraquara, Qúatro
Barras, Quitandinha, Rid Branco do Sul, São José
dos Pinhais e Tijucas do Sul;
ll-Apucarana: o respectivo município e os de
Arapongas, Bom Suc:esso, Câlifómia, Cambira,
Jaguapitã, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do

~
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XVII- Ponta Grossa: O ·respectivo município
e os de Castro, lmbituva, Ipiranga, li"ati, Ivaí, Palmeira. Pirai do Sul, Porto, Amazonas, São João
do Trlunfo,Teixeirã SoareS e Tibagí;
XVIU- Toledo: o respectivo município e os de
Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Jesuítas,
~rechal Cândido Rondon, Nova Scihta Rosa, Palatina, Santa. Helena, São José das Palmeiras, Tupássi e Vera Cruz do Oeste;
XIX-Umuaram.a: o respectivo município e os
de Altônia, Alto Piquiri, Cruzeiro do Oeste, Doura~
diria: Fi"anCísco Alves, lcaraíma, (pora, Maria Helena, Mariluz, Nova Olímpia, Pérola, SãO Jorge do"
V- Oanorte: o respectivo município e os de Patrocínio, Tap1ra e Xambré; e.
.
Cidade Gaúcha, Guapol-ema, Indianóp_olis, Japu~
XX- União da Vitória~ o respectivo minudpio
rá, Jussara; ROridon;· São Tomê, Tapejara, Terra
e os de Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro,
Boa e Timelr.as do Oeste;
Maiiet, Paula Freitas, Paulo Froritin. Porto Vitória,
VI- Corriélio Procópio: o respectivo município Rio Azul e São Mateus do Sul.
e oS de Abatiá; Aç:aí; Bandeirãntes, Congoinhas,
Art. 19 São· criadas, na Região da Justiça do
hambaracá, Jundiial do Sul, Leópolis, Nova Amé- · Trabalho vinte e quatro juntas de coriciliação e
rica da Colina, Nova Fátima, Rancho Alegre, Ribei- Julgamento, assim distribuidas; di..tas ·no Distrito
rão do Plnhal, Santa Amélia, Santa C~ilia do Po- Federal, em Taguatinga ·(1• e 2~); nove no Estado
vão, Santa Mariana, SantQ Antônio do Paraíso, de Goiás, sendo duas em Go1ârl.ia: (5~ e 6~) e urna
São .Jerôilimo da se"IT<i, São ·SebaStião da Amo- em· caldas Novas, Formosa, Gurupi, ltumbiara,
reira, Sertaneja e Orai;
Jataí, Luziânia e Uruaçu; três no Estado de Mato
vn=- Foz do lguaçu: o respectivo município e Grosso, sendo uma em Cuiabá (2~). Cácefes e
os de Diamante D'Oeste, Matelândia, Medianeira, Colider; dez no Estado de Mato Grosso do Sul,
Missal, Santa T ~rezmha de ltaipu e São Miguel sendo duas em Campo Grande (2' e 3~). Aquido lguaçu;
dauanã, Arnambai, Coxim, Dourados, Muriâo NoVIII- Francisco Beltrão: o resp~!vo mup.icí- vo, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas
pio e os. de Ampére, Barracão, Capanema, Dois e uma no Estado de Tocantins, em Miracema
Vtzinhos, Enéas Marques, Marmeleiro, Nova Prata do Norte.
-do IQUaçu, Pérola do Oeste,- Planalto, Pranchita,
Art. 20 Ficam assim definidas "as áreas· de juRenaScença, Salgado Filho, Salto do Lontra, San~ risdição das Juntas de Conciliação e Julgamento,
ta Isabel do .Oeste. e Santo Antônio do Sudeste;
localizadas nas cidades abaixo, pertencentes à 1Ü"
[)(- Guarapuava: o respectivo município e os Região:
de Cantagalo, Inácio Martins, Pinhão, Prudentóa) No Distrito Federa:
polis e Turvo;
I - Brasilia: a resPectiva cidade e cidades adJaX-lvaiporá: o respectivo município e os d·e centes e demais núcleos populacionais integranBairàzOpolis, FaxinaJ, Grandes Rios, Jardim Ale- tes do Distrito Federal, excetuando-se as localigre, Lunnardelli, Manoel Ribas, Nova Tebas, Pitan~ dades constantes do item n desta alínea;
ga, Rosário do Juiz e São Jo"ão do lvaí;
l i - Taguatinga: a respectiva cidade satélite e
XI-Jacarezinho: o respectivo município e os as de Braz!ândia e Ceiliuldia;
dê. Andirá, Barra do Jacaré, Cambat-á, Carlópolis,
b) No Estado de Goiás:
Guapirama, Joaquim Távora, Quatiquá, Ribeirão
-I- Goiãnia: o respectivo município e os de
Caro e Sanlo Antônio da Platina;
Aparecida de Goiània, Araçu, Aragoiânia, AvelinóXII- Lorldrina: o respectivo município os de polis, Bela Vista de Goiás, Brazabrantes, CamAlvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cambê, pestre de Goiás, CatU.fãí,-CrOmínia, Goiânira, Gua~
lbiporá, Jataizinho, Primeiro de Maio· e Sertanó- pó, Hidrolàndia, lnhurnas, Mairipotaba, Nazário,
polis;
Nerópolis, Nova veneza, Palmeiras de Goiás, SanXIII- Maringá: o respe_ctivo município e os de ta Bárbara de Goiás, Trindade e Varjão;
Astorga, Ataiaia," Colorado; Doutor Catnargo, Fio~
ll- Anápolis: o respectivo município;
reSta, Flórida. Gúaraci, lguaraçu, ltambé, tvatuba,
III- Araguaína: O respectivo município e os
Lobato, Mandaguaç:u, Mandaguari, Marialva, Mu~ de Ananás, Arapuena, Babaçulândia, ColinãS de
nhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Ouri~ Goiás, Filadélfia, ltaporã de Goiás, Presidente Ke~
zona, Paiçandu, Presidente Castelo Branco, Santa nnedy e Xambioá;
Fé, Sarandi e São Jorge do lvaí;
IV- Caldas Novas: o. respectivo município e
YJV- Paranaguá: o respectivo município e os os de Água Limpa, Corumbaiba, lpamerí, Marzade Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Marti~ gão, Morrinhas, Piracanjuba e Pires do Rio;
nhos e Marretes;
V- Catalão: o respectivo município e os de
x:v=- Paranavai: O respectivo município e os Anhangüera, campo Alegre de Goiás, Cumarí,
de Alto Paraná, Amaporá, Cruzeiro do Sul, Gúai- Davinópolis, Goiandira, Nova Aurora, OUVidor,
raçá, lnajá, Jardim Olinda, Mirador, Nova Aliança Santa Cruz de Goiás e Três Ranchos;
do IVai, Nova Esperança, Paraíso do Norte, ParaVI-Formosa: o respectivo municfpio e os de
naeity, Paré.nãpoema, Santo Antônio do Caiuá, Plantina e Caheceifas;
São Carlos do Ivaí, São João do Catuá, Tamboara,
VIl- Gurupi: o respectivo município e os de
Aliança do Norte, Alvorada, Dueré, Figueir6polis,
Terra Rica e Uru1or;
Formoso_ do Araguaia e Peixe;
XVI- Pato Branco: o respectivo município e
VDI -ltumbiara: o respectivo muntdpio e os
os de chopinzinho, Oevélândia, Coronel Vivida,
de Aparecida do Rio Doce, Caçu,.Estância, Mineiltapejara do Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, São
João, São Jorge do Oeste, Sulina, Verê e Vitorino;
ros e Naveslândia;
Sur, Marumbi, Rio Bom, Rolândia, Sabaudia e São
Pedro do lval;
III- Campo Mourão: o respectivo município e
os de Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança,
Corumbataí do Su1, Engenheiro Beltrão, Fênix,
Iretama, Janiópolis, Juranda, Luisiana, Mamborê,
Peabiru, Quinta do Sol e Roncador;
IV- Cascável: o respectivo município e os de
Boa Vista da_Aparecida, Braganey, ca"felâhdia,
Campo BonitO, Capitão Leônidas Marques, Cãtan~
duvas, Céu Azul, Corbélia, Guaraniaçu e Três Bar~
ras dó Paraná;

Art. 16. Ficam assim definidas as áreas de
jurisdição das Juntas de_ QjnCiliação e Julgamen-
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X- Luziãnia: o respectivo município e os de
Cristalina, Silvânia e Vianópolis;

XI- Rio Verde: o respectivo município e os
de Acreúna, Cachoeira Alta, Castelândia, Monti-

e

vidiu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás Serran6polis; e

XII- Uruaçu: o respectivo município e os de
Barro Alto, Capinorte, Ceres, Estrela do Norte,
Goianésia, Hidrolina, Itapaci, .Jardim Paulista, Niquelândia, Rialma e Rubiataba;
c) No Estado de Mato Grosso:
1- Cuiabá: o respectivo município e os de Aco-_
rizal, Aripuanã, Barão de Melgaço, Chapada dos
Guimarães, Diamantino, Nossa Seiilióra_do Uvramento, Rosário do Oeste,_ Santo Antônio do Le'llerger e Várzea Grande;
II- Cáceres: o respectivo município e os de
Alto Paraguai, Ana Bela, Araputanga, Arenápolis,
Barra dos Bugres, Denise, Jauru, Mirassol do Oeste, Quatro Marias, Rio Branco, Salto do Céu e

Tangará da Serra;
m- Co!ider: o respectivo muniCípio e os de
Alta Floresta, Carmem, Cidade Industrial, Cláudia,
ltaúba, Nova Canãa, Novo Mundo, Oscar Americano, Patrimônio, Plara-Açú, Porto dos Ganchos,
Santa Felicidade, Sinop, Terra Nova e Vera; e
IV- Rondonópolis: o respectivo município e
os de Alto Garça, Dom Aquino, Etiquira, Guiratinga, Jadara, Jusclmeira, Pedra Preta e Poxoréo;
a) No Estado de ~to Grosso do S~l:
1- Campo Grande: e respectivo munic:-íplo e
os de Sidrolândia, Teremos, Roc:hedo, Corguinho,
Badeirantes, São Gabriel D'Oeste, Camapuã, Jaraguari e Ribas do Rio Pardo;
n--Amambat: o respectivo município e os de
Coronel SaPucaia, Paranhos, Sete Quedas e T<?!curu·
m.:. ___ Aquidauana: o r_espectivo MurUcípio e Os
de Anastácio, Bela Vista, Bonito, Bodoquena, Caracol, Guia Lopes da _Laguna, Jardim, Miranda,
Nioaque e Porto _Murtlnho;
IV- Corumbá: o respectivo Município e os de
Ladário e Porto Esperança;
V- Coxim: o respectivo município e os de Pedro Gomes, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso;

VI- Dourados: o respectivo Município e os de
Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul,
Glória de Dourados, ltaporã, Juty, Maracaju, ~io
Brühante e Vicentina;
VIl- Mundo Novo: e respectivos Municípios de
Eldorado, lguatemi, Japoã, Naviraí, ltaquiarí;
VIII- Nova Adradina: respectivo Município e os
de lnvinhema; Angélica, Baitaporã, Taguaruçu,
AnauriJândia;
IX- Ponta Para: o respectivo Município e os
de Antônio J_oão e Areal Moreira;
X- Três Lagoas: o respectivo Município e os
de Água Clara, Brasilândia, InocênCia, SeMria
Santa Rita do Pardo.
Art. 21 São criadas na 11" Região da Justiça
do Trabalho, oito Juntas de Conciliação e Julgamento, no Estado do Amazonas, assim distribuidas: duas em Manaus (8• e 9•) e uma em Benjamin
Constant, Coarl, Eirunepé, Humaitá, Lábrea e Tabatinga.

e

Art. 22 Ficam a:sslln defm!das as áreas de jurisdição da Junta de _Conciliação e Julgamento,
localizadas nas cidades abaixo pertencentes à 11'
Região:
a) no Estado do Amazonas:

I - Manaus: o respectivo município;
II-Benjamin Constant: o respectivo munidoia;
_H!.::-::" Coari: o respectivo município e os deAlva-rães_, (Jaoini. Codajás e Anori;
IV- Eirunepé; o respectivo município;
V..:::.. Humaitá: o respectivo município e os Manicoré e· Novo Aripuanã;
VI -ltacoatiara: o respectivo município e QS
de Autazes, Borba ltapiranga, Nova Olinda do Norte,. Silves _e_Oru_curituba.;
VIl- Lábrea: o respe<:tivo municipio;
VIII- Parintins: o respectivo município e os de
Barreirinha, Maués, Nhamundá e Urucará; e
IX- T.,hatinga: o respectivo município e os de
Atalaia do Norte e São Paulo de Oliveira;
b) no Estado de Roraiina:
I - Boa Vista: o respectivo município e o de
C:aracai·á.
-M-23. São criãdas, na 12~ Região da Justiça
do Trabalho, onze_J.untas de Conciliação e....!:ulgamento, no Estado de Santa Catarina, assim distribuídas: wna em Florianópolis (3'), Araranguá (2•),
Canbinhas, Criciúrna (2~). Itajaí (2~), Jaraguá do
SuJ, Joinville (3'), São Bento do Sul, Videira e
Xanxer'ê.
Arl 24. Ficam assim definidas as _áreas de
jUrisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento, localizadas nas cidades abaixo pertencentes
à 12' Região:
J,.- Florianópolis: o respectivo munidpio e os
de Ág~s Mornas~ Angelina, Anitápolis, Antônio
Carlos, Biguaçu, Gáropaba, Governador CelSo Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Ran~ho Quimado,
Sarit6 Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São

Jose;

II -Araranguá: o respectivo municípiO e os de
Jacinto Machado, Maracajá, Meleiro, Praia G_rande, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul
e Turvo;
m- Blumenau: o respectivo município e os de
Ascurra, Benedito Novo, lndaial, .Oaspar, ?ornerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó;
_IV- Brusque: o respectivo município e os de
Botuverá, Caiielinha,_ Guabiruba, Major Gercino,
N_ova Trento, São-Jõão -BatiSta e Ttiucas;
V- caçaâor: o respectivo município e os de
Lebon Régis, Matos Costa, Santc! Cecília e Rio
das Antas;
VI- <:ancinhas: o respectivo município e -õs
de lrineópolis, Major Vieira, Porto União e Três
Barras;
VIl- ChaPeCó: o respectivo município e os de
àgUãs<:te diapecó, Caibi, Caxambu do Sul, Coronel Frêltas, Modelo, Nova Erechim, Palmitos, Pinhalzinho, São Carlos e Saudades;
VIII- Concórdia: ·a respectivo munidpio e os
de !pira, lpumlrim, Irani, Itá, Jaborá, Peritiba, Piratuba, PreSidente Castelo Branco, Seara e Xavantina;

IX- Criciúma: o respectivo minucípio e os de
Içara, Laura M_ü!Ier, Morro da Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis e Urussanga;
X- Itajaf: o respectivo município e os de Balneário de Camboriú, Barra Velha, Camboriú, Ilhota, Itapema, Luis Alves; Navegantes, penha, Piçarras e Porto Belo;
Xl- Jaraguá do Sul: o respectivo município

e os de Corupa, Guaramirim, Massaranduba e
~der;

....

-----------
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XII -Joaçaba: o respectivo município e os de
Água Doce, Campos Novos, Capinzal, Catanduvas, Erva! Velho, Herval D'Oeste, lbicaré, Lacerdópolis, Ouro e Treze Tílias;
XIII -Joinville: o respectivo município e os de
Araquari, Garuva e Sao Francisco do Sul;
XIV- Lajes: o respectivo município e os de
Anita Garibaldi, Bom Jardim da Serra, Bom Rlbeiro, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, Curitibanos,
Otacflio Costa, Ponte Alta, São José do Cerrito
e Urubici;
XY- Mafra: o respectivo município e os de
Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva e Rio Negrinho.
XVI- Rio do Sul: o respectivo município e os
de Agrolândia, Agronómica; Alfredo Wagner, Atatanta, Aurora, Dona Emma, lbirama, Imbuía, ltuporanga, Laurentino, Leoberto Leal, Lontras, Petrolândia, Pouso Redondo, President~__ Getúlio,
Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do OeSte,
Salete, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos e
WitmarSum;
- - ·
· XVII- São Bento do Sul: o respectivo munidpio e os de Campo Alegre e Renegrin.
_ XVIIT- São Miguel D'Oeste: o respectivo município e os de Anchieta, Campo Erê, Cunha Porá,
Descanso Cerqueira, Guara<:iaba, Guarujá do Sul,
ltapiranga. Maravilha, Monqai, Palma, Sola, Romelândia e São José do Cedro;
.
XIX- Tubarão: o respectivo município e os de
Armazém, Braço do Norte, Grão Pará, Gravata!,
Imarui, lmbituba, Jaguaruna, Laguna, Pedra Grande, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgerõ, São Martinho e Treze de ~alo;
XX- Videira: o respectivo município e os de
Arroio Trinta; Fraiburgo, Pinheiro Preto, Salto_ Veloso e Tangará; e
XXI~ Xanxerê: o respectivo município e os de
Albelardo Luz, Faxinai dos Guedes, Gaivão, Quilombo, São Domingos, São Lourenço- do Este,
Ponte Serrada e Xaxim.
Art 25 São criadas, na 13• Região da Justiça
do Trabalho, cim::oJuntas de Conc:iliação e Julgamento, assim distribuídas: Quatro no Estado da
Paraíba, sendo duas em João Pessoa (3• e 4~).
uma em Patos e uma em Sousa; e uma lia Estado
do Rio Grande do Norte, em Nata] .(3~).
Art. 26 Ficãrri asSini. definidas as áreas de jurisdição das Juntas de Conc:Hiação e JUlgamento
localizadas nas_ cidades abaixO, pertecentes à 13•
Região:
a) no Estado da Paraíba:
I-João Pessoa: o respectivo munidpio e os
de Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo~ Caldas
Brandão, Conde, Cruz_ do Espínto- Santo, _Gurinhém, Itabaiana, Juripiranga, Lucena, Mogeiro,
Natuba, Pedras de Fogo, Pilar, Pitimbu, Salgado
de SãO Félix, Santa Rita, São Miguel d_e Taipu
eSapé;
If- Campina Grande: o respectivo município
e os de _Aiagoa Grcmde, Alagoa Nova, Aroeiras,
Areia, Barra de São Miguel, Boqueirão, Cabeceiras, Esperança, Fagundes, lngá, ltatuaba, Juarez
Tavora, Lagoa Seca,. Maçaranduba, Montadas,
Olivtdos, Pocinhas, Puxinanã, Queimadas, Remígio, São Sebastião de Lagoa de Roça, Serra Re-donda, Soledade e Umbuz.eiro;_

DI- Patos: o respectivo município e os de Cacimba de Areia, Catinqueira, Condado, Desterro,
Desterro de Malta, Emas, Imaculada, Juazeirinho,
Junco do Serld6, Uvramento, Malta, Olho D'Agua,
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Quixadá. Salgadinho, Santa terezinha, São JOSé
do Bonfim, São José de Espinhares, São José
do Sambugi, Santa Luzia, São Mamede, Taperoá,
Teixeira e Várzea; e

IV- Sousa: o respectivo município e os de
Aguiar, Antenor Navarro, Bom Jesus, Cachoeira
dos índios, Cajazeiras, Carrapateira, Coremas, Lagoa, Lastro, Nazarezinho, Paulista, Pombal, Santa

Cruz, Santa Helena, São José d_a_~oa Tapada,
São José de Piranhas, Triunfo e _Uiraúna;

b) no Estado do Rio Grande do Norte:
I - Natal: o respectivo município e os de Bom
Jesus, Ceãrá-Mirim, Eduardo Gomes, Ext.remoz,
!elmo Marinho, Januário Cicco, João Câmara, La-

goa Salgada, Lagoa de Pe.dras, Macaíba, Maxaranguapé, Monte Alegre, Poço Branco, Presidente
Juscelino, Riachuelo, São Gonçalo do Amarante,
São Paulo do Potengi, São Pedro, Senador Eloi
de Souza, Taipu e Vera Cruz;
-- n- Goianinha: _o r.espectivo município e _os de
Arês,Baía Formosa, Brejinho, Canguaretema, Espírito Santo, Lagoa D'Anta, Montanhas, Nfzia, Floresta, Nova Cruz, Passagem, Passa e Fica, Pedro
Velho, Santo Antônio, São José _dQ .Mipibu, SeDador Geogino Avelino, Serrinha, Tibau do Sul, Vázea e Vlla Flor;
m- Macau: o respectivo município eos de Açu,
Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Carnaubais, _Galinhas, Ouamaré, lpanguaçu, Jandaíra, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Presta, Pedro
Alvelíno, Pendênda, São Bento do Norte e São
Rafae1; e
IV -Mossoró: o respectivo município os de
Apodi, Areia Branca, Augusto Severo, Baraúna,
Caraúbas, Felipe Çiuerra, GOnvémador Dix-Sept,
Grossos, Olho D'Agua dos Borges, Paraú, Severino Melo e Upanema.
Art. 27. São criadas, na 14• Região da Justiça
do Trabalho, quatro Juntas de conciliãç:ão e Julgamento, assim distribuídas: duas no Estado de
Rondônia, sendo uma em Porto Velho (3") e Ariquemes; e duas no Estado do Acre, sendo uma
em Rio Branco (2•) e Cruzeiro do Sul.
Art 28. Ficam assim definidas aS áreas de jurisdição-das Juntas de ConCiliação e Julgamento,
localizadas nas cidades abaixo pertencentes à 14~
Região.
a) no Estado de Rondonia:
1- Porto Velho: o respectivo município;
n- Arlquemes: o respectivo município;
ID-Cácoai: o-respectivo-município e os de
Alta Floresta D'Oeste, COSta. Mar.ques, Espigão
D'Oeste, Nova Brasilãndia D'üeste, Piineilta BUeno, Rolim de Moura e Santa L)..lZii.'\. P'Oeste;
[\1_ Gilajará-Mirim: o respectivo município;
V -Ji-Paraná: o respectivo município e os de
Jaru, Ouro Preto D'Oeste e Presidente Médid; e
VI- Vllhena: o respectivo município e os de
Cerejeiras e Colorado D'Oeste;
b) no Estado do Acre:
I - Rio Branco: o respectivo município e os
de Assis Brasil, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Senador Guiomar;_ e
U- Cruzeiro do Sul: o respectivo município e
os de Feijó, Mâncio Lima e Tarauacá.

e

Att 29. São cíiadãS iia_l5"_ Região da Jus+Js:a
do Trabalho, no Estado de São Paulo, com sede
em Capinas,Vmte e quatro Juntas de Conciliação
e Julgamento, assim c:Hst;ríbuídas: uma em Campinas (4~) e uma em Adamantina, Amparo, Andradina, Araçatuba (2•), Araras, Bebedouros, Cara~

-guatatuba, Dracena, Jtanhaém, ltapeva, ltápolis,
lt_uVe!ava, Ja.ú _(2~). Uhs,_.Pi~damonhangaba, Piractcaba (2") , .Porto Ferrélfà, Presidente Venceslã:U,
Registro, duas em Ribeirão Preto (3• e 4~) e uma
em T upã e Sert.ãozinho.
Art. 30. Ficam _assin destinadas as áreas _de
jurisdiçãO das JUntas de Cánçiliação e Julgamento locé)liz_adas nas c:idades abaixo, pertencentes
à 15" Região.
.
_ I - Adamantina: o respectivo município e os
de F1ora Rica, Flórida P,aulista,lnúbia Paulista, Lucélia, MariáPotis, dsvaldo Cruz, Pacaernbú, Parapuã, lacatu, RTnóPolis, Sagres e Salmorão;
II- Americana: o respectivo município e os de
Cosmópolis, Nova Odessa, Santa BÇU"bara D'OesTe-eSümare;
UI- Amparo: o respectivo munfcípio e os de
ÁQuas de Undóia,_ Jaguarlúna, Undóia, Monte Alear~ dO SUl, Morungaba, Pedreira, Serra Negra e
SocOrrp;~
-__ __ __
_
IV- Andradina: !:i respectivo município e os
de Castilho Quaraç;;it _ltapura, Lavínia, Miraildópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Pereira Ba,rreto e SU4 Menl{Çç::i;
V- Araçatuba: o respectivo munidPio e Os de
Afto Alegre, Bento de Abreu, Bilac, Birigüi, Braúna,
Buritama, Oementina, Coroados, Gabriel Montei[_O_. G!ic€rio, Guaraápes, Penápolis, Rubiáceia,
Santópolis do Aguapeí e Valparaíso;
_VI -:-Araraquara: o respectivo município e de
AméifcO· Brã:Stliens~;:, Boa EspefãnÇa do Sul, MatãO; Noya Europa, Rtnéão e Santa Lucia;
vn- Araras; o respectivo município e os de
Concha!, Leme e Santa Cruz da Conceiçãoi
VliT- Assis: o respectivo município e os de Borá, Cândido Mota, Cruzâlia, Echaporã, Florfnea,
João Ramalho, Maraca~ Palmital, Paraguaçu Paulista, Platina e Quatã;
· "-I.X-=..2'Avaré:_o respectivo município e os de
ÁQuãs de Santa Bélrbara, Ar~ndu, Cerqueira Çérsar, [tal, Màndufí, ÓleO e Paranapãnema;
x·~ Barietos: o respectivo município e os de
·Aitalr, COlina, Colômbia, Guaíra, Guaraci, Jabcr
randi e Olímpia;
XI- Bauru. o respectivo muniCípio e os de
Agi.iaos, Arealva, Avaí, Cabfália Paulista, Duartina,
Lucianópolis, Piratinin'ga e Ubirajara;
XII___: Bebedouro: o reSpectivo município e- os
de Cajobi, Monte Azul Paulista, Piranji, Pitangueiras, Servínia, Terra Roxa e Viradouro;
XIII- Botucatu: o respectivo município e os
de Anhembi, Areiópolis, Bofete, ConChas.ltatinga,
Lençóis Paulista, Pardinho, Pereiras e São Manoel;
XN- Bragança Paulista: o respectivo município e os de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Jarinu, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela,??inhalzinho e Piracaia;
)N- Câi'ripinaS: o respectivo município e os
de Paulínia e Valinhos;
XVI- Capivari: o respectivo município e os de
Cêrqin1ho, Elias Fausto, Laranjal Paulista, Mombuca, Monte Mor, Refard, Rio das Pedras e Tietê;
}MI...::.. Caraguatatuba: o respectivo minicipio e
-os de llha Bela, São Sebastião e Ubatuba; XVIU- Catantuva: o respectivo município e os
-_ç~ Mi~Db~L Ç_gttigt@,Ji:?lr~,--l~élP~~Jt:ajobi, Pél:lmafeS'PãilliStã, ParaísO, Pindorama, Sales, Sarit.ãACfé:
lia, Tabapuã e Urupês;
- XIX.......: Cruzêiro: O respectivo munidpio e os de
Areias, Bananal, C.:ichoeira Paulista, Lavrinhas,
Queluz, São José do Barreiro e Silv~iras;
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XX- Dracena: _o respectivo munic::ípio e os de
.Junq!Jeirópolis, Monte_ Castelo, Nova
Guataporanga, Ouro Verde, Panorama, Paulicéia,
Santa Mercedes, São Joilo do Pau D'Alho e Tupi
Paulista;__ _
_ _
--· _
XXI- FemandópoUs: o respectivo município e
qs de. Aparecida D'Oeste, Auriflama, Dolcinópolis,
Estl:ela D'_Oe_ste, Genefal Salgado,_ Guarani D'Oeste, Guzolândia, lndiaporã, Jales, Ma<::edónfa., larin6polis, Meridiano, Mira Estrela, Palmeira D'Oeste, Paran.apuã, Pedranópolis, Populina, Rubinéas,
Santa Albertina, Santa Oara D'Oeste, Santa Fé
do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santana da PQn_te Pensa, .São Francisco, São João das Duas Pontes,
Três Fronteiras, Turmalina e Urânia;
XXII- Franca: o respectivo muni<::ípio e os de
Cristais Paulista , ltirapuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina e
São José da Bela Vista; _
..
XX!ll- Guaratinguetá: o respectivo munfcípio
e_- os de- Aparecida;- Cunha, Lagoinha, Lorenna,
Piquete e Roseira;
XXIV- ltanhaém: o respectivo município e os
d~ ltariri, Miracal!J,, Mongaguá, Pedro de Toledo
eP.eruibe-,_
XX:V- Itapetininga: o respectivo município e
os de Angatuba, Buri, Cesário Lange, Guareí, Porangaba, São Miguel Arcanjo, Saraplli e Tatuí;
XXVI- ltapeva: _o respedivo município e os de
Apiaí, Barão de Antonina,Capão Bonito, Coronel
Maçedo, Guapiara, Jporanga, Jtaberá, ltaporanga,
Itararé, Ribeira, Ribeirão Branco, Riversul, Taguat
e Taquarituba;
)O(V[[ -ltápolis: o respectivo município e os
de Borborema, lacanga, lbiti.nga, ltaju, Novo Horizonte e Tabatinga;
_
XXVIII-Ituverava: o -respectivo município e os
de Ararnina, Buritizal, Guará, lgarapava, Ipuã, Jeri~
quara, Miquelópolis, Morro Agudo, Nuporanga,
Orlândia, Sales, Oliveira e São_Joaquim da Barra;
XXIX:.._ Iiu: o respectivO município e os de Boituva, Cabreúva, lndaiatuba, Porto Feliz e Salto;
-}(}0('"-Jaboticabal: o respectivo_ município e
os de Cândido RQdrigues, Dobrada, Fernando
P__r_estes, _Guariba, Monte Alta, Pradópolis, Santa
Enestina, Taiaçu, Taiúva, Taquaritinga e VISta Alegre do Alto;
_
XXXf ....:.:JaCareí: o respectivo município e os
Igaratá e Santa Branca; XXXll-:-Ja(J.: o.respectivo município e os de
Bàrra Bonita, Bocaina, Boracéi~. Brotas, Dois CQrregos, Igaraçu do Tieiê, -Itapuf, Macatuba, Uneiro
do Tietê, Pederneiras e Torrinha;
_)O()(!:If ...:. .:Jundiaí: o respêctivo município e os
de Campo ümpo PauliSta~ ltatiba, ltLipeVa, Louveira, Vázeas Paulista e Viilhedo;
XXXIV- Umeira: o respec:tivo município e os
de Coideirópolis e lracemápolis;
Irap_l;l~U,

'J(')00.1- Uns: o respectivo município e de Avanhaildava, Balbinos, Barbosa, Cafe1ânàia. Getulina, Guaíçara, Guarantã, Pir~uí, Fongaí, Presidente Alves, Promissão, Reginópolis, Sabino e Uru;

XXXVI- Marília: o respectivo município e os
de Álvaro de CarvalhO, Alvinlândia, GáJia, Garça,
Guaimbé, Júlio Mesquita, Lupércio, Lutécia,
-ocauço.;Oiíente;Oscar"Bressane, Põmpéla e Vera

Cruz:

~.

XXXVII- Mogi~Miri!fl: o respectivo município
~ __ Os de Artur Nogueira, ltapira, Mogi Guaçu e
Santo Antônio_ de Posse;
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XXXVll1- Ourinhos: o reSpectiVo rii.unldpio e
os de Bernardino de Campos, Cãmpos Novos
Paulista, Chavantes, Fartura, lbirarema, lpauçu,
Iraju, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Sarita Cruz
do Rio Pardo, SãO Pedro do Turvo, Sarutaici, Tajupá eTimburí;
XXXIX- Rindamonhangaba: o respectivo mi-

nicípio e os de Campos do Jordão, Santo Antônio
do Pinhal e São Bento do Sapucaí;
XL- Piraclcaba; o respectivo munidpio e os

de Águas de São Pedro, Charqueada, Saitta _Maria
da Serra e São Pedro;
XU-Porto Ferreira: o respectivo município e

os de De$calvadà, Luis Antônio, Piraçununga,
Santa Cruz das Palmeiras, Sarlta Rita do Passa
Quatro, Santa RoSa de_ Viterbo e Tanlbaú;

XLll- Presidente Prudente: o respectivo municlpio os de Alfredo Marcondes, Álvares Machado,
Anhumas, CWabu, Estrela do Norte, lepê, lndianã,
Martin6polis, Narandiba, Pirapozinho, Presidente
Bernardes, Rancharia, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Tadba e Tarabaí;
XLJD- Presidente Venceslau: o respectivo munidpio e os de <:aiuá, Marabá Paulista, Mirante
do Paranapanerna, Piquerob~ Presidente Epitádo,
Santo AnastáCio e_ Teodoro Sampaio;
XLIV- Registro: o respectivo rnunldpio e os
de Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, lguape,
Jacupiranga,Juquiá, Pariquera-Açu e Sete Barras;
XLV-Ribeirão Preto: o respectivo município
e os de Altinópolis, Batatais, Brodósqui, Cajuru,
Cássia dos Coquefros, Cravtnhos, Jardinópolis,
Santo Antônio da Alegria, São SirriãO; Serrã Azul
e Serrana;
XLVI-Rio Cláro: o respectivo município e os
de Analândia, Corumbataí, lpeúna, ltirapina e Santa Gertrudes;
XLVD -São" Carlos: o respCctivO rnur1.iCíp!o e
os de Dourado, lbaté e Ribeirão Bonito;
XLVIII-São João da Boa Vista: o respectivo
município e os de Aguaf, Águas da Prata, Espírito
Santo do Pinhal, Sarlto Antônio do Jardim e Vargern Grande do Sul;
XLIX-São José do Rio Pãrdo: o respectivo
município e os de Caconde-, Casa Branca, Divinolândia, ltobi, Moc6ca, São Sebastião da Grama
e Tapiratiba;
L- São José do Rio Preto: o respectivo município e os de Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, lcém, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível,
Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Oríndiúva, Palestina, Paulo de
Faria, Planalto, Põloni, Potlrendaba, Tanabi,
Uchôa e União Paulista;
U -São José dos Campos: o respectivo município e os de Caçapava, Jambeiro, Monteiro Lobato e ParaJbuna;
UI- Sertãozinho: o respectivo município e _os
de Barrinha, Dumont e Pontal;
UI!- Sorocaba: o respectivo município e os
de Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, lbiúna,
Iperó, Mairinque, Piedade. Pilar do Sul, Salto de
Pirapora, São Roque, Tapiraí, Vargem Grande
Paulista e Votorantim;
UV- Taubaté: o respectivo município e os de
Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz
do Paraitinga e Tretnembé;
LV- Tupã:orespectivomunicípioeos de Bastos, Herculândia, Iacri, Luisiânia, Queiroz- e Quintana; e

LVI- Votuporanga: o respectivo município e
os de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floie-al, Gastão VÍdigal, MaCâUbal, MãQda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Pontes GeSta!, Riolândia, Sebastianópolis do
Sul, turiUba e Valentim Gentil
Art. 31, São criadas, na 16• Região da Justiça
do, Trabalho, seis Juntas de Conciliação e Julgamento, assim distribuídas: cinco no Estado do
Maranhão, sendo uma em Balsas, Barra do Corda,
CaxiaS, Chapadinha e PinheiroS; e uma no Estaao
do Piauí, em São Raimundo Nonato.
Aft.- 32. -Ficam assim definidas as áreas de
jurisdição das JuntaS de ConCiliação e Julgamento Ioc_alizadas nas cidades ª-!Jaixo, pert_encentes
à 16~-Região:
a) no Estado do Maranhão;
I-São _L:uís_; o respectivo município e os de
Rosário, São José de Ribarnar e Paço do Lumiar;
II- Bacabal: o respectivo município e os de
Coroatá, Ig8rapé-Grande, Lago da Pedra, Lago
do Junco;- Lago Verd'ê, Lima Campo_s, Olho D'Água das Cunhas, Paulo Ramos, Pedreiias, Poção
de Pedras, São Luiz Gonzaga do Maranhão, São
Mateus do Maranhão e Vitorino Freire;
m- Balsas: o respectivo município e os de Fortaleza dos Nogueifas, Loreto, Riachão, Sambaíba,
São Félix de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras e Tasso Fragoso;
IV- Barra do Corda; o respectivO município
e os de Dom Pedro, Gonçalves Dias, Grajaú, Joselândia, Mirª-~or, Piratinópolis, Presidente Dutra,
SãO ·Domingos do Maranhão e Tuntum;
V- Caxias: o respectivo município e oS de Aldeias Altas, Cod6, CoelhO. Neto, Afonso Cunha
e Duque Bacelar;
VI- Chapadinha: o respectivo município e os
de Anapurus, Brejo, Buriti de Inácio Vaz, ltapecuru,
Magalhães de Almeida, Mata Roma, Nina Rodrigues, Santa Quitéria do- Maranhão, São Bento do
Rio Preto, Sâo Bernardo, Urbano Santos e Vargerrt
Grande;
VII- Imperatriz: o respectiVo município e os
de Açailândía, Amarante do Maranhão, Estreito,
João Usboa, Montes Altos, Porto Franco e Sítio
Novo;
VIII- Pinheiros: o respectivo município e os
de- Bequimão, Santa Helena, São Bento, São Ví-_
cente Ferrer, São Joãá Ba~ta e Peri-Mirim; e
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D- na ~· Região: trinta e oito cãrgos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta; dezenove cargos
de Juiz do Trabalho Substituto; setenta e seis fi.mÇôeS de-Vogal; trinta e oito cargos em comissão
de Diretor de Secretaria; trinta e oito c"argos de
Técnico JUdiCiário; setenta e seis cargos de Oficial
de Justiça Avaliador; seienta e seis cargos de Auxiliar Judiciário; trinta e oito cargos de- Agente de
Segurança Judiciária; trinta e oito cargos de AtEmdente JudidáfiO e cinco "cargos em comissão de
Distribuidor;
~
DI- na 3~ Regtão: trinta e dois cargos de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta; dezesseis cargos
de Juiz do Trabalho Substituto, sessenta e quatro
funções de Vogal; trinta e dois cargos em comissão de Diretcir de Secretaria; trinta e dois cargos
de Técnico Judiciário; sessenta ~ qUatro cargos
de Oficial de Justiça Avaliador; sessenta e quatro
cargos de Auxiliar Judiciárioi trinta e dois cargos
de Agente de Segurança Judiciária; trinta e dois
cargos de Atendente Judiciário e oito cargos em
comissãO de Distribuidor;
IV-na 4~ Região: doze cargos de Juiz do Trabalho Presidente de Junta; seis cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; vtnte e quatro funçÇies
de Vogal; doze cargos em _çom!ssão de Diretor
de Secretaria; vinte e quatro cargos de Técnico
Judiciário; doze cargos de Oficial de Justiça Avaliador; sessenta e quatro cargos de AUxiliar JUdiciário; dez~ C<.'!lrgos de Agente de Segurança Judiciária; doze cargos de Atendente Judiciário e dois
cargos em comissão_ de Distribuidor; __

V- na s~ Região: quatorze cargos de Juiz do
Trabalho Presidente_ de Junta; sete cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; vinte e Oito funções de
Juiz Classista Temporário; quatorze carQns em
Comissão de Diretor de Secretaria; quatorze car-gos de Técnico Judiciário; vtnte e oito cargos de
Oficial de Justiça Avaliador; vinte e oito cargos
de Auxiliar Judiciário; quatorze cargos de Agente
de Segurança Judiciário; quatorze cargos de Atendente Judiciário e seis cargos em comissão de
Distribuidor.
VI -na 6~ Região: treze cargos de Juiz do Trabalho Presidente de Junta; seis cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; vtnte e seis funções de
Juiz Classista Temporário; treze cargos em comissão de Diretor de Secretaria; treze cargos de Técnico Judiciário; vinte e quatro cargos de Oficial
b) no Estado do Piauí:
de Justiça Avaliador; vinte e quatro cargos de AuxiI - Teresina: o respectivo município e os de
liar Judiciário; treze cargos de Agente de SeguAltos, Demerval Lobão, CamPo Maior, Monsenhor
rança Judtciária; treze cargos de Atendente Judi~
Gil e União; e no Estado do Maranhão o de T1rnon;
ciário e três cargos em comissão de Distribuidor;
_H- Pamwba: o respectivo município e os de
VII- na 7• Região: três cargos de Juiz do T raba§uriti dos Lopes e Luiz Correia; e
lho Presidente de J~:Jnt.a, um c~rgo de _Juiz do
ID -São Ralmundo Nonato: o respectivo muni~
lrabalho Sub§tituto; quatro funções de Ji.iiz Clascípio e os de Anísio de Abreu, Canto do Buriti,
sista Temporário; dois cargos em comissão de
Diretor de Secretaria; dois cargos de Técnico JuCaracol, Curral Novo, DirceuArcoverde, SãoJoão
diciário; quatro cargos de Oficial de Justiça Avaliado Piauí e Várzea Graride.
Art. 33. _Ficam criados na Justiça do Traba~ - dor; quatro _cargos de Auxiliar Judiciário; dois cargos de Agente de Segurança Judiciária e dois
lho:
1- na 1• Região: dezoito- cargos de Juiz do Tra~
cargos de Atendente Judiciário;
balho Presidente de_ Juntas; nove cargos de Juiz
VUI- na a~ Região: quatro cargos de Juiz do
Trabalho Presidente de Junta; dois cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; trinta e seis funções de
do Trabalho Substituto; oito funções de Vogal;
Vogal; dezoito cargos em comissão de Diretor
quatro cargoS em ç-OinissãO ·cre Dlfetor de SeCrede Secretaria; dezoito" cargos de Técnico Judiciá~
rlo; trlnta e seis cargos de Oficial de JUstiça Avalia~ taria; quatro cargos de Técnico JudiciáriO;- oito
dor; trin~ e seis cargçs de Al:JXÍiiar Judiciário; de~ cargos de Oficial de Justi-ça Avaliador; oito -cargos
zolto cargos de Agente de Segurança Judiciária;
de Auxiliar Judiciário; quatro cargos de Agente
dezoito cargos de Atendente Judiciárlo e um car~ de Segurança -Judiciária e quatro car96s de Afefldente Judiciário;
go em comlSSáo de Distribuidor;
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IX-na 9~ Região: doze cargos_de Juiz do Trabalho Presidente de JuntÇJ; .seis cargos de: Juiz

seis _cargos em comissão de Diretor de Secretaria;
seis cargos de Técnico Judiciário; doze cargos
do Trabalho Substituto; vinte e quatro funções
de Oficial óe Justiça Avaliador; doze cargos de
de Vogal; doze cargos em comissão de Diretor Auxütar Judiciário; seis cargos de Agente de Segude Secretaria; doze cargos de: Téc_nic_o Judiciário; rança JUdiciária e s_eis cargos de Atendente Judi~
vinte e quatro cargos de Oficial de Justiça Avaliac!árlo.
dor; vinte e quatro cargos de Auxiliar j_udiciário;
Parágrafo único. Para cada exercente de fundoze cargos de Agente de Segurança Judiciária; çãO--de Vogal criada por esta lei, haverá um Su·
doze cargos de Atendente Judiciário e _três cargos plente. -em comissão de Distribuidor;
Art. 34. As Juntas de Conciliação e JulgaX- na 1o• Região:_ vinte e três cargos de Juiz mento Criadas por esta lei serão instaladas e os
do Trabalho Presidente d~ Junta;_ treze cargos de respectivos cargq:s Providos, gradativamente, na
Juiz do Trabalho _Substituto; quarenta e seis funmedida em que ocorrer a disponibilidade de reções de Juiz Classista Temporário; vinte e três cursoS finan~eiros. _
cargos em comissão de Diretor de Secretaria; vinAlt. 35. As alterações de jurisdis;ão decorrente e três cargos de T êc:nlco Judici:Srio; quarenta
tes da instituição das Juntas de Conciliação e
e dois cargos de Oficial de Justiça Avaliador; qua~
Julgamento, previstas na presente lei, serão prorenta e dois cargos de Auxiliar Judiciário; vinte
movidas nas datas de instalação de cada um dese três cargos de Agente de Segurança Judiciária;
ses 6rg"ãós; -vinte e três cargos de Atendente Judiciário e_ seis
§ 19 Nas -localidades onde já existem Juntas
cargos em comissão de Dístribidor;
de Conciliação e Julgamento ficam mantidas as
Xl-na 11• Região: oito Cilrgos de Juiz do Tra~
respectivas áreaS de jurisdição, com as alterações
ba1ho Presidente de Junta; quatro cargos de Juiz
desta lei.
do Trabalho Substituto; deze~seisfunções deVo§ 29 Até a data Cla eretiva instalação de Cada
gal; oito cargos em comissão de Diretor de Secre- Junta de COnciliação e Ju1gamento ora criada,
taria; oito cargos de Técnico Judiciário; dezesseis
fica mantida a atuai competênc:-ia dos Juízes de
cargos de Oficial de Justiçã Avaliador; dezesseis
Direito das .respectivas áreas de jurisdição, por
cargos de Awo1iar Judiciário; oito cargos de Agenforça dos arts. 668 e 669 da Consolidação das
te de Segurança Judiciária e oito cargos de AtenL_ei-? do._ Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n\>
dente Judidárío;
5.452, de 1~ de maio de 1943.
XII- na 12• Região: onze cargos de JuiZ do
- Art.-- 36. ___O preenchimento dos cargos de proTrabalho Presidente de Junta; seis cargos de Juiz
vimento_efetivo previstos nesta lei far-se-á de a. cordo Trabalho Substituto; vinte e duas funções de _ do corn as normas legais e regulamentares, obJuiz O assista Temporário; onze cargos em cernis~ servadas as disposições do art. 37,1 e II, da Constisão de Diretor de Secretaria; onze cargos de Téc- _ tuição federal.
_
nico Judiciário; vinte cargos de Oficial de Justiça
Art. 37. As despesas com a execução da preAvaliador; vinte cargos âe Auxiliar Judiciário; onze sente lei serão atendidas com dotação orçamencargos de Atendente Judiciário e cinco cargos tária própria consignada aos r~spectivos T nbunais
em comissão_ de Distr1bidor;
Regionais do Trabalho.
XIU- na 13" Regíão: cinco cargos de Juiz do
- § 19 Os recursos :cOrlsignados à instalação
Trabalho Presidente de Junta; dois cargos de Juiz das Juntas_de Conciliação e Julgamento, quando
do Trabalho Substituto; deZ funçõ~s de Vogal; liberados, serão destinados de forma eqüitativa
dnco cargos em -comissão de Diretor de Secre- · e propottional às Regiões, tomando-se por base
taria; cinco Cargos de Técnico _Judidário; dez car- o número de Juntas com que cada uma delas
gos de Oficial de Justiça Avaliador; dez cargos é contemplada por esta lei.
de Auxiliar Judiciário; cinco cargos de Agente de
§ 2 9 Os Tribunais Regionais do Trabalho,
Segurança Judiciária e cirico-c:axg-os-de Atendente quando da liberação dos recursos, deverão instaJudiciário;
-- -lar as Juntas das localidades comprovadarnente
prioritárias.
..XIV -na 14~ Região: quatro cargos de Juiz do
Art. 38. Esta lei entra em vigor na data de
Trabalho Presidente de Junta; dois cargos de Juiz
do Trabalho Substituto; Oito funções de Vogal; sua publicação.
quatro cargos em comissão de Diretor de SecreO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) taria; quatro cargos de Técnico Judiciário; oito
cargos de Oficial de Justiça Avaliador; oito cargos Item 20:
de Auxiliar Judiciário; qUatrO cargos de Agente
Discussão, em turno único, do Projeto de
de Segurança Judiciária; quatro cargos de Aten~
Lei do DF n~ 8, de J 988, de iniciativa do
dente Judiciário e uni cargo em comissão de
Governador do Distrito Federal, que d!SpóeDistribuidor;
se:Pre a gratificação a ser concedida a EngeXY- na 15" Região; vinte e quatro cargos d_e
nheiros·Agrônomos integrantes do Plano de
Juiz do Trabalho Presidente de Jun.tà; doze cargos
Oassificação cte Cargos de que traia a Lei
de Juiz do Trabalho Substituto; quarenta e oito
n"' 5.920, de 19 de setembro de 1973, .e dá
funções de Vogal; vinte e quatro cargos em comisoutras providências. (Dependendo de pare·
são de Di'retor de Secretaria; quarenta e oito carcer da Cómissão do Distrito Federal.)
gos de Técnicos Judiciário; quarenta ê oito cargos
Nos
termos do art. 69 da Resolução no 1, de
de Oficial de _J_ustiç-a Avaliador; quarenta e oito
1987,_a Presidência de_signa o nobre Senador Meicargos de Auxiliar Judiciário; vinte e quatro cargos
ra Filho para proferir o parecer da Comissão do
de Atendente Judiciário e seis cargos em comisDistrito Federal sobre o a::isunto.
são de Distribidor; e
XVI- na 16~ Região: seis cargos de Juiz do
O SR. MElRA ALHO (PMDB - DF. Para
Trabalho Presidente de Junta; três cargos de Juiz
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senctdodo Trabalho Substituto; doze funções de Vogal;
res, vem a exame desta comissão que tenho a
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honra de presidir projeto de lei dispondo sobre
gratificação a ser concedida aos Engenheiros-Agf-ônoin6s integrantes dó Plano de ClassificaçãO
de _Cargos de que trata a Lei n" 5920, de 1973,
e dando outras providências.
A proposição é de inídativa do Senhor Gover~
nadar do Distrito Federal e se embasa no § 19
do ar:t. 16, do Ato dãs Disposições Constitud6hals
Transitórfãs.
A mensagem governamental eSclarece que_ a
referida gratificação será concedia, sem prejuízo
das gratificações existentes, aos servidores ocupantes de cai-gos oU empregos de categoria funcional de Engenheiros-Agrôno"mos, Código
NS-707 ou LT-NS-707. do Grupo-Outras Ativida-

des de Nível Superior, e será escalonada em va1ores que deverão corresponder a perc_entuais de
95% a 120%, incidentes sobre vencimento· ou
salário da referência em- que estiVer- posicionado
o .Servidor.
O projeto está embasado na Lei n~ 7 .600, de
1987, que disciplina a matéria na área federal,
em face do disposto no inciso lil do art. 11, da
Lei n<~ 5.920, de 1973, no sentido de que haja
uniforlnidade na aplicaçãO do Plano de Classificação de -cargos do Distrito Fec!.eral c.om o da
União.
Considerando que as despesas decorrentes de
Sua aplicação serão atendidas à conta de recursos
próprios do Distrito Federal, somos pela sua aprova~o.

E o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc:ena) O Parecer é favõrável aO piOjeto; inclusilte-qi.Janto
à constittLc:Lomdidade e juridicídade.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em vofa:çãõ-.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram premanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final a ser lida pelo Sr.
19 Secretário.

É lida a ,s~nteRedação final do Projeto de Lei do DF
n• 8, de 1988.

O relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei dó DF n? 8, de 1988, qUe--dispõe sobre
gratificação a ser concedida a Engenheiros-Agrônomos integranteS do Plano de Classiflc:ação de
Ca"rgoSde qUe trata a Lei n~ 5.920, de 19 setembro
de 1973,- e dá outras providências.
Sala das SeS-sões. 15 de dezem_bro de 1988.
- Melra Filho, RelatOr.
ANEXO AO PARECER

Redação 8nal do Projeto de Lei do DF
n' 8, de 1988, que dispõe sobre gratifi-

cação a ser concedida a engenheiros
_ agrônomos integrantes do Plano de
Classificação de. Cargos de que trata a
Lein'"5.920,de 19 de setembro de 1973,

e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
.. M 1~ Sem prejuízo das gratificações existentes, será atribuída a?s s.ervido{es integrantes
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da categoria funcional de engenheiro agrônomo,
Código NS-707 ou LT-NS-707, da Grupo-Outr:as
Atividades_de Nível Superfor, do Plano de Classífi-

caçao ·de Cargos de que trata a Lei n9 5.9,20,
de 19 de setembro de 1973, uma gratificação
escalonada em valores que deverão correspohder

a percentuais de 95% (noventa e cínco por cento)
a 120% (cento e vinte por cento), incidentes sobre
o vencimento ou salário da referência em que
estiver posidonado o servidor.

Art. 2" O escalonamento dos valores da gratifi<:::ação de que trata esta lei efetivar-se-á por Ato
do Governador do Distrito Federal, ouvida a Se-

cretaria de Administração do Distrito Federai, em
ordem crescente, a partir do limlte percentual mínimo fiXado no art. 1", o qual incidirá sobre o
vencimento ou salário da referência NS-05.
Parágrafo único. Nas referências subseqüen~
tes, o escalonamento far-se~á, sucessjvamente,
na ordem diretamente proporcional aos respec~
tivos vaJores de vencimento ou· salário, de modo
que o limite percentual máximo estabelecido no
art. 19 desta lei incida sobre o valor do vencimento
ou salário da referência NS-25.
Art. 39 Somente farão jus à gratificação de
que trata esta lei os s_ervidores em efetivo exercício.
§ ]» Considerar-se--ão como de efetivo exerótio, para os fins deste artigo, exclusivamente
os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento:
c) luto;

d) licença espedat;
e) licença para tratamento da própria saúde,
à gestante ou em decorrência de acidente em
serviço;
f) serviço obrigatório por lei e desi?Camento
em objeto de serviço;
-- - - __
_.
g) requisição para órgãos integrantes da PresJ-

dênda da República;
h) indicação para ministrar aula ou submeter-se a treinamento ou aperfeiçoamentO relacionados com o cargo ou emprego;
I) missão ou estudo no estrangeiro, quando
o afastamento houver sido autorizado pelo Governador do Distrito Federal; e
j) investidura, na Administração Direta ou Autárquica da União, Ol[_do Distr!to Federal. em cargos em comissão oU funçõ~~--~~- c~mfjança do
Grupo-Direção e Assessonrrr.iento Superiores
(DAS-100 ou LT-DAS-1 00), de Funções de Nível
Superior do Grupo-Direção e Assistência Interme-diárias (DAl-110 ou LT-DAl-110) ou, ainda, em
Função de Assessoramento Superior (FAS).
§ 21 Nas hipóteses de que trata a alínea j do
§ ]9 deste artigo, exigir~se-á direta correlação entre
as atribuições do cargo em comissão ou da função de confiança e as de engenheiro agrónomo.
Art. 4? A gratificação instituída nesta lei, sobre
a qual incidirá a contribuiçao previdendária, incorpora-se aos proventos da inatividade.
Art. 5o . A despesa decorrente da aplicação
desta lei correrá à conta -das dotações orçamentárias próprias do Distrito Federal.
.
Art. 61' Esta lei entra ~m vigor na data d~ sua
publicação. - ·Art. 7~' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação final.

(Pausa~)

Não_bavendo quem queira discuti-la, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente _adotada, dispensada a votaçáo,
nos termoS regimentais.
O projeto vãJ à sanção do Sr. Governador do
Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 21:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nQ l 9~, de 1988, de autoria da
Comissão Diretora, que altera a Resolução
no 155, de 1988, que-dispõe sobre a Gratificação Espedal de Desemp~nho. (DependendO de parecer da Comissão de Constituição e Justiça.)
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O SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena) O parecer é favorável.
Discussão do projeto em fumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os ·srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer s~ntados. (Pausa.)
Aprovado.

o·sR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final que será llda pelo

Sr.

1~

Secretário.

t lída a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 192, de 1988.
Nos termos do art. 69 da Resolução nQ 1. de
O -rel.i2tor apresenta a redação _final do Projeto
1987, Concedo a palavra ao nobre Senador Mau- . de Resolução n91 92, de 1988, que altera a Resolurí_c_io Corrêa para proferir o parecer da Comissão ç:~o n_~ 155, de -198-8, que dispõe sobre a Gratifi~
de Constituição e Justiça.
caçâo Espedal de Desempenho.
_ _ Sala das Sessões, 15 de dezembro de.l988.
O SR. MAURICIO CORR~ (PDT - DF.
- Maurído Corrêa, Relator.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em exame projeto de resolução alterando
ANEXO AO PARECER
-a Resolução n9 155, de_ 1988, que dispõe sobre
a Gratificaçao Especial de Desempenho.
Redação final do Projeto de ResoJução
A proposição é de at,Jtoria da ilustre Comissão
n• 192, de 1988.
Diretora da Casa e tem o intuito de elevar retribuiFaço
saber que o Senado Federal aprovou, e
_ç~o da Gratificação EsPédaJ de Desempenho
eu, Presidente, nos termos do art. 52, item 30,
(GED), paga aos médicos, ao nível daquela recedo Regimento lntemo, promulgo a seguinte
bida sob o mesmo título, e como gratificação
por serviçOs eXtraordinários; anterio_rmente à
aprovação da ResoJução n9 155, de 20 de outubro
RESOLUÇÃO
de 1988.
N•
, DE 1988
Necessário explicar que, estando os médicos
Altera a Resolução nl> 155, de 1988,
sujeitos a uma carga horária de 120 horas menque dispõe sobre a Gratificação Espedal
Sais. o valor da hora extra para a categoria corresde Desempenho.
pondia ao dobro do valor atribuído a todas as
demais categorias. Assim, a gratificaçáo por serviO Seriãdo Federal resolve:
- ços extraordinários que, para todos os servidores
Art. 1o É acrescido, na tabela anexa à Resoluequivalia a 50% de sua remuneração diária, na
ção no 155, de 20 de outubro de 1988, o fator
forma do art. 408, § }9, do regulamento adminisde ajuste 3,0 (três), aplicável aos ocupantes da
trativo, para o caso dos médicos- correSpondia
categoria de _médico, não _ocupantes de cargo
a 100%.
DAS ou com remuneração equivalente.
A Resolução n9 155/88 eliminou essa diferenArt. ,29 A Gratificação Especial de Desempeciação ao atribuir um único índice de ajuste da
nho constitui, também, retribuição compensatória
GED (2,4) para todas as categorias funcionais
pelo comparecinlentõ do sefvidor de que trata
de nível médio e superior, embutindo, assim, na
o artigo anterior aos plantões prevístos na escala
remuneração equivalente, pela hora extra, para
mensal aprovada pela díreçãõ ~do órgão especíos seJVidores de qualquer categoria quando em
--fico.
situação ·runcioi1al semelhante.
Parágrafo único. O serVidor a que se refere
9
Assim, o prOjeto, em seu art. 1 , acresce na
esta resolução, que deixar de comparecer ínjustifitabela anexa à ResoJução no 155, de 1988, o fatot
cadamente ao plantão para o qual foi escalado,
de ajuste 3.0 (três), aplicável aos ocupantes da
terá descontado 1}30 (um trinta avos) da gratificategoria de médico, nã_o ocupantes de cargo
cação.·
-de DAS ou çom temune.raçã_o equivalente.
J\rt. 3o Esta resolução entra .em vigor na data
-_ D~c!ara, o seu art. 2~. que a Gratificação Espede sua publicação.
çial de Desempenho constitui também retribuição
Art. 4Q Revogam-se as disposições em con~
compensatória pelo comparecimento dos méditrárlo.
cos aos plantões previstos na escala mensal aprovada pela direção do órgão espedfico.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Estabelece, entretanto, que o médicp que deixar de comparecer inji..Jstiftàdamente ao plantão Em discussão a redaçáo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
para o qual for es_calaçlo terá descontado 1130
a discussão.
· (um trintà avôs) da gratificação.
Encerrada a discussão, a matéria ê dada como
P,elo exposto, nada encontrando que obstacudefinitivamente aprovada, dispensada a vq_taç.ão,
lize a sua nOITTlal tramitação, somos pela sua apro~
vação~'
__
""nos termos regimentais.
E o parecer, Sr. Presidente.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N•
, DE 1988

Item 22:
Discussão, em turno únicO, do Projeto de
Resolução rr-__ 193, de 1988, de ~l,ltoria da

Cria a Subsecretaria de Administração
deCompras,ContrataçõeseAllenações,

Comissão Diretora, que extirl!;jue e trãnsfor~

qansformacargosdoQuadrodePessoal

ma cargos do Quãdro de Pessoal do Senado
Federal, e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça,)
Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de
1987, solicito ao nobre Senador Rubens Vilar o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
0 SR. ROBENS VIlAR (PMDB _ AL Para
emitir parecer.)_ Sr. Presidente, SrS. Senadores,
de origem da Comissão Diretora do Senado FedeM
ral, vem a exame do _Elenário desta Casa 0 presente projeto de resolução que "extingue e trans-

do Senado Federal e dá outras providênclas.
0 Senado federal resolve:
Art to_ É criada a Subsecretaria de Adrninlstração de Compras, Contratações e Alienações,
órgão da estrutura da Secretaria Administrativa,
com a competência de planejar, dirigir e controlar
as atividades relacionadas com a aquisição e alienação de bens patrimoniais e de consumo; pro~
moção de licitações e concursos para realização
--de projetes; para realização de compras; para contratação _de firmas para prestação de serviços, fornecimento de bens e locações e para realização
-de obras de engenharia

forma cargos do Quadro de Pessoal do Senado

Fe~~~~~~~::s:a~~~:~~~-de três cargos
Parágrafo único. _São órgãos da Subsecretaria
de Inspetor de Segurança Legislativa em três car~~e~~~~~~~ação de Compras, Contratações e
gos em comissão do Grupo Direção e Assesso1_ Gabinete;
ramento Superiores e a criação da Subsecretariade AdminiStiãÇão de Coni-pras e Udtações.
lf- Comissão Permanente de Ucitação;
Os cargos em- cOmissão sEiriãm de diretor Exe-III- Serviço de Compras;
N -Serviço de Aj)oio Técnico;
cutivo do Cedesen, SF-DAS-101-4, Encarregado
"a] d p
'd" · SFDAS
V-SeçãodeAClrninlstração.
d c ·
o _enrnoru
a resi e_ncia,__ - • . • 1023
_· ' e
Art. 2~ Corripete à Comissão Permanente de
•1
r •ta ~ - ·-- ·
de D1retor da Subsecretana cle..Administr--ª-Ç-ª--0.- d_e__ u la -- - Compras e Ucitações, SF-DAS- 101.4.
cl çao processar e }u,gar _as ICI çoe_s, pratiJustifica 0 cargo de Drretor Executiyo do Cede- -c~~o todo_s os. demws ates referent~ as suas
sen o fato de _esse CentrO. de DesenvolvimentO
atí'?dad_:s pecul~ares, _segundo o que dispus~~ a
de Recursos Hwnanos do Senado Federa1 estar
leQJ_slaç~o especifica; JU~g~r os recurso:- a~mi~ISem pleno funcionamento e seu dirigente des€m- - tratl~os ~nterpostos ~<?r hcitantes, em pnme1ra msvolvendo suas atividades normalmente, n~cessi~nc1~; _JUlgar, definitivamente, os processos de
tando, no entanto, da formalizaç_ão_do cargo con- ·- mscnçao no Cadastro de Fomecedo~~s do Senasiderado de alta relevânci_a para 0 Senado Federal. -~e~:;~eral e desempenhar outras atiVIdades cor-

Quanto ao de Chefe çlo Cerimor:Lia1 da_PresiArt. 3~ Compete ao Serviço de Compras
dência, justifica o fato _de a função ser exerciJ;la,
coordenar e executar as atividades relacionadas
com as aquisições diretas de bens e contratação
informalmente, por servidor da C~. há muitos
anos, com elevada. dedicação. Trãta-se de função
de serviços, com dispensa de licitação; instruir
de grande responsabilidade, constituindo em as- os processos de licitação; Processar e manter o
sessoramento direto à_P_r~id_ênç:ia do Poger LeCadastro de Fornecedores; elaborar o catálogo
gislativo em suas reiClções formf!liS E!: protocolares _ - de Materiais, pesquisando sobre novos processos
com at..rtoridades públicas nacionais e internado·
e materiais sucedâneos; manter atualizado o Cadastro de Preços de Mercado e desempenhar ounais, merecendo, portanto, tratamento à altura. de
suas atribuições.
tras atividades correlatas.
Quanto à criação da Sub_se.çre:ta_ria_d_e: Adminis§- 1~ SâO -órgàos do SerViço de COmpras:
tração _de Compras e Licitações com o respectivo
I- Seç:ão-de Processamento de Compras;
cargo, justifica a funcionalidade e eflcácl~ açlmiD- SeçãO de Cadastro de Fornecedores;
lli ~SeÇão de Merceologia e Pesquisa de Mernistrativa, tanto pela necessidade._ de se _estWeie-cerem mecanismos de controle para o recebicada.
mente e guarda dos bens adquiridos como para
§ 2~ Compete à Seção de Processamento de
adequar o sistema de compras da easa à moComprãS inStruir os proCessos- de compras para
dema dinàmica mercadológica, reduzindo os cus-:
licitação; manter controle dos processos de aquitos e agilizando o procesSo.
sição; instruir os processos de compras com disDiante -do exposto, somos pela aprovação da
pensa de licitação; elaborar o calendário de compresente proposição, nos te1mos de substitutivo
pras; prestar informações sobre processo de aquique oferece, em anexo.
-sição e desempenhar outras atividades correlatas.
EMENDA
(Substitutivo)

Ao Projeto de Resolução n" 193, de
1988, da Comissão Diretora, que cria a
Subsecretaria de Compras, Contratações e Alienações, transfonna cargos do
Quadro de Pessoal do Senado Federal
e dá outras providêndas.
Dê-se ao projeto a seguinte redação:

§ 39 CompeteàSeçãodeCadastrodeFame-cedores processar e manter atualizados os registres cadastrais de habilitação de fornecedores;
examinar documentação entregue pelos fornecedores;_ expedir e controlar os certificados emitidos
para os fornecedores; classificar os fornecedores
por atividade; elaborar normas sobre cadastramente;_ efetuar__diligências quanto à validade de
documentos apresentados pelos fornecedores;
manter registro de ocorrências dos fatos relado-
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nados com a conduta de fornecedores em âmbito
geral; e desempenhar outras atividades correlatas.
§ 4° Compete à Se.ção de Merceologia e Pesquisa de Mercado elaborar o catálogo -de materiais; selecionar tipos de acondicionamento e _embalagem; estabelecer unidades de compra e distribuição; manter arquivo de catá1ogos, especificã~
ÇÕe$ técnicas e mostruá_rio de materiai~; promOver pesquisas visando a substituição de materiaiS
obsoletos e antieconômiCos, bem como a adoç_ã'"ó
de sucedâneos, sjmilares e novas aplicações; prQi.por a forinação de lot~ econômicOs para i:tquisfção de materiais; manter atualizado o cadast(ó
de preçõs de mercado; manter controle de materiais de origem estrangeira e orientar a substf..
tuição por similares nacionais; e desempenhãr
outras atividades correlatas.
Art. 4~ CompeteaoServiçode-ApciiÕTécnico
a elaboração de minutas de ates convocatórios
e contratos; pareceres técnicoS e exposições de
motivos sobre ju1gamentos; examinar e instruír
processos de licitação, bem como os recursos
administrativos interpostos pelos licitantes; asses"isorar a CopeU; acomPanhar e coiitrõlãf o cwnprfl
_mente das obrigações_ assumidas pelos fornecê~
dores, zelando pela observância d~ pr~os e gã"";.
rantias; propor a aplicação de penalidades; efetuar-diligências e zelar pelo fiel cumprimento da legiSla"ção e normas pertinentes; e desempenhar oUtras atividades correlatas.
§ 19 São órgãos do Serviço de Apoio Téé-nico:
1-Seção de Assistência Técnlca e Adm_inistrativa;
11- Seção de Programação e Controle.
§ 2 9 Cõmpete à Seção de Assistência Técnica e Administrativa elaborar minutas de atos
convocatórias, ·contratos, pareceres técnicos e exposições de motivos, examinar e instruir processos, examinar e instruir recursos administrativoS
interpostos por licitantes; prestar assessoramemb
técnico à Comissão- Permanente de Licitação; fi
desempenhar outras tarefas correlatas.
~- §_ _39 _ Compete à Seçáo de Programação é
-controle acompanhar e controlar o_ curnprimenúf
das obrigações assumidas pelos fornecedoreS;
instruir procesSos de prorrogaçãO de prazos de
entrega; instruir proceSsos de i"etifisação e_ cance:
lamento_ de notas de empenho; instrUir protessõs
de levantamento de garantias; propor a aplicaçã'""O
de penalidades; efetuar_ diligências necessárias ãó
fiei cumprimento da legislação e normas pertinentes; e-desempenhar outras tarefas -correlatas.

Art. 59 Compete à Seção de AdmÚ1istraçió .
executar os serviços de apoio logístico; expedir
cartas-convite; manter controle da legislação- e
normas; entregar e controlar notas de empenhõ:
receber, processar e manter a guarda dos docUmentos e expedientes encaminhados ao órgil9;
receber propostas e encaminhá-las à ComiSdõPermanente de Licitação e à Seção de Proce"sslf..mento de Compras; controlar a movimentaçâô
de pessoal lotado na Subsecretaria; manter o cofi;.·
trole do material pennanente do órgão; requisili.i'
e controlar o material de consumo necessáriO
ao funcionamento do órgão; programar e orga'nizar as reuniões da Comissão Permanente d"é
Ucitação, seCretariando-as; providenciar a publici~
dade dos atos da Comissão; e desempenhar outras tarefas correlatas.
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Art 6" São suprimidos da estrutura da Subsecretaria de Administração de Material e Patri-

taç:ões e-Aiier18.Ções são as deflflÍdas no art 211
do Regulamento Administrativo.
_ ~Art 12, Ficam ratifiCados os Atos da ComisSeções de Compras e de Cadastro de ForrieCesão Diretont no;s 44, 45, 46, 47 e 51, de 1988.dores.
Art 13. As despesas decorrentes desta feso§ 1" A Seção de Manutenção e Assistên_cia
lução serão atendidas por dotações próprias
Técnica de fo\áquinas passa a integrar o &tviÇo
constantes do_orçamentó do Senado Federa1.
de Controle e Tombamento de Bens da SubseM.. _14 _ __Esta resolução entra em vigor na data
cretaria de Administração de Material e Patrimóde sua publicação.
-nio.
Arl 15. Revogam-s_e as_ disp9:Siçô~s em con§ 2 9 É criado,na estrutura da Subsecretaria
trário.
de Administração de Material e Patrimônio, o SerJustificação
mónio o SeriríÇo de Aquisição de Material e as

viço de Previsão e Controle de Materiais com a

competência de promover análises estatísticas de

consumo de material, com vista ao controle do
consumo e_ subsidiar a previsão das compras e

ao estabelecimento de calendário; e controlar a

execução dos contratos.

Dezembro

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O substitutivo que temos a honra de propor
ao projeto procura sanar algumas fa1has de técni~
ca legislativa e outras de mérito só constatadas
nesta oportunidade.
O projeto original continha no seu art. 1~ dispogjção que perdeu, obviamente, a oportunidade.
_- o art:-2";' põr seu turnb;- dependia de ato da
Comissão Diretora que, com o advento da nova
--ConstitUiÇão, nâo poderia mais ser editado.
Assim, propomos uma redação atualizada, com
a manutenção de partes da matéria inalteradas,
que, se aprovada, contribuirá para o aprimora~
- mento dos trabalhos _desta Casa.
É o parecer, Sr. Presidente.
o_ SR. PRESI()ENTE (HumPerto Lucena) o parecer e favOrá-vel 'ao projeto, nos termos do
-substitutivo que oferece:
Conceao-a palavra ao nobre Ser1ador Lourival
f3aptista, para proferir o parecer da tomissão Diretora sobre o substitutivo.

§ 3 9 São órgãOs do Serviço de PreVisão e
Controle de Materiais:
·-1- Seção de Previsão e Estatística; e
11- Seção de Colifrole de- ContrãtoS: § 4~ Compete à Seção de_ Previsão e Estatística prever a necessidade de aquisição de materiais e serviços; elaborar pedidos de_ comPras de
materiais para estoque; elaborar níveis de istocagem de materiais; elaborar controle físico financeiro dos materiais estocados; ·orientar a elaboração do balanço anual do Almoxarifado; subsidiar a elaboração do orçamento anual; coletar
dados estatísticos sobre a aquisição _e consumo
de materiais; e executar outras tarefas correlatas.
§ 59 Compete à Seção de Co"nhole de Contratos acompanhar, controlar e fisca1izar a execuO SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE.
ção dos contratos celebrados com fornecedores
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senae executores de serviços; conferir documentação
dores, de origem da ComiSsão Diretora do SenafiScal e respectivas faturas; manifestar-se_quanto
do Federal, vem a exame do plenário desta Casa
aos reajustamentos de preços contratuais proposo presente projeto de resolução, que "ex:tingue
tos; e executar outras tarefas correlatas.
Art,_ 7~ A Subsecretaria de Administração de - e transforma cargos do Quadro de Pessoal do
Pessoal promoverá a a1teração do Quadro de Fun- Senado Federal e dá outras providências".
- Está propondo a transformação de três cargos
ções Gratificadas, acrescentando o número de
de lnspetor de Segurança Legislativa em três carfunções necessárias para atender ao disposto nesgos em comissão do Grupo-Direção e Ass_essota resolução.
_
ramento Superiores__ e a criação da Subsecretaria
Art. & SãO cnaaas -5- (cincõHiJnçõeS-de Assistente Técnico -' FG-1-. cõn1 atribuições defini- de Administração de Compras e Licitações.
Os _cargos em comissão seriam de Diretor EXedas no Regulamento Administrativo; pafa terem
cutivo do Cedesen, SF-DAS-1 01.4~- Encarregãdo
exercido na Subsecretaria de ·compras, Contrado Cerimonial da Pr_es1dência, SF-DAS-102.3, e
tações e Alienações.
Art. 99 São criados, por transformação, "3 de Di~or da Subsecretaria de Administração de
Compras e Licitações, SF-DAS-1 O1.4.
(três) cargos no Grupo--Direção e AsSéSSoramenJustmca o cargo de Diretor Executivo do Cedeto Superiores, sendo 1 (um) de Diretor da Subsecretaria de Admirtistração de Compras, Contra- sen o fato de esse CentrÕ de Desenvolvimento
tações e _Alienações, Código SFKDAS 10l.4 e 1 de Recursos Humanos do Senado Federal estar
em pleno "funcionamento e seu dirigente desen(um) de Diretor do Centro de Desenvolvimento
de Recursos Humanos - Cedesen, Cóâ:igo SF- -volvendo suas atividades normalmente, necessiDAS 101.4 e 1 (um) de Chefe do Cerimonial da tando, no entanto, da forma11zação do cargo con~~~~~d'? de alta relevância para _o _Senado Federal.
Presldência, Código SF-DAS 102.3;
Parágrafo únfco. Para atender ao disposto
Qtian16- ao
Chere clê~_cenmonial da Presidência, justifica o fafo ,de- arunçao ser eXercida,
neste artigo a Subsecretaria de Administração de
Pessoal providenciará a alteração do Quadro Per~
informalmente, por servidor da Casa, há muitos
manente, transformando 3 (três} cargos vagos
anos, com elevada dedicação. Trata-s_e de função
de grande responsabilidade, constituindo t:m asde lnspetor de Segurança Legislativa, Código SFsessoramento direto à Presidência do Poder LeAL-NS-16 nos cargos ora criados.
Art. 1O. Ao Chefe do Cerimorl!al da Presidêri- -gislativo em suas relações formaJs e protocolares
com autoridades públicas nacionais e internaciocia incumbe planejar,orientar, cOordenar e exercer
nais, merecendo, portanto, tratamento à altura de
as atividades de assessoramento superior-do Cerisuas atribuições.
monial da Presidência, em articulação com a SeQuanto à criação da SuR_~eçret;,ria de Adminiscretaria de Divulgação e de Relações Públicas.
Art. 11. As incumbências dos Diretores do tração de Compras e LiCitações, com o respectivo
Cedesen e da Subsecretaria de COrripraS, Contra- cargo, juStifica ã funciOnalidade e eficácia "admi-
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iíiStrairVa, tafrtá-Pela necessidade de se estabelecerem mecanismos de controle para o recebimento e guarda dos bens adquiridos como para
adequar o sistema de coÍ'npras da Cãsa à modema dinâmica mercadológica, reduzindo os custos e agilizando o processo.
Diante do exposto, somos pela aprovação da
presente proposição, nos termos do substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Em discussão__ o projeto e o substitutivo. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o substitutivo, que te"m preferêricia
regimental.
Os Srs. ~ena doreS que aprOvam o projeto queiM
ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
--Aprovado o substitutivo, fica p-rejudicado 6 projeto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto LúC:ena} -Sobre a rnesa redação final a ser lida pelo Sr.
1" Secretário.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
193, de 1988.
O relator, nos termos do § 2?_ do· art. 352 do
Reginierlto lriterno, Propõe seja considerada como _fina1 a redação do texto do Substitutivo, aprovado, ao Projeto de Resolução n~ 193, de 1988.
que cria a Subseçretaria de Administração de
Compras, Contratàções e Alienações, transforma
cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal
e dá outras providências, urna vez que o texto
se encontra em condições de ser aàotado como
definitivo.
Saia das Sessões, 15 de dezembro _de 1988.
· ,....- GUUhenne Palmeira, Relator.
11'

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem23:
--

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 196, de 1988, de aUtofta da Comissão Dfretora, que altera o RegulamentO Administrativo do Senado Federa1, aprovado pela Resolução n" 58, de 1972, na parte
relativa à estrutura administrativa da Asses-soria, e dá outras providências. (Dependendo
de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça.)

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 ) , de
i 987, CónCedO a Palavra ao nobre Senãdor Cid
Sabóia de Carvalho para Proferir o pareCer da
Comissão de Cçnstttuição e Justiça.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB- CE. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de iniciãtlva da Comissão Diretora. o presente proj_eto objetiva alterar o regulamento administrativo da Casa, na parte relativa
à Assessoria, buscando dotar esse importantís~sim~ 6rgão do Senado de me,.canismos institucionaiS; e funcioilais mais ágeis e modernos.
Realmente, se considerarmos que a ~st:I:utura
vigente da Assessoria remonta a uma configu-
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ração definida em 1972, sem qualquer modifi-

cação de lá para cá, ademais de seu crescimento,
em termos numéri.cos, de 20 para cerca de 150
Assessores, aumento dos serviços corresponden-

tes e, qualitativamente, de suas atribuições em
face da nova realidade do Poder Legislativo, não

há dúvida de que alguma coisa precisa ser feita
já.
Se não foi possível. ainda, definir uma nova

estrutura administrativa geral do Senado, que certamente afetaria aquele órgão, nem por isso é
de se adiar uma reformulação urgente, que, sem
conflitar com a estrutura atual, venha a propfciar

sensível melhoria das condições de trabalho e
da eficiência dos serviços prestados aos _senadores.
A justificação salienta que o presente proJeto
decorre de um relatório elaborado por comissão
especia1mete designada para estudar e propor a
referida reestruturação, no âmbito da Assessoria,
visando à prestação de um assessoramento mais
condizente com as funções constitucionais do Se~
nado.
O relatório, por sua vez, -consubstancia o resultado de amplas debates e a opinião de vários
senadores, colhida em diversas entrevistas, onde
se discutiu o conceito de assessoramento legislatiVo, wn novo modelo organizacional e os mecanismos que, pragmaticamente, à vista das circustâncias possíveis de concretização, pudessem
atender às exigências mais prementes.
As alterações principais podem ser assim resumidas:
a) instituição de Núdeos Temáticos, em ilúmero de cinco; que pennitirá distribuir os assessores em grandes grupos, sob critérios de especialização;
b) criação de um Conselho Técnico, com as
atribuições ali definidas;
c) criação de um cargo em comissão para
Diretor Adjunto, nível DAS-3, medida que representa o desafogo das atuals atribuições do Diretor
da Assessoria;
d) ampliação, para mais 8 (oito), do número
de serviços e seçôes, relacionados com apoio administrativo, pesquisa t"êCnica e orçamento.
A esse acréscimo de seiViços e -seÇões corresponde uma elevação do número de funções gratificadas, previtas no Anexo ][ do Regulamento, a
saber:
-na parte relativa à Assessoria (Serviço de
Apoio Administrativo), acrescenta-se 1 (uma)
FG-1 de Chefe de Serviço, 3 (três) FG-<de Chefe
de Seção e 8 (oito) FG~2 de Encarregado de Assessoria;
-na parte referente à Subsecretaria Técnica
e Jurídica. que passa a denominar-se Subsecretaria de Apoio Técnico, propõe-se a substituição
de 3 (três) FG-2 de Chefe deSeção por 4 (quatro)
FG-1 de Chefe de Seviço, acreScentando-se 6
(seis) FG-2 de Encarregado de Assessoria;
-na parte concernente à Subsecretaria de orçamento, que passa a denominar-se Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos PúblicOs,
projeta-se a substituição de 1 (uma) FG-2 de Che.::
fede Seção, por3 (três)FQ:.-1 de Chefe de Seiviç6,
aditando-se 6 (seis) FG-2 pãra Ericarregado de
Assessoria.
Portanto, pretende-se criar 8 (oito) FG-1 e 23
(vinte e três) FG-2 para atender à reestruturação
proposta.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

A prifneira viSta pode parecer exagerado esse
número de gratificações.
Entretanto, tomando como base de argumentação apenas o número de funções referentes
a Ençarregado âe Assessoria (executor de tarefas
indispensáveis de pesquisa), se considerarmos
que, de 1972 a 1984, correspondiam a45% (quarenta e cinco por cento) - quase a metade do contingente para 20 Assessores, a partir nesse
período, ou seja 9 Encarregados para 20 Assessores, a partir de 1985 e, atualmente, com 1SO
Assessores, esse_ percentual reduziu-se agora a
aproximadamente 6% (seis por cento). Se tivéssemos de manter o mesmo percentual teríamos
de elevar para cerca de 67 o número desses Encarregados.
_
O que se propõe é o aumento de 9 para 29
Ehcarregados. Vale dizer, a relação de 45% (quarenta e cinco por· cento) decresceu· a menos de
20% (vinte por cento).
Por outro lado, tendo em vista o crescimento
qualitativo de"_ resprinsa_bilidades e novas atribuições, é neceSsáiiO olérecef os eStímulos naturais
que a Cãsa dispõe ao chamamento_de bons servidores. Nesse caso, justifica-se a proposta de criação de mais 11 (onze) funções, dentro do mínimo
que se pode exigir, hoje, Para dinamização e valorização da Assessoria.
O aciéscimo áe despesa é, de fato, insignificante, não merecendo qualquer objeção de ordem financeira e legal.
A aprovação deste_ projeto, no -mérito, representa um modesto reconhecimento da Casa pelos
serviços de alto nível prestados por sua assessoria.
Não obstante a concordância com os termos
do projeto, entendemos ser conveniente a apresentação de duas emendas.
A primeira é no sentido de eliminar a expressão
"Diretor-Geral" da redação dada aos arts. 35 e
219.Justifica-se, porque a Assessoria é órgão de
apoio técnico_ às funções legislativa, parlamentar
e fiscalizadora, e não às atividades administrativas.
A segunda alteração visa a assegurar a prevalência,
ãrea de" treinamento e aperfeiçoamento
de recursos humanos, da competência hierarquicamente superior do órgão central da Casa, o
Cedesen.
Assim, somos pela aprovação do presente projeto, com as seguintes emendas:

na-

EMENDA N• 1-R
Suprima-He, da redação dos arts. 31

e 219, a expressão "Diretor-Geral".
EMENDA N• 2-R
Dê-se nova redação ao § s~ do art. 35,
nos seguintes termos:
"À Seção de Recursos_Humanos .compete providendar a execução de programas de treinamento e aperfeiçoamento dos serVidores da ASsessOria, daf apoiO a sEiffiinà-rlos, simpósios e eventos
semelhantes, além de executar outras tarefas correlatas,_observadas as normas e diretrizes queregulãffi as atribuições do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado (Cedesen").
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer da Comissão de Constituição e Justiça
é favorãvei_, conclui pela aprovação c-om a apresentação de emendas. __
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Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
·
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo
das emendas.
I:In votação. __ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados., (Pausa)
Aprovado.
Nos te.n:nG.s_do_~rt. 6~- da ResoluçãQ_n 1. de
1987, a Presidência designa o riobre Senador Wilson Martins para emitir parecer pela Comissão
Diretora sobre as emendas.
6

O SR- WILSON MARTINS (PMDB - MS.
Para proferir o parecer. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senãdores: somos a favor
do projeto, consoante o relatório e o pa-recer apresentado pelo ilustre Senador Cid Sabóta de Carvalho, como também favoráveis às duas emendas
oferecidas por S. Ex', .conforme justifiCativa que
apresentou.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)O parecer é favorável às erOeridas.
Em discussão as emendas. (Pausa)
- Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussão. _
Votação em globÕ das emendas da Comissão
de Constituição e Justiça.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, --redação fmal que Será lida pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lida a segUinte
li'

Redaçâo final do Projeto do Resolução
196, de 1988.

o__relator apresenta a redaçãÕ fmal dg Projeto
de Resolução h. 9 196, de 19_88, que altera O Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n~ 58, de 1972, na parte
relativa à estrutura administrativa da Assessoria,
e dá outras provfdências.
Sala das SesSões, 1S de dezembro de 1988.
-Cid Sabóia de Carvalho, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n9 196, de 1988.
Faço saber que o senado Federal aProvou, e
e_u,
, Presidente, nos termos do
art 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a_ seguinte
N•

RESOLUÇÃO, de 1988

Altera o Regulamento AdlllinistratJvo

_do Senado Federal, aprovado pela Resoluçáo no 58, de 1972, na parte relativa
à estrutura administrativa da Assessoria, e dá outras providências.
O SenadO Federar resOlve:
Art 19 O Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n? 58,
de 1972, passa a vigorar com as segúlrites alteraw
ções:
1) ASubSeÇ® 11 -'~DaAsSessoria" -da Seção III- "Dos Órgãos de Assessoramento Supe-
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Capítulo II, Título 11, do Uvro I, passa a

vigorar com a seguinte redaÇào:

b) SeÇãó de Acompanhamento dos

Dispên~

dias Públicos;

"SUBSEçAO D

Da Assessoria
Art 31. À Assessoria compete assessorar a
Mesa, as ComiSsões Permanentes e Témporárias,
os senadores e as lideranças nas suas funções
legislativa, parlamentar e fiscalizadora.
Parágrafo único. São órgãos de Assessoria:_

1- Gabinete;
TI- Subsecretaria de Apoio T écníco;
III--Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos;
IV- ServiÇO de Apoio Administrativo.
Art. 32". Ao Gabinete da Assessoria compete
providenciar sobre o expediente, as audiências

e a representação do titular; executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribui-

ções do_ titular e auxiliá-lo nO âesempenho de
suas atividades.
__ _

Art. 33. À SubseCretana -de A:fioio --leCfiiêO
compete orientar, coordenar e controlar as ativi·
dades de provimento de dados, análises e informações básicas necessárias à execução-_dos trabalhos de assessoramento.
§ 19 São órgãos cia Subsecretaria de Apoio
Técnico:
1- Gabinete;
n-Serviço de Pesquisas Juifdicas;
DI- ServiçO de Pesquisas Econômkas;
IV -Serviço de Pes_qU.isas Sociais;
V- Serviço de Documentação, Arquivo e Divulgação.
§ 29 Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente e auxiliar o seu titular no exercício
das atribuiçõ_es e no_ desempenho das atividades
inerentes à sua representação.
§ 3 9 Ao Serviço de Pesquisas Jurídicas compete coletar, organizar e preparar elementos informativos de natureza jurídica necessários à elaboração de trabalhos pelos assessores.
§ 49 Ao SeiViço de PesqUisas EcOnómicas
compete coletar, organizar e preparar elementos
informativos de natureza e-conôm!ca necessários
à elaboração de trabalhos pelos assessores.
§ 5~> Ao ServiÇO ae Pesquisas Sociais compete cotetar, organizar e preparar elementos da
área social necessários à elaboração de trabalhos
pelos assessores.
§ 6 9 Ao Serviço de Documentação, Arquivo
e Divulgação compete planejar, coordenar e executar as atividades relativas à guarda e conservação dos documentos de interesse da ASsessoria, bem como promover a divulgação de trabalhos realizados pelo órgão e efetuar a revisão formal de textos.
Art 34. À Subsecretaria de_ Apoio Técnico a
Orçamentos PúbliCos compete Orientar coordenar e controlar as atividades de provimento de
dados, análises e informações básicaS Sobre orçamentos, planos e programas necessários à execução dos trabalhos de assessoramento.
§ 19 São órgãos da Subsecretaria de Apoio
Técnico a Orçamentos Públicos:
[-Gabinete;
·
U- Serviço de Acompanhamento Orçamentário:
a) Seção de Acompanhamento dos Recursos
Públicos;
I

III- Serviço de Apoio à Auditoria e Fiscalização;
IV- Serviço de Subvenções Sedais.
§ 2 9 Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente e auxiliar o seu titular no exercício
das atribuições e no desempenho das atividades
inerentes à sua representação.
§ 39 Ao Serviço de Acompanhamento Orçamentário compete orientar e promover a rea1ização das atiVidades de acompanhamento dos orça_rne_ntos públicos para prestação dos dados e
ioformaçQe.ib_ãsiCãii necessárias à execução dos
trabalhos de assessoramento, e:
1- através da ·seção de Acompanhamento de
Recursos Públtcos, coletar, organizar e preparar
elementos informativos de acompanhamento dos
reciJrsos públicos;
11- através da Seção de Acompanhamento de
Dispêndios Públicos, coletar,_organizar e preparar
-elementOs ihforrilãtiVos de acompanhamento dos
dispêndios públicos.
§ 4° Ao Serviço de Apoio à Auditoria e Fiscali·
za:çªo compete executar as tarefas de suporte de
dados e informações necessárias à realização das
ãtivídãdes de asseSsoramento, relacionadas com
-~Junção fiscalizadora do Poder Legislativo.
_ § 5~ Ao Serviço de Subv~nÇ_ões Sociais compete executar as tarefas de acompanhãmento das
subvençõ_es sociais.
---Art. 35. Ao Serviço d~ Apoio Administrativo
compete orientar, coordenar e controlar as atividades de provimento de serviços e materiais nec.e.Ssãilos à execução dos trabalhos de assessoramente e-_ao funcionamento dos demais órgãos
da Assessoria
-§ 19 _ São órgãos do Setviço de Apoio Administrativo:
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"SEçAO D

Do Diretor da Assessoria
Art 211. Ao Diretor da Assessoria incumbe
planejar, supervisionar, coordenar e controlar a
execução das atividades compreendidas nas linhas de competência do 6rgão e de suas unidades administrativas; encaminhar à Comissão Diretora o Programa Anual de Trabalho e o Relatório
Anual de Atividades da Assessoria; designar servidor para participar de atividades de treinamento
ou aperfeiçoamento de Recursos Humanos; autorizar despesas referentes a estudos e pesquisas
e. a ·atividade de aperfeiçoamento de servidores
do órgão, conforme programa de tr:iif:iaJho aprovado pela Comissão Diretora e nos limites das
dotações do Orçamento dO Senado Federal destinadas à Assessoria; firmar contrato, quando autorizado pelo Presidente do Senado Federal, em
caráter excepcional, para assessoramento técnico
especifico, com entidades ou pessoas; opinar so~
bre o provimento de cargos em comissão de Diretores de Subsecretarias imediatamente subordinados; s_ubmeter ao Presidente o nome do Diretor~Adjunto; solicitar ao Primeiro Secretário a designação_ ou dispensa de servidores do exercido
de função gratificada e, ao Diretor-Geral, a lota~
ção, nos serviços da Assessoria, de servidores de
sua escolha; observar e fazer observar, no âmbito
das_unidades__administrativas do Órgão, ·as determinações da Comissão Diretora, do Presidente
e .do Primeiro Secretári_o; impor penalidades, nos
limiteS do Regulamento hdministrativo do Senado
Federal, e desempenhar outras atividades peculiares_ aoJ:argo, de iniciativa própria ou de ordem
superior."
3) A Seção X- ···oos Assessores Legislativos".
do Capitulo I, do Título lll,_do Uvro I, arl 219,
passa a vigorar c6Jn a sc::guinte redação:
"SEçAOX

1- Seção de Administração;
II_~ SeçãO de Mecanografia e Reprografia;
111- Seção de Registro e Acompanhamento de
Proposições;
lY- Se_çã_o de_ Recursos Humanos.
§ 2? À Seção de Administração compete re~
ceb_er, controlar e distnbuir Oexpediente e o material dª_ Assessoria, proceder ao controle interno
de seu pessoal e executar outras tarefas_c_orrelatas.
§ 3° ASeçãõ de Mecanografia e Reprografia
compete executar os trabalhos datiJográficos e
os de reprodução de textos, e executar outras
tarefas correlatas.
.
_
§ __ 4o A Seçã_o_ de Registro ~ _Aç:ompanhamento de Proposições compete receber, registrar e
fornecer informações sobre a distribuição dos trabalhos aos assessores e sua devolução, bem como sobre as ações legislativas das proposições
em frá_fnitaÇªq dO Senado FederaL
§ s~ À Seção de Re·cursos Humanos__compete
provideridar a exeCuçáo de programas de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores da Assessoria, dar apoio a seminários, simpósios e
eventos semelhantes, além de executar outras ta~
refas correlátas, observadas as riormas e direfrizes
que regulam .:is atrib,.uições do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado
(Cedesen)."
2) A Seç-ão H- ~'Do Diretor da Assessoria",
do Capítulo I, do Título !li, do Uvro I, art. 211,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Dos Assessores Legislativos
_Art 219. Ao Assessor Legislativo incumbem
atividades de assessoramento técnico à Comissão
Diretor_a, __à Mesa, às Comissões Permanentes e
Temporárias, aos Senadores e às Lideranças,
consistindo na preparação de minutas de proposições de pronunciamentos e de relatórios; na
elaboração de estudos opinativos e informativos
e na prestação de esclarecimentos técnicos, atinentes ao exercido das funções constitucionais
específicas do Senado Federal."
4) A ~ç_ão IV--:- "Da Assessoria"- Do Capí~
tulo I, dq Título li, do Uvro II, passa a vigorar
com a s_eguinte redação:
"SEçAOIV

Da Assessoria
Art, 510, O funcionamento da Assessoria será
regido pelo seu Regimento Interno, aprovado por
ato da Comissão Diretora, obedecido o disposto
neste Regulamento.
_§ 19 A organização dos trabalhos cte assessoram ente far-se~á por áreas ou núcleos temáticos,
ficando os assessores vinculados diretamente_ ao
titUlar da Assessoria.
§ 29 A Assessoria terá um Conselho Técnico,
composto pelos Diretores do Órgão e Coordenadores escolhidos por seus respectivos Núcleos,
com a c-ompetência de deliberar sobre o Progra~
ma Anual de Trabalho da Assessoria; avaliar, erri
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qualquer fase, a execução do Programa Anual
de Trabalho com vistas ao seu aperfeiçoamento;
propor ao Diretor da Assessoria alterações na estrutura e no funcionamento do Órgão e das unidades de apoio, mediante sugestão de qualquer de
seus membros; deliberar sobre projetas de cria-

ção, expansão ou extinção de Núdeos; aprovar,
dentre os indicados pelos Núdeos, nome de servidor da Assessoria para participar de atividades

de treinamento e aperfeiçoamento, eventuais ou
previstas no Programa Anual de Trabalho; apreciar recurso de servidor da Assessoria visando

ao treinamento e aperfeiçoamento de recursos
humanos e, no âmbito da Assessoria, quaisquer
questões formuladas pelos seus membros e pro-

por, a quem de direito, as soluções _cabíveis.
§ _3-? A prestação de_ assessoramento relacioK
nado com o planejamento e a organização dos
órgãos administrativos, pela Assessoria, poderá
ser autorizada pela Comissão Diretora.
§ 4? Os cargos de titular do Órgão, de Diretor
das Subsecretarias e de DiretorKAdjunto são privativos de Assessor Legislativo efetivo.
§ 59 Só poderão ser admitidos para exercer
o cargo de Assessor LegisJativo de provimento
efetivo, os candidatos portadores de títuJo de curK
so superior e que atendam às exigências legais
de ingresso no Serviço Público, após habilitação
em concurso público _específico.
Arl 511. O Diretor da Assessoria poderá firK
mar contrato, em caráter excepcional e para exe-.
cução de tarefas específicas, com entidades ou
pessoas de reconhecida competência profissional, em atendimento à solicitação da Comissão
Diretora, da Comissão TéCnica Permanente, EsK
pedal ou Parlamentar de Inquérito ou de Senador,
quando não houver assessor especializado para
as tarefas solicitadas."
1
5} Na tabela de distribuição de funções gratificadas, constantes do Anexo II do Regulamento:

__ l-na parte relativa à Assessoria, código
06.00.00, acrescentem-s_e _1 (uma) FG-1 de Chefe
de Serviço, 3 (três) FG-2 de Chefe de Seção e
8 (oito) FG-2 de Encarregado de Assessoria;
11--na parte eferente à Subsecretaria Técnica
eJuódica, código 06.01.00, que passa a denomiK
nar-se Subsecretaria de Apoio Técnico, substituam-se 3 (três) FG-2 de Chefe de Seção por
4 (quatro) FG-1 de Chefe de Serviço e acrescentem-se 6 (seis) FGK2 de Encarregado de Assessoria;
III- na parte concernente à Subsecretaria de
Orçamento, código 06.02.00, que passa a denominar-se Subsecretaria de Apoio Técnico_a OrçaM
mentes Públicos, substitua-se 1 (uma) FG-2 de
Chefe de Seção, por 3 (três) FG-1 de Chefe de
Serviço e acrescentem~se 6 (seis) FG-2 de Encar·
regado de Assessoria.
-Afl·-zo -o- crrupo Direção e Assessoramento
Superiores- Código SFKDAS-1 00, da ResoluçãO
n~ 38, de 1976, passa a vigorar com as alterações
do Anexo.
Parágrafo único. É criado, no Grupo a que
se- refere este artigo, o cargo em comissão de
Diretor-Ajunto da Assessoria, incumbindo-lhe supervisionar as atividades administrativas do órgão
e ex~rc~r__outras funções que lhe sejam atribuídas
peJO Regimento Interno ou pelo Diretor da Assessoria.
Art. 3~ As despesas decorrentes da execução
desta resolução correrão à conta--das dotações
próprias do Senado Federal.
_Ait. 4° ESta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as dispostções em contrárto, especialmente os art:' 36, 37, 38, 39, 40
e 3 r do Regulamento Ãdministrativo do Senado
Federai. aprovado pela Resolução nç 58, de 1972.

GRUPO DIREÇÃO E ASSESSÜRAMENTO SUPERIORES
CÓDIGO: SF-DAS-1 00

ASSESSORIA

Direção Suj:>eóor
1 - Diretor da Subsecretaria Técnica e Jurídica (SF-DAS-101-4)

1 - Diretor da Subsecretaria de Orçamento
(SF-DAS-101-4)

Sl~uação

Nova

Direção Superior
1 - Diretor da Subsecretaria de Apoio Técnico (SF-DAS-101-4)
Têc~

nico a Orçamentos Públicos (SFDAS-101-4)

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
Encerradá a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, tndependentemente de
votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -

Item24:
Discussão, effi turno único, do Projeto de
Resolução n? 197, de 1988, de autoria da

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Sobre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. 1~Secretário.
-

fi

0

É Jida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
197, de 1988.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 52,
itein 30, do Regimento Interno, promulgO a seguinte:
RESOLUÇÃO
, DE 1988

Comissão Diretora, que dispõe sobre a exeSll_~o de programas, ~s~istenciais para os
servidores do Senado Federal (dependendo
d_e_p_arecer)_,_
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Aluízio Bezerra
para proferir parecer.

O SR. ALUIZIO BEZERRA (PMDB -

Redação final do Projeto de Resolução
R 0 197, de 1988.

N'

1 - Diretor-Adjunto (SFKDAS-101-3)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discuSsão a redação final. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

-ANEXO AO PARECER

ASSESSORIA

1 - Diretor da Subsecretaria de Apoio

do Senado Federal, deferindo à Associação do
Servidores dõ Senado Federal (Assefe) a atribuição de propor à Comissão Diretora da Casa a
institucionalização de programas assistenciais de
interesse de seus associados e dependentes, nos
termos dp art. 204, I, da Constituição (art.I~).
O art. 2° permite que tais programas possam
ser realizados pel~ Assefe, em dependências do
próprio Senado Federal, e_sob s~u controle.
O art. 3~ prevê que constarão de dotaç:ão orçamentária específica os programas que tiverem
participação financeira do Senado.
2. Na Justificação, diz-se que, desejando a As.
sefe desincumbir~se do gerenciamento de progra·
mas assistendais voltados para seus associados,
é de particUlar interesse que lhe conceda essa
permissão, "a fim de -que as ações da Adminis·
traç.~o da Casa, nesse campo, sejam aperfeiçoa~
das .
3. Sendo o Projeto irrepreensfvel quanto à
constitucionalidade, àjurididdade, à técnica legislativa e ao mérito, o nosso parecer é por sua
aprovação.
·
É o parecer, Sr. Presidente.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n? 197, de 1988, que dispõe sobre
a execução de programas assistenciais. para os
serVidores do Senado Federal.
Salà das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
-Aiuízio Bezerra Relator.

ANEXO
(Art. 2? da Resolução n? 196, de 1988)

Situação Anterior
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AC.

Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de resolução sob exame, de autoria da Comissão Diretora, dispõe sobre a execução de programas assistenciais para os servidores

Dispõe sobre a execução de progra-

mas asslstendais para os servidores do
Senado Federal.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 A Associaçiio dos Servidores do Senado Federal- Assefe, p-oderá propor à Comissão
Diretora a institudonalização de programas assis·
tendais que tenham como beneficiários os servidores do Senado Federal, do Centro Gráfico (Cegraf) e do Centrei de Processamento de Dados
(Prodasen), bem como- seus dependentes, nos
termos do art. 204, inciso /, da Constituição F edera!.
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Art 29 A execução desses programas poderá
ser realizada pela Assefe e terá lugar, preferencia1mente, em dependências do Senado federal,
e sob seu controle.
Art 39 Os programas asslstendais que tiverem a participação financeira do Senado Federal
constarão de dotação orçamentária especifica.
Art 49 A Comissão Diretora regulamentará o
disposto nesta resolução no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5<? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art & Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a dtscus_são, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nos termos do art. 203 do Regimento Interno,
a Presidência propõe ao Plenário a prorrogação
da presente sessão por mais 30 minutos.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Prorrogada a sessão por 30 fnínutOs.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem25:
Dis.cussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n<:> 57, de 1988, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que altera
a redação do art. 3<> caput, da Lei no 5.107,
de 13desetembrode 1966, que cria o Fundo
de Garantia do TetnpO de Serviço, com a
finalidade de estabelecer correção mohetária
mensal para seus depósitos (dependendo de
parecer).

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação das lideranças, nos termos regimentais.
Conforme dispõe o art. 6~ da Resolução n~ 1,
de 1987, designo o nobre Senador Pompeu de
Sousa para proferir parecer sobre a matéria.
O SR. POMPEa DE SOOSA (PSDB- DF.
Para proferir paracer)-Sr. Presidente, Srs. Senadores, de autoria do nobre Senador Francisco_
Rollemberg, o projeto em tela objetiva adotar o
critério da correção monetária mensal para os
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.
Em suaJUStificação, o autor da proposta afirma
que "o Fundo de Gararitia do Tempo de Serviço,
criado com o objetivo de assegurar um pabimônio ao trabalhador, vem 'sofrendo uma defasagem
em relação à sua correção mon~tária. Inexplicavelmente, enquanto tudo é corrigido mensalmente, inclusive a extinta UPC, que-fOi substituída no
Sistema Financeiro de Habitação pela OTN, o
FGTS permanece como antes. apenas corh correção trimestral".
Não resta dúvida que a atual sistemática vem
causando grandes prejuíZos ao trabalhador, uma
vez que a inflação galopante está corroendo, de
maneira voraz, seu património.

Por outro lado, o presente projeto de lei traduz
uma antiga reivihdica'ção da classe trabalhadora
e, se aprovado, transformar-s~á numa medida
de grande alcan-ce social.
Ante o exposto, opinamos pela sua aprovação,
na forma como se encontra.
.I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é_fa__'{orável.
Em discussão o projeto, em turno único.
_ O Sr. Rona~ Tito Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
·_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palavra, para discutir, o nobre Senador
Ronan Tito, Lider do PMDB.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG .. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o projeto tem um aparente chamamento social muito grande, ou seja, a C?Jpitalizaçã:o da correção mensal. No entanto, não podemos ~ecer também a conseqüência. O que
remunera o depósito do Fundo de Garantia por
Tempo de Se"rviço é usado, comumente, para
financiar a habitação popular. Se fiZer-moS a correção monetária mensalmente para remunerar o
fut'l9-Q de garantia do trabalhador, teremos que
fazê-la também para o pagamento da prestação
da casa própria. Isso é dar com u'a mão e tirar
com a outra.
_ Qe man~ira que devo dizer a V. Ext e a esta
Casa que, fnicialmente, também era de acordo
com a aprovação desta medida, mas, pensando
melhor, gostaria que os nobres senadores pensassem no assunto, porque, para remunerar o trabalhador, repito, o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço é aplicado, na sua quase totalidade,
na habitação popular. Ora, para se ter a remuneração tem que haver a aplicação.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, envio à Mesa
requerimento em que peço o adiamento da apreciação desta matéria, por 30 dias, para que haja
um estudo mais acurado.
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lares norte-americanos). (Dependendo de
parecer.)
De acordo com o art. 6? da Resolução no 1,
de 1987, concedo a palavra ao nobre Senador
João Menezes para proferir o pare<:er e apresentar
o respectivo projeto de resolução.
O SR. JOÃO MENEzES (PFL- PA. Para
emitir pare-cer.) -Sr. Presfdente, Srs. Senadores~
-com a Mensagem n<> 267. de 1988, o Sennor
Presidente da República solicita ao Senado Federal autorização para que o Governo da União possa contratar operação de crédito externo no valor
de US$ 71,000,000.00 (sententa e um milhões
de dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional de _Reconstrução e Desenvolvimento
(Banco Mundial), destinado a finãndar pardalmente o Projeto de Irrigação do Jaíba, no Estado
de Minas Gerais.
A proposição presidencial está fundamentaâa
em dispositivo constitucional (art. 52-V da Consti~
tuíção Federal) que exige prévia autorização do
Senado Federal para qualquer contratação fmanceira externa.
No mérito, o pleito enquadra-se em caSos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
ASsim sendo, conduímos pelo acolhimento da
Mensagem nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLOÇÃO
N• 209, de 1988
Autoriza o Governo da União a conl:l'a-

t.ar operação de crêdJto externo no valor
de OS$ 71,000.000.00 (setenta e um mi-

lhões 9e dõlares norte-americanos).

Ó Senado Fe"dera1 reSolve:
Art. 1? É o Governo da Onião,_ nos termos
do artigo 52-V dél_- Ca"n~t~tuição F~deral, autorizado
a contratar operação de crédito externo fio valor
de US$ 71.000,000.00 (setenta e um milhões de
dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional de_ Reconstrução e Desenvolvimento
- (Banco Mllildial), destinado a financiai'- ParcialO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mente o Projeto de Irrigação do Jaíba no Estado
Sobre a mesa, requerimento que será lido peló
de Minas Gerais, de conformidade com a MensaSr. 1o Secretáôo.
gem no 522, de 7-12-88, da Presidência da RepúÉ lido e ãprovado o segujnte
blica.
Art 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
. REQUERIMENTO
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
No 247, de 1988

Nos termOs do art. 310, a1ínea "c", do Regimento Interno, recjueiro adiamento dà: discussão
do Projeto de Lei do Senado n" 57/88, por 20
dias.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 198&

-Ronannto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em conseqüência da aprovação do requerimento,
fica adiada a apreciação da matéria pelo prazo
fixado pelo Plenário, que é de binta_ dias.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 2 6:

Mensagem n~ 267, de 1988 (n° 522/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autoriZado o Governo da Onião a contratar
operaçiio de crédito externo no valor de US$
71,000,000.00 (setenta e um milhões de dó-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é· favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação. O Sr. Ronan Tito - Sr. Pre_sidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
_0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito,
para encaminhar a votação.
0 SR. RONAN TITO (PMDB _ MG. Para
- encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)

-Sr.PresidenteeSrs.Senadores,querodarum
depoimento a esta Casa sobre esse projeto de
irrigação, que conheço desde o "n?lscedouro.
O inicio da execução desse projeto se deu
quando era Governador do meu Estado o Dr.
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Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussão. ·
Em votação.
Os Srs:-senadores que a aproVam queiram perde urna grande capacidade de prOOução de grãos.
manecer sentados. (Pausa.)
Desvia-se, naquela região do Jaíba, uma boa perAproVada, contra o voto_ do nobre Senador Jacentagem do rio São Francisco, para se pretender,
durante a execução do total do projeto, irrigar
mil Haddad.
100 mil hectares de terra. Vejam bem, Srs. Sena-_ projeto vai à promulgação.
dores,_trata-se de uma terra bastante fértJ.l, de uma
solaridade muito grande, mas é uma região comO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) prometida pelas estiagens. Tendo-:se, então, a irriItem 31:
gação do rio São Francisco na região do Jafba,
Mensagem n' 273, de 1988 \n' 535188,
aquela região p-oderá transformar-se em um eixo
na origem), relativa à proposta para que seja
extraordinário da produção agrícola deste País.
autorizado o Governo da União a contratar
Poderá ainda propiciar o assentamento de pequeoperação de crédito externo no valor deUS$
nos colonos na região, porque a irrigação normalK
5,000,000,000.00 (cinco bilhões de dólares
mente é intensiva na ocupação de mãoKde-obra.
norte--amerlcanOs)-(dependendo de parecer).
Por isso mesmo, Sr. Presidente, recomendo aos
Sobre a Mesa, requerimento qu_e será lido pelo
Companheiros e lhes peço a aprovação desse
Sr. 19 Secretário.
financiamento. (Muito bem!)
seguinte
É
lido
o
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tancredo de Almeida Neves, de quem tive a honra

de ser Secretário de Trabalho e Ação Social. Trata-se de um projeto do maior alcance social e

-o

Em votação o projeto.

_
Os Srs. Senadores que o aprovám queiram perK
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 19 Secretário.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n' 209, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução no 209, de 1988, Que autoriza o
Governo da União a reaiU:ar operação-de empréstimo externo no valor deUS$ 71,000,000.00 (setenta e um milhões de dólares americanos).
Sala das Sessões, 15--de dezembro de 1988.
-João Menezes, Relator.

REQUERIMENTO
N• 248, de 1988
Nos termos do .3rt 31 O, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão da Mensagem n 9 273/88 item 31 da Ordem do Dia a
fim de ser feita na sessão de 15 de março de

_1989:_--

--

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.

-Severo Gomes -Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação.
O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra, Sr.
Presidente, para encaminhar a votação.

- - O SR. PRÉSIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, para encaminhar, ao nobre
Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (MG -Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ontem, tentei inutilmente impedir
Redaçâo final do Projeto de Resolução
a votação de empréstimo de 300 milhões de dólan~> 209, de 1988.
res. Peço, agora, a meditação do Senado da RepúFaço saber que o Senado Federal aProvou, nos__ blica para a Mensagem n"' 273, de 1988, do Setermos do art. 52, inciso v, _da Constituição, e - -nhor Presidente da República. Particularmente,
-peÇo a atenção-do meu nobre Companheiro de
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RepresentaçãO do Estado de Minas Cierais, nobre
RESOLUÇÃO
lider Senador Ronan_ Tito.
N~
, DE 1986
Nos termos do art. 52, vem o Senhor Presidente
da República, nobres Srs, SenadOres, pedir o
montante de cinco bilhões de dólares norte-ameAutoriza o Governo da União a realizar
ricanos. Não são cinco milhões de dólares, nem
operação de empréstimo externo no va300 mílhões de dólareS-, sãO cinco bilhões de dólalor de OS$ 71,000,000.00 (setenta e um
res! Não é possível, Sr. Presidente, que o Senado,
milhões de dólares americanos).
-ao apagar das luzes, venha a aprovar essa mensaO Senado Federal resolve:
gem do Senhor Presidente da República, e com
Art. 1 9 É o Governo da União, nos termos
um agr~vant~ Srs. Senadores, é que há uma Codo art. 52, indso V da Constituição Federal, autorimissão Especial da Dídiva Externa no Senado
zado a realizar operaç~o de empréstimo externo
da República. Essa comissão tentOu obter inforno valor deUS$ 71,000,000.00 (setenta- e ummações de S. Ex• o Ministro da Fazenda, inforJlla·
milhões de dólares americanos), junto ao Banco
Çóes-que--nãõ-foram- dadas pelo Ministro. O MinisInternacional de Reconstrução e Desenvolvimentro foi convidado a comparecer à Comissão da
to (Banco Mundial), destinado a financiar, parcialDívida Externa, e tem evitado a ela comparecer
mente, o Projeto de Irrigação do Jaiba, no Estado - e tem evitado dar as informações.
de Minas Gerais.
··Assim, chamaria a atenção dos Sr$. Senadores
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
para e_s$e problema do reescalonamento do endide sua publicação.
vidamento brasileiro, que só hoje chega à apreciação do Senado. No entanto, o Brasil fez a compatiO SR. ~_IDENTE (Humberto Lucena) bilizaÇão do fluxo da transferência das dívidas 'com
Em discussão a tedação final. (Pausa.)
ANEXO AO PARECER
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alguns países, entre eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados .Unidos, França,
ltáJia, Japão, Países Baixos, Reino Un_ido, Suécia
e Suíça, no âmbito do chamado Clube de Paris.
É importante frisar que ninguém está querendo
impedir esse exame, esses intendimentos que o
Bfasil fez com o chamado Clube de Paris. Mas
ri.Oterri, -nÕbres Srs. Senadores da República, há
uma Ata assinada pelo Brasil, que foi chamada
a Ata sobre a Consolidação da Dívida do Brasil,
fumada em 29 de julho de 1988. Então, o Governo
brasileiro já conhecia os termos dessa Ata, porque
a firmou a 29 de julho de 1988. E o que dizia
essa Ata? O que pretende dizer essa Ata! Não
a conhecemos, não a temos.
"Contemplando O referericiamento, ou o
reescalonamento dos vencimentos de 100%
dos valores do principal e de juros de obrigações contraídas anteriormente, a 31 de março de 1983, venddas e a vencer no período
compreendido entre 19 de_janeiro de 1987
e 31 de inarço de 1990, no montante de
cinco bilhões de dólares americanos, ou o
seu equivalente em moedas ... "
E o que é mais grave- e é possível que aqueles
que têm acesso mais direto ao Governo da República possam informar, mas informar nesta noite,
Sr. Presidente - , não há nenhum senador que
se- pOssa O:ebrUçar sobre os números que são
enviados; examinar com o devido cuidado essa
ata; fazer os cálculos devidos do juro do principal.
E quais são os juros aplicáveis? Aqui não se diz,
~penas diz o seguinte:
''A1ém das condições gerals, acima descritas, mencionados os contratos bilaterais" que_ foram vários países, como já frisei "deverão conter a taxa de juro aplicável, que
- usualmente reflete o custo de capitação de
cada credor."
Qual é esse- juro aj:IHcáv_el, para cada credor
que aqui está? Cada credor dos Estados Unidos,
do Canadá, da Espanha, Itália, Japão, Países Baixos. cada um deles tem um juro aplicável. Não
sabemos qual é esse juro aplicado para cada país.
Srs. Senadores, on~~m. atendi a um apelo do
nobre Líder Ronan Tito,- e ãlrida seril o SériãôO
da República estar devidamente instruído, pe.imitiinos que esta Casa aprovasse o crédito de 300
milhõeS de dólares norte-americanos para financiar parte da agi"icultura, parte - não se dizia
como, sem projeto, sem as instruções, sem dizer
que juros, sem dizer o prazo de carência. Não
é possível que, nesta altura da nossa sessão, com
as constantes negativas de S. Ex!' o ministro da
Fazenda, venha o Senado da República a aprovar
esse reescalonamento sem a devida atenção, sem
o devido estudo. E não se diga, Srs. SenadOres,
que alguém aqui esta apto a prestar essas informações.
Por razões, Sr. Presidente! que não podem ser
prestadas agora, à luz de um debate da maior
importância para o País, o País - como tenho
frisado, e todos os Srs. Senadores sabem - ccr
meçou a se endividara partir da 1974, pelo Decreto-Lei n" 1312, -sendo na· época -Presidente da
República o GeneraLEmesto Geisel. E o primeiro
financiamento foi para o antigo Departamento de
Portos_ e Rlos Navegáveis; em segUida, com a
alteração deste decreto-lei, o T escuro Nacional

4242

Sexta-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

passou a responder a este endividamento externo,
que se processou ao longo do período do autori·

tarismo.
_ .
Estamos sob a égide da nova Constituição. Evidentemente o Gov.emo brasileiro não poderia esquecer que estamos sob a égide da nova Constituição, aprovada a 5 de outubro de 1988. A nova
Carta Magna exige do Senado da República uma
série de providêildas que esta casa já precisaria

ter adotado e não o fez.
Além disso~ Srs. Senadores_- e, aqui, é- im-por:.tante frisar, é preciso que este lei exista, uma lei

complementar, em função do art. 163 da nova
Constituição Federal.
Portanto, Srs. senadores, chegamos a um momento difícil da nossa sessão. Serei obrigado, se

Portanto, Srs. Senadores, o meu apelo é_ no
sentido de que meditem e aceitem esse pedido
de_ _adiam~nto da vota~o do proJeto pelo qual
o Govemõ Solicita cinco bilhões de dólares americanos.
Era o qile tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Edson Lobão - Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, para encaminhar, que falará pela Liderança
doPFL.. ~
.
.
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EritãO, Sr. Presidente, O que· O Presidente da
República pede, com exposição de motivos do
Sr. Ministro da Fazenda, é a autorização constitucional do ~enado da ~epública Pélra que se implementem a Ata que foi ãsSinada ......:: _e -Que -aqUi
se encontra - por todos os países do Clube de
Paris, todas_ as_ assinatUras, inclusive do Diretor
do dube de Paris e do representante brasileiro.
Sr. Presidente, adiar a votB.ção de,s~ matéria
é_ adiar o desfecho de urna providência a que
o Brasil eStá obrigado.
~
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Edison
LobãO, V. Ex• me permite um aparte?

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA. Como
--o SR. EDISON LOBÃO- Com nl.uito prãPara encamlnbar. Sem revisão do orador.)
zer.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto que
esse adiamento não for concedido, a solicitar de
O Sr. Div_aldo Suruagy- Ouvimos as coloestamos examinando, objeto de mensagem do
V. Ex' o que não gostaria de fazer, para não intercações e arguhientos apresentados pelo Senador
Sen""hor Pré~iderite da República, nãO -diZ respeito
romper os nossos trabalhos - a devida verificaa empréstimo de cinco bilhões de- dólares; refe- Itamar Franco. Relembra S. Ex' uma série. de coção de quorum.
branças, uma série de- solicitações que o Senado
re-se a um pedido de autorização do Senado FeSr. Presidente, matéria desta import2mda, che-fOrmulou ao Poder Executivo, atrêlvés do Mini~
deral, de acordo com a Constituição da República,
gar ao Senado da República sem maiores explicatério da Fazenda, e, lamentavelmente, por razões
para o reesddonamento de urna dívida que o
ções, apenas há uma Folha de papel, em que
que desconhecemos, o Ministério oão atendeu
Brasil tem para com o Clube de Paris, de cinco
não se pode fazer nenhum cálcu1o em relação
bl1hões de_ dólares. Portanto, não se trata de obter às solicitações desta CaSa. Hojé," estàmo·s jUigan~
aos juros, ao principal,ao juro aplicado, aos juros
do um projeto de iniciativa da Presidência da Recinco bilhões de dólares novos e, sim, de proviflutuantes.
pública, onde V. Ex_!' coloca, com muitª- propriedenciar amedidã. mais correta que poderia haver
Sr. Presidente, toda a assessoria aos Srs. Senadade, a importância da decisão do Senado da
neste sentido, õ reescalonamerito da dí'iida:
dores deve ser dada, não apenas quando um seRepública em tomo deste tema. O S~nador Itamar
Estamos diante de três alternativas: ou reescanador está usando da palavra. Pode ser dada fora
Franco- e V. & colocam esta Casa dk:lote de um
lonamos a dívida que temos para com o Clube
do plenário; pode ser dada pelo ExeCutivo. Aqui
dilema e, como homens. coro a responsabilidade
de Paris; ou pagamos a dívida, se tivermos dinheinão nos importamos que o Executivo traga todos
que nós todos possuímos, deveremos encontrar
ro; ·e não o temos; ou. então, temos que dar o
os seus assessores. Aliás, devia ter trazido antes,
uma solução que atenda às exigências e às colo"calote",_ simplesmente dizer que não pagamos,
porque essa ata foi firmada a 29 de julho de 1988.
cações brilhantemente_feitas pelo Senador Itamar
como já se fez certa feita, com resultados trágicos
Não gostaríamos nem queremos impedir que
Franco e à -importância da aprovação deste propara a economia e para o prestigio internacional
o Brasil proceda a este reescalonamento, mas
. jeto tão b~m exaltado pela inteligência e pelo tado Brasil. __
queremos votar após os devidos estudos, analilento verbal de V. Ex• O Senador Itamar FrortcÇ)
Sr. Presidente, esta Ata que foi assirlada pelo
sando, inclusive, essa ata. Pode ser que alguém
tem consci_ênda regimental e S. EX afinnou, no
Brasil e por todos os países do Clube de Paris
tenha essa ata e até a apresente neste momento foi encaminhada, segundo tenho noticia, ao Presiinicio de seus argumentos. que, com tristeza, seria
aqui, mas não há condição, Sr. Presidente, Srs.
obrigado a pedir verificação de quorum, e imadente do Senado Federal no dia 26 de outubro
Senadores, de votarmos cinco bilhões de dólares
-gino não tenhamos o quorum necessário, regideste ano - é a informaç~o que tenho, que o
para esse reescalonamento. Não estamos votanmental, para aprovação deste projeto. Eu deixaria
Presidente do Senado poderá confinnar ou não:
do cinco dólares, não estamos votando duzentos
uma sugestão: o Executivo informa que encami26 de outubro, com resposta de recebimento. _
dólares, não estamos~ votando nem os 300 minhou a Ata à Presidência do Senado. Sugiro qUe
Além disso, Sr. Presidente, aqui compareceu,
lhões de dólares que votamos ontem, sem saber
esta Ata s_eja lida, _e gostadamos d~.s~bey se o
informalmente, o representante brasileiro que neoqUe-v6tavãiTIOS:--------------Senador Itamar Franco se contentaria com a leitugo-c-iou-essa dívida no Clube de Paris e que tamra desta Ata,- onde encontrássemos uma solução
bém assinou a Ata. Compareceu aqui com a doPor Isso, peço aos Srs. senadores uma meditaintermediária que pudesse atender às aspirações
cumentação completa, na tentativa de mostrá-Ia
ção profunda. Mais ainda, Srs. Senadores, porque
do País e preservar a soberania desta Casa. Esta_
ã todos os srs. senadores, assim como para desa Comissão da Dívida Externa, da qual sou suplené a sugestão _que deixo com V. Ex'", que fala, neste
truir todas as dúvidas que pudessem existir _em
te, tentou várias vezes obter as informações do
momento, n_ã_o___apenas em nome do meu Partido
torno desta matéria.
Governo brasileiro, mas lhe foram negadas.
como em nome do Executivo FePeral. Há tamO Governo nada tem a esConder. Esta é urna
Faço aqui meu apelo para que esta matéria
bém a ailáliSe, o julQ-amentQ_ do ~nadar Itamar
dívic;la antiga que eslávencendo. Em 1987 venceu
tenha a sua votação adiada, a fim de que possa-Frailco, sem favor algum um dos fiais brilhantes
uma parte; em 1988, outra parte; no ano vindouro,
mos sobre ela nos debruçar, e o Sr. Ministro da
Senadores que esta Casa pdS'suL É uma sugestãO
1989; vencerá C?t.itra Parte; e, por último, vencerá
Fazenda, juntamente com a sua assessoria, çiossa
=que- ousaria submeter a dois tale-ntos ~O Senado
a parcela de 1990.
comparecer ao Senado da República, trazendoda República, encarnados e carã:cterJià.âOS- nas
Diligente no cumprimento dos seus deveres_,
nos todas as explicações. Este é um ponto sagrapessoas de V. Ex" e do Senador Itamar Franco.
o OovemQ. to_mo.u providências para negociar! reado.
---- ---lizando _uma e~5=_elente negociação, porque consePara finalizar, há alguns anos apresentei um
O SR. EDISON LOBÃO- Senador Divaldo
guiu o reescalonamento de 100% da dívida, _ou
projeto que está até hoje tramitai1do pela Câmara
seja, o Brasil não vai desembolsar um único centa- Suruagy, _agfadeço a V. EX a sugestão e as palados Deputados, obrigando que todos os contratos
vo de dólar_ nesta negociação feita com os países vras generosas com que se refere a este seu mofeitos pelo Brasil no exterior fossem submetidos
do Club~ de Paris, e não pagará um centavo, desto companheiro.
à aprovação- do Congresso Nacional.
O Senador Itamar Franco é um dos mais brisequer, de juros.______ _
Esse projeto foi apresentado antes da ConstiNão posso imaginar que_ exiSta uma negocia- lhantes componentes desta Casa Elogio a sua
tuição de 1988, à época relàtado pelo -Senador
ção internacional melhor do qu_e esta; é a negocia- vígilância, que é importante e oportuna.
José Fragelli e aprovado, nesta Casa, poi unanimição onde não se paga.um só centavo no venci- - Estamos, entretanto, diante de um problema
dade. Foi enviado à Câmara dOs Deputados. lá,
mento que já ocorreu e não se pagará juros no absolutamente claro e transparente. Não há nada
a esconder nesta matéria, até por que a dívida
hoje está dormindo em alguma gaveta, sem ne~nclmento que aindã virá. E ressalto, ainda, que
nhum valor, porque a Constituição de 1988, felizo reescalonamento foi feito _paia o pagamento contraída, objeto de cinco bilhões de dólares, não
mente, deu ao Congresso Nacional essas atribuiem J O anos, çom cinco d~ carênda de uma boa o foi pelo Presidente José Samey. Sua Excelência
ções que o Governo é obrigado a atender.
está apenaS--no cumprimento de seu dever de
parte.
_uder~

Dezembro de 19a8

DIÁRIO -DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Chefe de Estado, procurando cumprir os compro-

missos brasileiros para com os países do Clube
de Paris. Só e nada mais. -QualqUer ddaàáO brasi~

leiro, qualquer membro_ deste Senado da República, excetuando este que é o mais modesto de
todos, que fosse hoje Presidente da República,
estaria igualmente envíando a mesma mensagem

ao Congresso Nacional, porque nenhum Presidente poderia furtar-se ao cumprimento do seu

dever. E este é um dever do Chefe de EStado,
do Chefe da Nação brasileira.

a

Senador Divaldo Suruagy, se PresidênCia está
de acordo, eu, absolutamente, nada tenho a opor
que a Ata seja lida pela Secretaria da Mesa, se
também asslm estiver de acordo, é claro, o eminente Senador Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco -

Permite V. Ex" um

aparte?

O SR. EDISON LOBAO- Com muito prazer.

O Sr.ltamar Franco- Não quero interromper V. ~. aPenas para dar um detalhe-. Sabe
V. Ex" qual foi a data em que o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional esta mensagem? Chamaria a
atenção dos srs. senadores para esta data, porque
é importante esse dado, Senador Divaldo Suruagy. Como foi assinada em jt..ilho, o Senhor Presidente da República envia aoS Srs. Membros do
Sehado Federal com que data?
O SR. EDISOI'I LOBAO -

Com data re-

E por que naquela época o Presidente da República, Senador Ttamar FiãnC:O, não pediu autorização do Senado? Porque naquela êpoca a Cons~
tltuição, sob a qua1 vigia o Estado de Direito brasileiro, não exigia do Governo esta providência. A
Constituição atual, promu1gada em 5 de novembro, esta sim, é que exige esta providência. E,
no cumprimento da Constituição é que o Presidente da República, cumpridor fiel da ConstituiçãO, e_tiVioi.i a mensagem ao Senado Federal. Não
fosse cumpridor da Cons.tituição e não teria enviado a mensagem.
Por isso, Sr. Presidente, não vejo razão nenhuma para o adiamento da votação da mensagem
presidenciFtl. E repito, pela terceira vez: Sua Excelência nãc. propõe um empréstimo de. cinco bilhões de t.ólares; pede apenas autorização para
negociar uma dMda que temos, e nada mais.
Sr. Presidente, peço aos_ eminentes Senadores
da República não aceitem o pedido de adiamento
formu1ado pelo nobre Senador Itamar Franco. E,
se eu pudesse pedir ao Senador Itamar Franco,
pediria qUe S. Ex- retirasse o seu pedido de adiamento._
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ConcedO a patavra ao nobre Senador Jamil Haddad, que está inscrito para falar, e, Jogo a seguir,
ao ilustre Senador Carlos Chiarelli, qUe tai"nbém
está inscrito para falar.

O Sr. João Menezes -

insCr_~a. por favor.

Então, V.

Ex~

me

O SR. JAMIL HADDAO (PSB - RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sou membro
tíssima! No dia 13 de_ dezembro de 1988. O Brasil
da Comissão da Dívida Externa Brasileira. Ao lníleva um ano e tanto discutindo com o Clube de _cio dos nossos trabalhos, e já lá se vão quase
Paris. O próprio MinistrO
-Fãien&, diSse que dois anos; flz um requerimento de informações
precisa remudar o reescalonamento. É S. Ex• _ao Banco Central, para que fossem remetidos
quem o diz, através da imprensa, e_o disse agora,
a esta Casa os contratos relacionados com a díviem um encontro dos Ministros da Fazenda dos da exte:ma brasileira.
países latino-americanos, preserite o_ r~presentan
Recordo-me bem que o saudoso Senador Virgíte do México ...
, Iio TávOra, respondendo àquela minha consulta,
disse que, segundo o Banco Centrãl, seria imposO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência está ,;apenas lembrando a V. fr sível remeter aqueles contratos, em razão do grande número de contratos existentes nt:sse Banco,
que se equivoca no instante em que aparteia o
orador, que está encaminhando. Não pode haver e que somente através de uma amostragem poderíamos receber alguns contratos nesta Casã.
aparte em encaminhamento.
~r. Presidente, Srs. Senadores, já lá se vão doiS
O Sr. Itamar Franco - Pensei que S. Ex.' Jonoos anos e não vimos nenhuma amostra,
estivesse discutindo, Sr. Presidente.
quanto mais amostragem dos contratos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. dados oficiais
O SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) do BanCO Cehtral revelam que, de 1970 a 1986,
Estou apenas lernbrando_.a V. EX'
foram "captados", em números redondos, 200
O Sr.ltamar Franco- Se-está encarriinhan- bilhôes_de dólares do exterior, dos quais 184 bilhões retomaram como pagamento dos juros da
do, peço desculpas a V. Exf Só não posso retirar
dívida.
da Taquigrafia o _que falei. Mas, enfim... ·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem, agora, o
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)nobre Senador Edison Lobão defender o GoverExatamente. É encaminhamento da votação.
no, apresentando, na realidade, as suas razõeS'.
Laborou S. Ex" em alguns equívocos: primeiro,
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente
declarou que a Constituição foi promulgada no
Humberto Lucena, conquanto não seja permitido
dia 5 de_ novembro, quando, na realidade, o foi
a~rte, devo dizer a V. ~ que a intervenção do
_a 5 d_e outubro. Posteriormente, S. ~ diss~ que
eminente Senador Itamar Franco apenas dá uma
já houve uma falta de pagamento, uma moratória,
oportunidade para esclarecer melhor o assunto.
que causou malefícios incomensuráveis ao nosso
Rea1mente, o Presidente mandou esta mensagem
País. É uma falácia que não podemos acreditar
recentemente. Mas iniciei minhas palavras dizenseja coloc_ad_a, porque não houve moratória, houdo que no dia 26 de outubro o Senado fora inforve falência. A partir do momento em que temos
mado, por expediente do Governo da República,
que ter um superávit mínimo de um bühão de
de toda a negociação feita.
dólares menSDfs para fazer face ao pagamento

cente.
O Sr.ltamar Franco- Recentíssima! Recen-

-aa
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de 12 a 13 bilhões de d_9_1ares,juros dessa dív:ida
maldita, aquele superávit que era _de 200 ou 300
milhões mensais, não havia como pagar! Que
moratória é esta? O que aconteceu?
A partir do momento em que começamos a
ter um superávit superior a um bilhão, já pagarr~os
tudo e mais alguma coisa. Diz S. EX"" que é aperias
a· rolagem de uma dívida. S. Ex- tem razão, é
um acordo da rolagem de uma dívida, mas que
não sabemos em que condições foi feita. Alguém
tem condições, neste plenário, de dizer em que
foi aplicado esse dinheirO? Em que condições
de juros foram feitOs- eSses contratOS? Ninguém.
Então, como vamos nós, agora, autorizar uma
rolagem de dlvida que nos é remetida à solicitação
no dia 3 de dezembro, que vem à Orgem do
Dia hoje, no dia 15 de dezembro, justamente para
ser votada às 20 horas, quando faltam 4 horas
para o encerramento do ano legislativo?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamoS deixar
esta matéria para ser apreciada em mélrço do
ano que vem, e af, calmamente, vamos analisar,
se o Governo remeter a esta Casa, as informaÇões
- e o nobre Senador Carlos Chiarelli se recorda
que S. Ex- o Ministro Maílson da Nóbrega velo
à comissão informalmente, quando tomou posse,
e nos declarou que não havia nada de acordo
com o fundo Monetário Internacional, e, dois dias
depois, em São Paulo, numa reunião com empresários, dizia que ia fazer o acordo com o F'Wldo
Monetário Internacional, que ele mesmo havia negociado anteriormente, que havia sido um fracas-so, mas que, agora, o F.M1 era outro. Srs. Senadores, não estamos- brincando. Temos a prerrogativa constitucional de analisar, a
partir da edição da nova Constituição, os contratos
externos deste País. E vamos, ao apagar das luzes,
na penumbra, perinitir, dar esse aval, esse cheque
em branco magnanimamente para o Governo Federal? Não. Inclusive, existem ainda créditos. J)a·
tes da dívida que vão até 1990. Por que niO deixar
para março? Queremos maiores detalhes, quere.
mos__ cumprir, como já disse, com nosso _dever
de Senadores.
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, é contrlstador
não cumpramos o que a Constituição noS manda
fazer.
Diz bem o nobfe senador Itamar Franco: não
é possível, Sr. Presidente! São cinco bilhões de
dólares! E ainda se diz; não, não foi contraído
por este Governo.
Sabemos que essa dividã ]á vem de há muito
cada vez mais pagamos níé'iis- juros, e ·cada vez
a situação de miséria da população brasileira é
maior.
Diz S. Ex'_ que ficaremos mal se não pagarmos
a dívida. Existe uma coisa chamada cartel, truste,
cartel dos credores, e eu advogo o ·cartel dos
devedores.
S. Ex.' o Presidente Gorbatchev vai liberar as
dívidas externas, vai dar um prazo de 100 anos
para a dívida externa da União Soviética. E estamos aqui- eu, o Senador Itamar Franco, o Senador Carlos Chiarelli- roucos não de falar, de
tanto ouvir. Estamos falando a respeito da dívida
externa, desde que assumimos a nossa cadeira
no Senado. É hora de se fazer o cartel dos devedores. Temos que mudar esta ordem econômica
internacional que vive da miséria dos países do
Terceiro Mundo.

/
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Esta é uma realidade. E só teremos condições
de evitar uma crise sangrenta neste País a partir

do momento em que ftzerrnos investinl.i:!ritos de
grande monta no setor social.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha posição
é muito clara e inSofLsmávei: eSsa éuvtdã é iinpagável em dols sentidos. Primeiro, porque já foi

paga; segundo, porque pagamos ...
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Jamil Haddad, vou interromper
V. Ex' para propor ao Plenário, ex~offido, mais
uma prorrogação de meia-hora.
Os Srs. Senadores que aprovam ~ proposição
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
Está prorrogada esta sessão.
O SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente,
vou encerrar. Todos se lembram que as reservas
brasileiras, à época da moratória, caft'am a 3 bilhões e 800 milhões de dólares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há necessidade
de uma reflexão profunda; estamos aqui para,
em nome do povo, fiscalizar os atas do Governo.
T emcis que fazer ·essa fiscalização coerentemente.
Deixo aqui Sr. Presidente, a minha palavra de
protesto pela maneira como essas matérias têm
chegado à Casa e quero dizer que somos. ..
O Sr. Ney Maranhão - V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Darei o aparte
com a maior satisfação, se o Presidente o permitír.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Jamil Had·
dad, v. Ex" tem razao qUando diz que temos que
fazer um dube dos devedores, porque, pelas esta~
tísticas, _em 1990, o débito da América Latina será
praticamente de .500 bühões de dólares. V. Ex"
tem toda razão neste sentido.

O SR. CARLOS CHIAREUI (PFL - RS.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Projeto que chega
a esta Casa-_ corno já dizia e destacava o Senador Itamar Franco - foi enviado no dta 13 de
dezembro, porta_nto, há pouco mais de 24 horas,
para deHb~raç:ão do Senado da República, sobre
o montante de cinco bilhões de dólares, e requer
algumas considerações, além daquelas qu~_ aqui,
já co-m tanto brilho, foram expedidas pelos 11ustres
Senadores que me antecederam.
Em primetro lugar Sr. Presidente, o refinanciamento de que se trata, ou o reescalonamento
_de vencimentos, chame-se como se queira chamar, não é um ato gratuito, ou graciosos, é um
ato cofif gravame. Aliás, quem o diz é o Sr. Ministro
da Fazenda, no item 3-3-3: -"prazo de amortização dos juros". E ali refere~se, inclusive, ao mon-tante da taxa dos juros previsíVeis.
Portanto, não se trata aqui de um ato formal
de mera transposição cronológica de um débito,
e sim de uma renegociação que, como qualquer
renegociação, sobretudo nas finanças internacionais, evidentemente não implica relacionamento
entre anjos e ingênuos. nem em um ato de doação
franciscana. Esse é um ato de comércio, particu·
larrnente de comércio financeiro, onde a matériaprima é o dinheiro. E aqui se estabelecem prazos
para· essa tõlagem. A rolagem tem custos e esses
custos se traduzem em juros, em spreads, em
taxas, calculadas de acordo e nos termos do mercado internacional, que, de resto, não estão sequer escondidas, estão referidos no documento
que nos foi enviado pelo Poder Executivo.
Estamos tratando de um endividamento a ser
prorrogado por prazos que podem ir além desta
década e que vão comprometer, inclusive, as novas gerações, num montante correspondente a
cinco bilhões de dólares, e das suas conseqüêntes
e decorrentes imposições de custos desse próprio
ingrediente da negociação.
Retiro, Sr. Presidente, outra expressão do texto
da mensagem. Não vou fazer qualquer comentário além do que nela não esteja referido. No
item 5, fala-se:

O SR. JAMD... HADDAD- Vou encerrar, Sr.
Presidente, fazendo um apelo aos nobres pares
desta Casa, para que deixem essa matéria para
março. Pretendíamos uma auditagern da dívida
externa, que nos foi negada. Precisamos de mais
tempo para que possamos realizar uma análise
mais profunda a respeito da matéria Esse em~
"'Além das condições gerais acima descripréstimo, queremos vêMio sob quais condições
tas, eiS -mericiOiütdos contratos bilaterais defoi feito àquela época - foi anterior à adminisM
verão conter a taxa de juros aplicável, que
tração do Presidente Samey, não tem nada a ver.
usualmente reflete o- cUsto de captação de
Queremos saber as condições, os juros, em que
cada credor, acrescida, se for o caso, do corfoi aplicado esse dinheiro. Queremos ter cons·
respondente custo administ~ativo."
dência tranqUila para a aprovação desta matéria.
Não vejo mal algum em deixarmos para março
Há, portanto, dupla incidência - o custo de
a aprovação desta matéria.
Captação e o custo administrativo, cláusulas preFaço um apelo aOs nobres Senadore_s para que
vendo a arbitragem como forma de solução de
possamos diligenciar a respeito destã matéria
controvérsia entre a União_ e seus credores, além
com mais tranqüütdade, pois estamos a quatro - das demais condições usualmente pactuadas em _
horas do encerramento do ano legislativo, e maté~
contratO desta natureza.
ria de tal monta não pode ser votada de afogaNão podemos pensar, para deliberar, que se
dilho.
trata de mera _e simples mudança e troca de docuO Sr. Humberto Lucena deíxa a cadeira
mentos instrumentais qUe não tenham ónus. É
da Presidência que é ocUjiidã f:/e!o Sr. João
um neg9c::io com conseqüências, com gravames,
Castelo.
·
com custos, com implicações financeiras, com
repercussão no Tesouro Nacional. Se vamos auM
O Sr. João Castelo deixa a- cadeira da PresíM
torizar, vamos fazê-lo absolutamente convencidos
dêncla que é oCupada pi!Io Sr. Humberto
dlsso. Se vamos deliberar, que o façamos consLucena.
cientes de que este é o caminho que queremos
trilhar, mas não venhamos a caminhar por esta
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .:.:-_estfa.Qaentendendo indevidamente qual o seu Concedo a palavra "ao nobre Senador Carlos Chiadestino e sua destinação.
reIIi, para encaminhar.

É importante que mais se ~_iga, sr. Presidente.
Ficou claro e expresso que não se trata de forma
de captação de dinheiro novo. Este não é um
argumentO, como a I:rfmeira vista foi usado, pa~a
estimular a aprovaçao. Se o fosse, talvez sena
conveniente debatêssemos sobre a matéria e,
mesmo com os riscos- dos gravames,: pudés_semos autorizar, previamente e sem cOnhecimento
quase que de causa, a celebração. dos co~tra~.
Mas não há aqui a menor perspectiva e estimativa
de ingresso de dinheiro novo na combalida economia brasileira; ao contrário, apenas se reescalona, apenas se financia, autoriZa~se a dever iriais.
É -esfu a autorização qUe vamos votar; vamonos obrigar a pagar mais, para dever mais, por
mais tempo, sem haver qualquer ingresso que
venha a estimular o processo de investimento inM
temo.
É bom?_ Isto o Plenário deliberará. Mas é bom
que delibere na plena consciênda do conhecimento deste fato e da natureza real da proposta
aqui contida e não sou eu quem está a dizer,
quem o diz é a autoridade do Executivo, e assina
embaixo. .é: a própria mensagem d9 Executivo
que lembra, Srs. Senadores, vejam bem, ao Con·
gresso Nacional, no item 7, que, com eptrada
em vigor do novo texto constitucional, foram estabelecidos controles, pelo Poder .Legislativo, sobre
operações financeiras de interesse da União, contidos no art. 52 inciso V -, autorização prévia
do Senado para qualquer contratação financeira
externa.
E, neste mesmo artigo, inciso VI[ - fl)(ação,
pelo Senado Federal, de limites gloklais para as
operações de créditos externo e interno da União.
Onde está a ftXação? Onde está o atendimento
ao art. 52, inciso VIl?
Como ·autorizar uina operação que deve estar
dentro do limite, se o limite não foi fixado? E
quem lembra que o limite deve ser ftXado é o
próprio Executivo, remontando-se à Constituição.
Há ainda no art. 52, o inciso VUI:

ª

"DiSpor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações de cr~díto eXterri6- ~-interno."
Vejam, Srs. senadores, é õ art. 52, inciso VUI,
da Constituição, que diz que, antes de qualquer
deliberação para autorizar esse tipo de operação,
há que se estabelecer as disposições sobre os
limites para a outorga de garantia da União. A
União vai ter de oferecer garantia. Além dos custos
financeiros, além dos custos administrativos, há
necessidade de fixaÇão eXpreSsa do oferecimento
de garantias pela União, para que possa ser feito
o reescalonamento ou refinanciamento. Quem o
diz é a Constituição Federal, quem o relembra
é o próprio Poder Executivo, numa demonstração
dara de reconhecimento das imposições normativas vigentes. E é à luz deste artigo ~· mais, do
art.-163, inciso n, da COhstituição Fed~ral.
"Arl 163.

Lei complementar disporá so-

bre;

jj'::'df~da púbÜ~;-;t;~-;·;·~t;;a, iÕclul~--:
da e_ das autarquias, fundações e demal$ ~nti

dades controladas pelo Poder Público;"
Há necessidade prévia de lei complementar.
Oriâe ela está?" Quem a propôs? Quem a redigiu?
Quem a aprovou? Como colocar a <:arreta antes

Dezembro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dos bois? Como tomar essa_ decisão que é_absolutamente inconstitucional?
Nós, que acabamos de votar a Constituição,
e ainda temos a caracterfstica _recente _de consti-

tuintes, que fomos os autores desses dispositivos,
agora, sobre eles passamos ou os desconhecemos e decidimos à luZ da _Cônstituiçáo vfgente_

-

e não me reporto a fatos passados -, é a

nova Constituição, cobrada pelo Poder Exe<:iltivo,
que está mostrando que, se o fizermos, atropelaremos a própria Constituição que assinamos.
Por isso Sr.- Presidente, sem necessidade de
me reportar à demora do envio da mensagem,
sem necessidade de _me reportar à não-participação do Sr. Ministro da Fãienda, erO tali.tas oportunidades, para esclarecer esta matéria, sem me
reportar àquilo que já foi explicitado~ de Que a
Ata é de 29 de julho de 1_988. E, até hoje, o
Governo Federal não debateu com o Congresso
o ass_unto, para esclarecê-lo como convinha. Sobretudo porque é da nossa competência a deliberação, chamaria a atenção deste Plenário para
a inconstitucionalidade dessa decisão, se ela for
tomada. E a maneira de evitá-la, a forma de impecü-la, é acolhermos_ o requerimento de postergação de deliberação, para que decidamos, favorável ou contrariamente, na hora em que tenhamos os apetrechos legais e constitudonais, que
estão expressos e precisam ser respeitado-s. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, como líder, ao nobre Senador
João Menezes.
O SR- JOÃO MENEZES (PFL- PA Como
üder. Para encaminhar. Sem r_evlsão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Ata foi assinada pelo Brasil, pela Áustria, pela Bélgica, pelo
Canadá, pela França, pela República Federal da
Alemanha, pela Itália, pelo Japão, pela Espanha,
pela Suécia, pelo Reino Unido e pelos Estados
Unidos da América, no dia 29 de julho do corrente
ano.

Vejo aqui o eminente Senador Itamar Franco,
com toda a sua capacidade, pedir adiamento de
votação, o que me faz pensar - e se diz que
o Senador Itamé!r Franco é um grande fiscal que a fiscalização de S. Ex_l' deve ser de quarteirão,
porque passamos hoje, aqui, a tarde inteira aprovando dezenas _de projetas de lei com a presença
do Senador Itamar Franco.....,. empréstimos estrangeiros, empréstimos para o Governo, empréstimos para os estados; abrimos _crédito de todo
o jeito, criamos despesas imensas com tribunais,
como o Poder Judiciário, como o Poder Legislativo; criamos despesas de toda a ordem para
o Governo, e ninguém disse nada! Será que é
só a dívida externa é que está levando o País
a essa situação cüficil, de desequilíbrio? Ou é a nossa própria irresponsabilidade que está criando
internamente a~ condi_ções mais precárias e mais
difíceiS para o GÕVerÍ1o-50Iucionar?
,.
Não vejo nenhuma razão para esse pedido de
adiamento formulado pelo Senador Itamar Franco. E, ainda mais, S. ~ não explica, faz s6 um
pedido de adiamento. S. EJcl' deveria explicar o
que pede, o que deveria constar do processo.
Da forma como S. ~ fala, tem-se a impressão
de que o Governo vai fazer um empréstimo de
5 bilhões de dólares. Nada disso. O Governo não
vai emprestar coisa nenhuma. O Governo vai pre-
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Este que era o ponto principal. E não chegar
tender pagar o que deve. Eu pergunto: _ou o Brasil
ri eminente Senador Itamar Franco, aparecendo
paga ou o Brasil é caloteiro? Se não pagannos.
aqui como fiscal da dívida externa, como o fiscal
como é que vamos exportar café, e como é que
dos empréstimos externos. Senador Itamar Franvamos_ exportar sapatos? Como vamos exportar
co, e todas as outras coisas que V. Ex" aprovou
os nossos produtos que estão af? Como, se não
aq_ui nesta Casa? Durante todo o dia de hoje,
tivermos nials crédito internacional? _Não pode!
30 ou 40 projetas de lei foram aprovados, todas
Esses 5 bilhões de dólares que se pedem aqui,
matérias de responsabilidade.
_
o Governo não vai tirar para pagar, mas está fazenÉ contra dois pesos e duas medidas que estou
do um contrato para pagar em 1O anos, com
reclamando. O Senado não pode estar examiprazo de carência e, naturalmente, com os juros
nando este fato sob dois pesos e duas medidas.
normais, de acordo com as condições em que
Este, o nosso ponto de vista, e queremos deixar
o negócio se efetivar.
aqui bem· esclarecido o nosso posicionamento.
Eu pergunto: qual é o brasileiro que faria um
Aproveito o ensejo, Sr. Presidente, para fazer
negódo qf:Jalquer, que emprestasse dinheiro sob
um apelo ao meu grande_ e simpático amigo Itaa forma de hipoteca, ou sob qua!quer_outra, sem mar Franco, para que S. EJcl' retire o pedido de
receber também a sua compensação, os seus adiamento de votação, porque não tem utilidade
jUros ou a garantia do seu capital? Ninguém! As- nenhuma.
sirri-tarlibém os países estrangeiros, os bancos
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) e-str.lngeifOS, -os credores estrangeiros, o Clube
Nobre Senador João Menezes, peço que termine,
de Paris. Ou pagamos óU, Eintão, não vamos mais
ter nenhuma condição de estabelecer negociação pois o tempo de V. Ex' já se esgotou.
no exterior.
O SR. JOÃO fo\ENEZES - Vou terminar
Co~o bem explicou aqui_ o Senador Edison _já, Sr. Presidente.
Lóbão", nesse pedido aqui fcito há um parcelaO nobre Senador Itamar Franco apresentou pemento; inclusive, hâ um prazo de carência para
dido de adiamento de votação, para atender algo
pessoal, porque entende que é o fiscal da dívida
se- fazer esse pagamento.
externa No entanto, S. Ex~ já aprovou aqui, hoje,
De maneira que há Um exagero total daqueles
que se apegam, que vêem um empréstimo em váfiós pedidos de empréstimos em dólares, como
dólares e ficam espantados, ficam pensando que os aprovou ontem, porém deste reclama.
Deixo aqui um apelo ao Senador Itamar Franco,
o Brasil já vai falir. Mas esquecem-se de que antepãra que S. ~·aja neste projeto como agiu nos
riormente já aprovaram projetas de bilhões de
cruzados que o Governo vai ter de pagar. Nesta outros e retire seu pedido. S. Ex~ vai ser respontarde, aqui, aprovaram projetes de responsabi- sável por todos os outros projetas Que têm de
lidade de bilhões de cruzados que o Governo vai vlr para cá, pois, se não se apreciar este projeto,
não vai haver mais número para apreciação dos
ter de pagar. E ninguém indagou se havia doeu- -menta; ninguém indagou quais eram as provas; outros, e S. Ex• será o responsável pelas propoque não vão ser aprovadas aqui, nesta Catodos aceit&ram. o que veio aqui de carreira, e sições
sa.
- votaram.
-Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. SenaOores.
Que negócio é este? 56 quando é para o Gbver~
no resolver os seus problemas é que é preciso
-O Sr. Roberto Ca"rlipós -Sr. Presidente, pedetalhe. Se é para citar responsabilidades para ço a palavra.
o Governo, não se predsa de detalhe.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não podemos estar com dois pesos e duas
medidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Não é Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
aceitável que aqui se fique aprovando tudo, para Campos.
Criar despesas para o Governo; tudo se aprovou
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
nest.a___@_r_de; há três. dias não se faz outra coisa Para encaminhar. Sem revlsão do orador)- Sr.
aqui senão aprovar, no escuro, sem examinar coi- Presidente, Srs. Senadores, o problema da captasa nenhuma, projetas que interessam a grupos, ção de capitais externos costuma ser discutido '
interessam a estados, ou interessam a regiões. nesta Casa com o ffiáximo de paixão e o mínimo
de razão. São quatro as formas de captação de
Aprovam~se e ninguém reclama. Isso é que precisamos ver! É preciso que os Srs. Senadores exer- capitais externos. A forma preferível é aquela que
çam realmente o Poder Moderador, examinem _geralmente é considerada menos simpática pelas
as questões com responsabilidade. Abriram mão nossas cqrrentes_xenofóbicas, é a fórmula a que
para tudo aqui, abriram um sangradouro imenso, recorria a Juscelino - obter capital de risco
e hãO sei onde este Governo véii encontrar nume- a_trªin_do investidoreS diretos e não capital de emrário pãra pagar essas díVidas, e não sei como préstimo.
A segunda formula mais desejável de captação
·o Governo vai encOntrar condições para pagar
as facilidades e as vantagens que a Câmara e é a obtenção de empréstimos de organizações
o Senado eStão concedendo aos nossos estados. internacionais, como o Banco Mundial, o Banco
Aliás, eu sei. Somos nós mesmos, são os inipos- Interamericano etc. Essa forma de captação, entos que vão crescer, são as dificuldades que vão tretanto, é considerada por muita gente incômoaparecer, é o preço das utilidades que vai auinen- da, primeiro, porque exige a apresentação e a
tar e, depois, reclainam~se que está tudo ruim, avaliação cuidadosa de projetas, e agora esses
que está tudo dificil. VUTtos à tribuna do Senado bancos se entusiasmaram com o problema ame-da Câmara reclamar, dizer que a vida está difícil, biental, de modo que, além da demonstração da
que a inflação está alta que não se pode suportar viabilidade técnica do projeto, há que satisfazê-los
coisa-nenhuma, mas_somos os grandes culpados, sob o aspecto de proteção ambiental. A outra
porque não temos coragem de rejeitar o que tem vantagem desses créditos é que são a longo prazo.
Os créditos de instituições internacionais são a
passado por aqui.
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longo prazo e a juros fiXOS, o que indiscutivelmente é uma vantagem.
Infelizmente, o que tem acontecido? Temos obtido empréstimos do Bird e do BlD e temos falhado em sua utilização, porque esses empréstimos,

que são convenientes, a juros fixos e a prazos
longos, exigem, em geral, uma contrapartida interna, e temos sido infiéis na prestação· da contrapartida interna.
Por ordem descendente, o terceiro tipo de crédito em ordem de desejabilidade é aquele do qual
tratamos agora. O que o Governo está pedindo
é meramente uma aprovação a posterlori para
um acordo de consolidação de dívida com o "Cube de Paris, perante o qual estávamos inadiinplentes:
As características dos empréstimo-s ao Oube
de Paris: em sua grande maioria, trata-se de créditos de exportação de interesSes para os nossosimportadores públicos e privados que obtêm
acesso a equipamento em condições favoráveis.
O acordo concluído recentemente pelo Ministro
da Fazenda, Mailson da Nóbrega, pondo termo
a uma prolongada briga _com o Clube de Paris,
que nos _excluía da comunidade financeira internacional, foi um acordo favorável. O capital principal será pago em dez anos, e os juros - o
que é pouco habitual no Oube de Paris, nós fomos
até pioneiros-, os juros também foram reescalonados por sete anos. Em suma, não pagaremos
nem capital, em dez anos, nem juros, e já importamos as máquinas e os equipamentos, porque
esses créditos dados pelo Export lmport Bank
of Japan, pelo Export lmport Bank dos Estados
Unidos, pela Confaz da França, garantidos pela
Hennes da Alemanha e pela ECGD da França,
são créditos destinados essencialmente à venda
de maquinaria de interesse para os nossos industriais, que querem modernizar_ suas indústrias.
Obtivemos essa concessão singular. É rotineira
no Oube de Paris a -rolagem do principal; não
é rotineira a rolageyn dos juros.
Como é sabido, os 13 governos que se reuniram em Paris, para conosco discutir, queriam a
reinserção do Brasil no mercado financeiro internacional, através de vários canais corno entendimentos com o Banco Monetário; entendimentos
com o Fundo Monetário; acordos com eles Oube de Paris- que são 13 ~goveffiOS; e accirdos
com os credores privados. Tada essa armação
está interconectada. Se cortarmos esse elo - a
negociação com o Oube de Paris-, vários aspectos serão prejudicados, como, por exemplo, nosso
acesso ao promissor e desejável Fundo Nakasone
japonês, que já começou a ser desembolsadO
para outras regiões do mundo, mas que não o
foi ainda para o Brasil.
A última tranche de financiamento dos bancos
privados está também vinculada à ratificação do
acordo com o Clube de Paris.
Quando o acordo foi negociado, não existia
ainda a nova Constituição. Não era, portanto, necessário recorrer acf CongreSsO para-·i.Sso. Aliás,
não deveria nunca ser necessário.
A nossa Constituição attial é demasiadamente
intervencionista. Não é uma Constituição que se
conforme a um modelo clássico de integração
de poderes, regime parlamentar; ou de separação
de poderes, regime presidencialista. E:: um híbrido
que se chama "o regiine de -invasão de poderes".
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
É: claramente um invasão de poderes o art.
49, que diz:

"É da ~ompetênda exclusiva do Congresso Nacional:
1- resolver q.efinitivamente sobre trat"'dos, acordos ou atas internacionais ... "
Até aí estamos ainda em terreno constitucional
tradicional. Apenas, geralmente, diz-se: atas internacionaiS celebfàâos pelo Presidente da República. Mas foi inserido um trecho que praticamente
inviabiliza ó cotidiano da _ádn1iilistração e"conômi~
co-financeíra. Trata-Se di:!f-expressão:
"AfoS internacionais qüe acarreteni. encargos ou compromissos gravosos ao património nacional."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este é um dispo-sitivo insensato. Qualquer ato de compra e venda
Cie minério da Vale do Rio Doce, ato de compra
ou venda de petróleo da Petrobrás, caracteriza
um ato internacional que pode apresentar um
encargo gravoso para o Tesouro Nacional. Não
se sabe, a priori, se o encargo vai ser gravoso
ou não, dependerâ das flutuações do comércio
internacional. Será que esses órgãos terão que
nos pedir, a nós Congresso, uma autorização prévia óu üma reSOlUção definitiva sobre atas de Comércio? E:: francamente algo insensato; é uma
invasão de poderes, mas não é o que está em
jogo aqui. O que está em jOgo aqui é meramente
a consolidação ·de débitos concluídos anterior~
mente à presente Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Nobre Senador Roberto Campos, peço vênia para
interromper V. Ex-, para, de ofíci,o, pr.opor ao Plenário mais uma prorrogação de 30 minutos para
o prosseguimento desta sessão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
__ Prorrogada a sessão por mais 30 minutos.
Retorno a palavra a V. EJc!' para que conclua
seu pronunciamento.
OSR. ROBERTO CAMPOS- Não é aplicável tàfubém ao caso dos dispositivos do art. 52,
a que se referiu o Senador Cffi"los Chiarelli, segun~
do Q __qual:
"Art. 52. Compete piívativamente ao Senado Federal:
vr-:-ftxar, por proposta do P~esidente da
República, limites globais para o montante
da dívida consolidada da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
\I[J- Dispor sobre límites globais e condi~
ções-para:---as operações de crédito externo
e interno da Gnião, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, de suas autarquias
e de:mais entidades controladas pelo Poder
Público Federal";

Traia-se, no caso, de atas perfeitos e acabados,
previamenfê à redãção deste texto constitucional,
que também, em si, é isensato. Meus Senhores,
vamos ser francos. O que o -Legislativo deve fazer
é controlar o compod:amento do Executivo, como
classicamente {>e faz,· através de dois instrumentos: .o orçamento, de vez que os dispêndios governamentais, quer em relaçáó a empréstimoS externos, quer internos,_ têm de ser previstos no Orça-

mente, e uma figuia que já existia no Orçamento
de 1967, que foi agora repetida e contím.iàiá -virgem, impoluta, é a aprovação prévia _dos orçamentos plurianuais de investimeritos. -Pof qUe tomamos dinheiro emprestado do Banco Mundial,
do Banco lnteramericano, do Fundo Nakason e
do Japão? Porque queremos executar planos plurianuais de investimentos. Não os poderemos começar -desde 1967 não o podíamos, mas simplesmente desconsideramos esse dispositivo
constitucional; nãO b poderemos daqui por diante,
qUim(Jo a vigilância constitucional será maior - ,
poderemos iniciar projetas plurianuais e, por~
tanto, aceitar créditos que envolvam compromissos plurianuais sem prévia apfOvaçãó -peló-COn-gresso Nacional do Oi'çameritci plurianual de investimentos. Entretanto, ·senhores, estamos com
um caso concreto. Não é wna novidade, não é
um novo crédito ao qual possamos aplicar a nova
e, a meu ver, estreita e inadaPtável roupagem
constitucional. Estamos apenas consertando situações passadas de inadimplência, através de
um acordo de consolidação.
Pensemos bem:- Solicito a meu caro amigo Senador Itama-r Franco, coril o qual me vejo muitas
vezes no mesmo lado da cerca, que ponderemos
quais serão as conseqüências. Nossos importadores de equipamentos, nossos industriais estão
doidos à busca de modernização, caso contrário
_ não se tomarão competitivos. Os instrumentos
naturais para a importação de equiparnentos industriais -inodemos em ·condiÇões laVOrávels de _
juros e de aitiOriização são os _créditos do Oube
de Paris. Se não regularizarmos a situação com
o Oube de Paris;=os nossos poDres importadores
- de tecidos, produtores da indústria eletrônica
e mecânica - que quiserem modernizar-se se
privarão dessa importante fonte de crédito que
têm sobre os empréstimos do Banco Monetário
e do Fundo Monetário InternaciOnal, a vantagem
de não exigirem monitoramento. Importa-se o
equipamento sem que o Confai e- o ExjJort &
lmport Bank monitorem nossa economia, aó'contrário do que sucede quando tomamos um empréstimo do Banco fnternadonal.
A outra e clara vantagem é que os juros são
fLXos, e como esses países Subvencionam suas
exportações, eles subvencionam os juros que são
mais acessíveis.
POr estaS considerações todas, Srs. Senadores,
não devemos delongar a ratificação. Isso não é
mais do que a ratificação de um acordo que consolida nossos débitos para com o Oube de Paris
e que nos reinsere no panorama internacional,
para beneficio de nossos impOrtadOres de equipamentos, que terão nos membros do Clube de
Paris os maiores apoiadores para sua modernização.

nao

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Trto,
Líder do PMDB.
O SR. RONAI'! TITO (PMDB - MG. Como
líder. Para encaniínhar. Sem revisãO do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, tive a
oportunidade de reafirmar a minha posição e a
posição da bancada do PMDB, que é, pela sua
mjiioria, de oposição declarada ao Governo José
Samey, mas é Comprometida coiil _a- g"o>iemabilidade.
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Por que somos comprometidos com a governabilidade? Porque resistimos à- ditadura e _quere-

mos construir a democracia. Para se chegar à
democrada, temos que passar pela transição. Estou repetitivo, Sr. Presidente, estou repetitivo porque parece que não fui entencüdo. Disse mais,
que eu pensava que esta tranSição fosse uma
ponte larga, mas não é. É uma pinguela escorregadia.
Por isso, nós, homens· públicos, senadores e
deputados, que desejamos a democracia, temos
que ter compromisso com a governabilidade e

separar o que é oposição ao Presidente Samey,
ao Governo, de oposição ao País.
Vejamos, neste momento, o fato em tela.
Argumentam alguns senadores, meus colegas
que honram este Senado, que são contra a renegociação da dívida: argumentam mais, que são
contra o pagamento de juros: argumentam mais,
que são contra o pagamento da dívida, porque
já foi paga. Vou ficar aqui.
Neste momento o que se pleiteia2 Pleiteia-se
que negócios verdadeiramente realizados ou protocolos assinados em junho, quando vigia a antiga
Constituição, sejam referendados neste momento, após a edição da nova Constituição, que exige
seja autorizada pelo Senado Federal, por estaCasa, a roJagem da dívida.
Argumenta, por exemplo, o Senador Jamil Haddad que é contra a se contrair empréstimos, a
pagar essa dívida. Pois, neste momento, Seriador
Jamü Haddad - a quem tenho muito respeito
pelas suas posições -, o que estamos querendo
é justamente uma forma de não pagar, de rolar,
de postergar, de jogar para a frente.
Sabemos, nós que lidamos com recursos, de
uma maneira ou de outra, que recursos é uma
questão de valor e de tempo. Todes nós s_abemos
o que é fluxo de caixa, alguns chegam a falar
cash flow.
Ora, se neste momento estamos postergando,
estamos jogando para a frente esta dívida que
está garroteando a economia nacional, inclusive
com o custo muito grande dos juros, aumentando
o déficit internO deste País, se neste momento
o País, o Senado, tem a oportunidãde de jogar
para a frente não só o capital como também os
juros, entendo que aqueles que têm compromisso
com a governabilidade, com o prosseguimento
-da trensiçáo, com a busca tão sonhada do terreno
ftrme da democracia, neste momento, temos Un)
compromisso cíVícO com "este País, não podemos
deixar aprovar. Por que não podemos não aprovar? Não estamos, aqui, à cata de novos empréstimos: não estamos, neste momento, querendo
pagar juros exorbitantes. O que -estãmos-qUerendo? Estamos querendo re(efendar, rieste momento, acordo feito para a rolagem da dívida com
o Clube de Paris. E quais as conse(jU:ênclas que
teremos, se não o fiZermos? Primeira conseqüência: ficamos inadimplentes no mercado internacional. E, aí, o que acontece? Os recursos contratados com o Japão para estados falidos como
o Rio_ de Janeiro, recursos que já estão contratados, não virão; o mesmo sucederá com Minas
Gerais, o meu estado! Por quê? Porque ficamos
inadimplentes. Estando inadimplentes com o Clube de Paris, não faremos nenhum contrato, nem
com o Clube de Paris, nem com os Estados Unidos da América do Norte, nem com o Japão,
com ninguém.

Srs. Senadores, fa_lei__das conseqüências externas e peço ao Sr. Presidente mais quinze segundos de tolerância, para que eu fale um pouco
das conseqüências internas, e principalmente da
conseqüência interna, hoje, daqui, d'agora, do
Congresso Nacional, do Senado Federal.
Sr. Presjdente, temos a obrigação de votar ainda
muitas medidas, prlnclpalmente o reajuste do fundonalismo público, porque, se não o fizermos,
a Nação vai-nos responsabilizar, e vai-nos responsabilizar com muita razão, porque os nossos salários já foram reajustados.
$e não aprovarmos o reajuste dos funcionários
públicos, o que acontecerá? O senhor presidente
_Óª- República terá que baixar medidas provisórias.
E Se Sua Excelência baixar medidas provisórias,
o que teremos que fazer? V. Ex•, Sr. Presidente,
sabe muito bem, conhece a Constituição, sabe
que terá de convocar extraordinariãmerite o Congresso Nacional. E o que acontecerá? Quanto
Custará à Nação essa convocação? Eu gostaria
que se dissesse isto. Os senhores querem saber?
Alguns bilhões de cruzados; muitos não comparecerão e receberão; pode-se não conseguir o quorum. E como ficaremos diante da Nação, diante
da nossa consciência, diante do povo brasileiro?
Sr. Presidente, neste momento, ao apagar das
luzes do ano legislativo, penoso, de 1988, faço
um apelo veemente ao Sr, Senador Itamar Franco,
ao Sr. Senador Carlos Chiarem, ao Sr. Senador
Jamil Haddad e a todos os senadores para que
votemos esta medida, para que possamos votar
as- dUtras, porque o que queremos, neste momento, é empurrar- está dívida pára a frente:, ·para
que, quem sabe, depois, o concerto das nações,
segUindO o-conselho de Gorbachev,-dê cem anos
de prazo, fora cem anos de carência.
O SR. PRESIDENTE (Humb.rto Luc•na) -

_Em votação o requerimento.
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caso não haja quorum, V. Ex~. um minuto depois
poderá com:ocar uma sessllo extraordinária, para
se votar o aumento do funcionalismo.
mo _se impede isto. Não se pode, Sr. Presidente,
é coagir, num;;t votação, como levamos aqui, mais
de doze anos discutindo a dívida externa deste
Pais.
Então, a primeira indagação que faço a V. EX'
como questão de ordem é se desta sessão que
V. Ex" convocou, já prorrogada por duas ou três
vezes, consta o aumento dos funcionários.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Itamar Frãhco, atendendo ao pedido de esclarecimento de V. Ex:', a Presidência
informa ao Plenário que na ordem do Dia, realmente, não está incluído o projeto de lei que reajusta os vencimentos dos servidores civis da
União, porque só há -poucas horas chegou ao
Senado FederaL Mas, em seguida a esta sessão
convocaremos outra, extraordinária, para votarmos reajustes dos servidores civis da União e ou_tras matérias pendentes de apreciação do Senado
Federal até à meia-noite de hoje, quando expira
o prazo da Sessão Legislativa de 1988.
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V.
EJci' a informação, V. Ex' tem stdo um homem

correto no exercício da Presidência do Senado
da República, para que o funcionalismo aqui presente saiba que, em seguida a esta sessão, caso
não-haja quorum, V. ~ convocará, imediatamente, outra sessão, para votarmos o reajuste
do funcionalismo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Agradeço a V. Ex' Agora, quero àdiantar ainda
ao nobre Senador Itamar FranCo que o que vai
ser votado é o requerimento de adiamento. S.
EX' falou em pedido de verificação. Não há pedido
de verifi~ç:ão antes de a matéria ser votada.

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço
a palavra pela or~ern.

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O_ SR. PRESIDENTE (Humb•rto Lucona) -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Cohcedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, pela ordem.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
Itamar Franco.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB -~ RJ. Pcla
O SR. ITAMAR FRANCO (MO. Pela ordem.
ordem. "Sem revisão dO orador.) -Sr. Presidente,
Seril ievisão do orador.) - Sr. Presidente, peço
Srs. Senadores, estranhei, em razão da amizade
a palavra pela ordem baseado no art. 16, item
e do respeito que tenho pelo Senador Ronan Tito,
VIIl, para uma explicação em relação à Ordem
a colocação que fez, S. Ex!' há pouco, perante
do Dia, para que não se cometa, aqui, uma injusC~sa. P"rõCUrou S. Ex- Jogar o funcionalismo
tiça.
-contra os três Senadores.~
- Eu gostaria que V. ~. Sr. Presidente, dissesse,
0 Sr. Ronan Tito- Não é verdade. Protesto
não a mim, mas talves ao Senador Ronan Tito
e aos funcionários que aqui estão: na Ordem -do · veerheriteinehte.
Dia desta presente sessão não consta o aumento
O SR. PRESIDENrn (Humberto Lucena) -dos funcionários. Haverá uma próxima sessão,
Nobre Sena_dor Ronan Tito, V. fr poderá faJar
que V. Ex" terá que conVocar, extraordinariamente,
em seguida. Não pode haver apartes.
para Votar o aumento- dOs funcionáriOs.
Seria uma inverdade, Sr. Presidente, dizer que,
O SR. JAMIL HADDAD - S. Ex• d•clarou
se esta seSSãO fosse interrompidã; os funcionários
que seríainos responsabilizadOs. S. Ex!' declarou,
-e
a
TaqUigrafia pOde- cOmprovar, ():ue nós três
Tiãiftei"iam seus vencimentos votados. Não é verdade.
seriamos responsabilizados caso o funcionalismo
Mesmo que retirasse o pedido de verificação,
não re<:ebesse o aumento de vencimentos. E toa matéria não consta da Ordem do Dia desta
dos sab_em que é da alçada do Presidente marcar
sessão.
a· sessão extraordinária e impor a Ordem do Dia;
Encaminho a V. Ex~, Sr. Presidente de acordo
pode marcar especificamente para o aumento do
coriCo" regimento, a ihdagação:- qual a -Ordem
funcionalisJ no.
do Dia que se está processando, para que fique
Não aceito essa pecba. Estou aqui defendendo
o meu direito constitucional de provocar a discusbem claro a questão perante o funcionalismo,
porque concordaremos. Encerrada esta seSSão,
sâ_o das matérias em ordem.

a
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O SR. CARLOS CHIAREW - Então. temos quorum, temos, evidentemente, condições
de deliberar; o respeito aqui é a vontade da maiodecente para com os seus colegas que fazem
ria. Portanto, se a maioria decidir, evidentemente
obstrução, que consulte_a Taquigrafia,- Pórque,
na realidade, S. Ex~ procurou jogar nas costas
ela votará a matéria em pauta. Não há por que
dos três senadores a possibilid~de de não ser
esta pertur~ação, confwndindo votaç-ão em uma
aprovado o assunto.
sesSâO de matéria referente à dívida externa com
a votação dos vencimentos do hmdonalismo púM
Era isto, Sr. Presidente.
blico,
-O Sr. Ronan Tito --sr. Presidente, peço a
Quanto a esta idéia de se esperar quatro horas,
palavra, porque fui citado nominalmente~
Sr. Presidente, data venfa, nào creio que V. EX'
permita que eu tenha que recordar quantas vezes,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) somente neste ano, V. ~ já convocou seSs_ões
Concedo a palavra, para uma explicação pessoal, .
extraordinárias para 5 ou 1O minutos depois de
ao nobre Senador Ronan Tito.
terminada a Sessão ordinária.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
explicação pessoal. sem revisão do orador.) O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sr, Presidente, sabem os Sénadores Jamil HadEm votaÇão o requerimento. ·
dad, Itamar Franco e Carlos Chiarem que, se for
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram perM
feito o pedido de verificação de quorum e se
manecer- sentados, (Pausa.)_
não obtiver quorum, só poderemos c.onvocar no~
Rejeitado. ·
va reunião quatro horas depois, segundo o Regi~
mento Interno. São 20h46min, Daqui a quatro
Sr. Itamar F-ranco ......., Peço verific.aç:âo, Sr.
O
horas teremos encerrado o ano" legislativo; e nã:o
se venha dizer que o Senador Itamar Franco não Presidente.
conhece o Regimento, é .,......sem ironia -o maior
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) regimentalista des~ casa. _por cOmpetência· e por
Foi pedida verificação.
estudo, e sabe S. Ex" muito bem disso.
Solicito aos Srs. Senadores ocupem os seus
EntáO, Sr. Presidente, se tivermos, neste molugares. _
mento, um pedido de verificação de quorum,
A Presidência renova o apelo a todos os Srs.
só poderá haver outra reunião daqui a quatro horas.
.
Senadorés para que se mantenham no plenário
até o finai dos nossos trabalhos. Haverá após esta,
O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, peço mais uma sessão extraordinária.
a palavra. pols fui cítado nomínalmente,
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, só para
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -esclarecer o voto.
V. ~já usou da palavra para explicação pessoal.
Aqueles senadores que rejeitarem o requeriFaria um apelo a V. Ex', nobre Senador, para mento de S. Ex•, o Sr. Senador Itamar Franco,
que votássemos a matéria e, mais do que Isso,
de adiamento da matéría, votarão Não, e aqueles
um apelo a todos os senadores para que não que concordarem com ~-Sr~ Senador Itamar Fran·
se retirem do plenário, até que terminemos os cõ VOtarãO Sim.
nossos trabalhos do ano legislativo de 1988.
É assim i
O SR. ITAMAR fRANCO -V. Ex' poderá
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) fazer a convocaçã:a, independente das quatro hoM Exatamente.
ras, o Senado já o tem feito; é alvedrio de V.
O SR. RONAN TITO - Muito obrigado, Sr.
Ex<
Presjdente.
O Sr. Carlos ChlareUi- Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra para uma expltcação pessoal
Vpu pedir o voto das lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PMDB?
Concedo a palavra ao nobre Senador carros ChiaM
O SR. RONAN TITO (PMDB ~ MG)- Não.
relli, para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR. CARLOS CHIAREW (PFL - RS. Coma vota o Líder do PFL?
Para explicação pessoa.i. Sem revisão do orador.)
O SR. EOISON LOliÃO (PFl..- MA)- Não.
- Sr. Presidente, apenas para ressaltar esse aspecto que me pareceu surpreendente, se votarM
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mos um assunto que não tem nada a ver com
Coma vo@ o Lider do PSDB?o vencimento do (uncionalismo, pois_estamos disM
O SR. FERNANDO HENRIQCE CARDOcutind~ dívida ,externa --:.este é~O-tem<;! en) pauta,
SO (PSDB- SPJ- Não.
e esta e a pos1ção que se requ~r tome o Senado
da Replública -, se, nesse tipo de votação, não
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) houvesse qUorum haveria o risco de não votarCom6 vota o Uder do PDS?
mos o aumento do funcionalismo. Na Casa há
O SR. LAVOISIER MAIA (PDS- RN)mais de 37 .senadores. _Gostaria que V. ~. incluNão.
sive, nos informasse qual o nómero de senadores
presentes na Casa hoje.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Çbiil9 vota o üder do PTE?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR. CARLOS DE'CARU (PT6- AM) Estão presentes na Casa 62 Srs. Senadores. Mas
não estão todos no plenário.
Não.
Em respetto ao Senador Ronan Tito, peço que
de maneira não muito

-5. EX", que se colocou

~

O SR.. PRESIDEN'J'.E: (Humberto Lucena) -Como vota o Uder do PDT?
O Sll.. MAURÍCIO COtumA (PDT - DF)
-Sim.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Líder do PDC? (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PSS?
. OSR.JAMILHADDAD(PSB-RJ)-Sim.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Coi:no VOta o üder do PMB?
·-o Sll.. NEY MARANHÃO (PMB - PE) Não.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Os Srs. Senadores já podem votar. (Paus....)
(Procede~se it

votação.)

VOTAM "'SIM" OS SRS. SENADOJ?ÉS:
C:ar!os Chiarelli -Cid Sabóia de Carvalho
~ Iram Sãraiva -Itamar Franco·- Jamil
Ha<idad - Mário Maia - Maurício Córrêa
-Nelson Wedekin:
VOTAM "NÃO'" OS SRS. SE!YNJOf?ES,
Afonso Sancho -Albano Franco- AJexattdre
Costa ,_ Alfredo Campos -- Carlos De Carli Chagas Rodrigues- Edison Lobão- Fernando
Cardoso - Gerson Camata -João Calmon João Castelo -João Menezes ~José Agripino
-JoSé Rícha- Lavoisier Maia -Márcio Lacerda
-Mário Covas---Mauro 8enevides-Meira Filho
-Nabo r Junior- Nelson Cameiro- Ney MaraM
nhão- Odacir Soaies- Paulo Bisol- Pompeu
de Sousa -Raimundo Ura - Roberto Campos
- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Rubens Vilar
-Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE .(Humberto Lucena) Se todos os Srs. Senadores já votaram, será feita
a apuração.
,
(Procede-se à apuração)
Votaram SlM 8 Srs. $enadores; e Não, 31.

Não houve abstenções.
Total: 39 votos.
O requerimento foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Rejeitado o requerimento, passa·se à apreciação
da Mensagem n 9 273, de 1988, anunciada anteriormente.
Nos termos do art. 6~ da ResoluÇão n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Edison Lobão
para proferir parecer e ofereçer o respec_tivo projeto de resolução.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores, com a Mensagem no 273; de 1988. o Senhor
Presidente da. República submete à deliberação
do Senado Federal proposta para que seja autori·
zada a União a celebrar contratos bilaterais com
os Governos da República da Alemanha, Áustria,
Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos da
América, França. Itália, Japão, Países Baixos, ReiM
no Unid_o, Suécia e Suíça- no âmbito do chamaM
do "dube de Paris" destinados ao refinanciamenM
to ou reescalonamento dos vendmentos de 100%
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dos valores de principal e de juros de obrigações
contraídas anteriormente no valor, aproximadamente, de 5 bilhões de dólares norte-americanos.
Tendo em vista a recente promulgação~ nova
Constituição,_o Senado Fedei-ai ainda não editou
as resoluções estabelecendo os limites e condições para as operaçõ_es_de crédito dessa natureza,
bem como o-s limites para a outorga da garantia
da União.
Portanto, a apreciação da matéria deverá obedecer a regra de hermenêutica, segundo a qual
a '"promulgação de um novo texto constitucional
não interrompe a continuidade jurídica do País,
com a conseqüente paralisação de sua atividades
económicas".
A exposição de motivos do Senhor Ministro da
Fazenda informa qúe as condições fináncelras
de tal operação-obedecerão às regras _estabelecidas na legislação em vigor.
Para registro da Casa e futuraS ,exigêndas, o
pedido não se faz acompanhar das minutas dos
contratos; do protocolo de intenções A greed
Minute on the consolidation of the Debt of
Brazll.
Não obstante, e pelas razões expostas da não
existência ainda de resolução do Senado Federal,
que discipline a matéria, resolvemos acolher a
mensagem nos termos do seguinte:

líder, meu amigo, colega de representação do
Estado de Minas Gerais, Senador Ronan Tito, aca~
bo_u de declarar, em G'lito e bom som, que V. Ex•
não poderá convocar uma sessão extraordinária,

a riào SefCõm o-prãzô-de quatro horas.
Sr.- Presidente, se ficarmos na linha de raciocínio do Senador Ronàrl. Tito, o que aconteCerá?
- São 20h55min., não há mais- Prazo_ para V. Ex-'
ConVocar uma sessão de qu~tro horas.
.t uina inVerdade o que se faz aqui, nesta Casa,
com alguns senadores. Quando o Senador Ronan

Tito falou que a mensagem estava na Ordem
do Dia, não estava, senhores funcionários. Ela
_terá que entrar, agora, em sessão extraordinária.
E o nobre Líder do Governo nesta Casa, que conhece_ o regimento_ tão bem quanto o senador
c:Júe lheS fã!a, diz que V. Ex', Sr. Pfesidente, não
pode convocar uma sessão por quatro horas.
-~:Se_ quisermos aplicar a letra fria do Re_gimento
- e conheço o Regimento, e S. & o conhece
também - sabe o S_enador Ronan Tito que não
se poderá mais votar o vencimento dos funcionários, porque foi S. Ex" mesmo que lembrou
a V. Ex" e foi S. Ex• qu~m alertou o Plenário,
e, quem sabe posso, então, levantar uma questão
de ordem a V. Ex•, de acordo com o Regimento,
e dizer que V. EX' não pode, realmente, convocar
uma sessão extraordinária.
~ po_r i~s_o, Sr. Presidente, que às vezes o feitico
PROJETO DE Re50LUÇÃO
vira contra o_ feiticeiro; é por isso, senhores funcio-N• 210, DE 1988
nários, que os senhores, que estão aí sofrendo,
Autoriza a União a celebrar contratos
talvez pudessem estar recebendo mais. se o Brasil
no valor de OS$ 5 bilhões de dólares
não estivesse endividado_ como está, endividado
norte-americanos.
no tempo do autoritarismo, sem que a sociedade
O Senado Federal resolve:
~--brasileira tivesse conhecimento, sem que o ConArt 1" É a União autorizada, nos termos do
gresso bras;ileiro tives.Se_conhedmento. Não queart. 52, Item V da ConstitUição Ped~ral, a ceiebrar
ro nem citar aqui a liderança russa, que diz que
d_everíamos_ ter 100 anos para pagar essa dívida,
contratos bilaterais com governos dos países credores-RepúblicaFederaidaAlerTianha,Áustria,
porque o problema é nosso, é de vergonha na
Bélgica, <:anadá, Espanha, Estados Unidos da
cara do Pafs, que não pode permitir e assistir
América, França, Itália, Japão! Países Bai_xos, Reia ~sse endivi?am~nto que se faz à custa do sacrino Unido, Suéda e Suiça _:_no âmbito do chamafióo de func1onános, de trabalhadores, do povo
do "Clube- de Paris", destinados ao refinanciabrasileiro.
menta ou reescalonamento dos vencimentos de . __ S!._Pre.s:idente, daqui a pouco deve pronunciarI 00% dos valores de principal e de juros de abrise o Senador Ronan Tfto. Quero ver S.~ levantar
gações contraídas anteriormente_ a .31 de março "-:-_a_questão~e ord:m dizendo_q~~ V. Ex" não pode
de 1983, vencidas e a vencer no período comconvocar a sessao extraord1nana. Quero que o
preendido entre }9 de janeiro de 1987 e 31 de
nobre Uder do Governo, meu amigo, meu amigo
março de 1990,nom6ntãnteaproximadodeUS$
d~ rep_r~sentação do estado, meu companheiro
5,000,000,000.b0 (dnco bilhões de dólares nortedo ~f\IDB da época, quero que S. Ex" faça isso,
·
ªí S. Ex~ vai ficar quietinho. Eu tenho certeza.
americanos).
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na datãMas _esperemos o que vai fazer o Senador Ronan
de_ sua publicação.
:Tito.,._
Art 39 Revogam-se as disposições em con_ Lame(lto, sinceramente, que o partido que se
trário.
-diz da modernidade, que preconiza a social demoÉ: o parecer, Sr. Presidente.
-~racia lerificl essa atitude - não digo nem o
PMDB; eu já disse ontem aqui, eu tenho direito
O SR. ~RESIDENTE (Humberto Lucena) de falar sobre o PMDB, pois, fui o 8? a assinar
O parec:r e fa.."orável.
_
.
-ficha, no: momentõ em que a grande liderança
Em d1scussao o projeto, em turno úmco. (Paude Minas Gerais formava o Partido Popular, fomos
sa.)
pouquíssimos, porque, naquele momento duro,
O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, peço
fii"lcarriOS ·as -estacas do PMDB- inialeiro contra toa palavra para discutir.
-das as lideranças maiores desse País, uma inclusive, chegou à Presidência da República, posso,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) então dizer do PMDB. Não é o PMDB que vi nasCom a palavra, para discutir, o nobre Senador
Itamar Franco.
cer, Sr. Presidente. Quando fomos buscar o hoje
Governador Pedro Simon, o Senador Teotônio
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir.
Vilela e _eu fornos ao g~binete do Presid~nte UlysSem reviSão do orador.)- Sr. Pre~dente, a vi_da
ses Guimarães, em dezembro de 1979, para dizer
oferece algumas oportunidades interessantes, e _~ S. Ex" que haVia m~lis de trezentas pessoas no
o feitiço, às vezes, vira cd"tilfã <:;-feiticeiro. O nobre
_Salão Verde da Câmara dos Deputados esperan·
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do .a sua palavra, para que o PMDB fosse criado.
O PMDB aqui se comporta assim, aprovando esse
reescalonamento junto da social democracia.
.M.~amanhã, nas praçãs públicas, nos pãJãnques
presidencíais, vai dizer o contrário, que quem está
endividando este País é o Presidente Samey, é
o-Ministro Mailson da Nóbrega. Mas não. Eles
estão coonestando aqui nesta noite, como coo_ nestaram ontem o endividamento externo do País .
Felizmente, Sr. Presidente, esta eleição -presi·
dencial aí está para que muitas máscaras caiam,
pata que não se faça o jogo da arquibancada,
porque, como eu lembrava ontem aqui, na palavra
de um sociólogo: "a expansão da cidadania brasileira se provou nessas eleições municipais".
· - ~Sr. Presidente, que se defenda lâ fora que o
- Congresso Nacional fala português e o Congresso
Nacional recebe, como recebia à época da CPI
Nuclear, doe~,.tm~ntos em inglês. É passivei que
aqueles que são PHD falem inQ:lês, falem até o
alemão - eu poderia até arriscar algumas palavras em alemão- mas aqui, não, Sr. Presidente.
O Congresso Nacional exige que a documentação
venha na nossa língua. Eu gostaria de saber se
_ao CorigreJ?sO americã.no poderíamos mandar
uma documentação ofidal em língua portuguesa,
eu gostaria de ver se o Congresso americano permitiria que os EstadoS Unidos pagasserrr juros
-acima _de 1O%, eu gostaria de ver se _o Comitê
-de relações exteriores do SeiladO americano permítifiã. que a· Seu--País assinasse esse ree?calonamento da divida. Jamais! E posso dizer-lo porque lá estive. Lá estive, debatendo com algumas
autoridades americanas. Lá não se permite um
juro acima de 10% para qualquer Cidadão. E vá
uma-pobre costureira pedir hoje um empréstimo
em qUalquer banco oftdal, se não lhe vão cobrar
35%- ao mês! Há- e se alastra nest~- País a corrupção, em bancos oficiais, em bancos privados com
o dinheiro do povo brasileiro.
Sr. Préiidente, nâo estou aqui para fazer simPles
oposição, particularmente ao PMDB e aos srs.
senadores da social democracia.
Hã 12 anos, neste Senado da República, Inclusive com um pequenO liVro publicado, venho estUdando o endividam-imto externO-deste--País. -E
quando exercia a-pr6Pi-ía Liderança do MDB eventualmente, tive a oportunidade de dizer que o Pats
não suportaria esse endividamento, que esse endividamento teria_ que ser analisado pela sociedade e pelo Congresso Nacional.
Que tristeza senti esta noite, porque, daqui a
pouco, não tenho dúvidas os botões vão assinalar
a aprovação desse reescalonamento, pois é o próprio ministro brasileiro, que a todo Instante e a
todo momento, diz à imprensa brasileira e a imprensa internacional que é preciso mudar as regras do jogo, que a América Latina não pode
continuar como está, e que o Brasil, na sua posição de líder maior, há de tentar modificar, junto
aos credores internacionaiS, esSe endividamento.
Sr. Presidente, esta sessão poderia cair e não
caiu. Não faz mal. A democracia é isto; perdemos
no voto. O voto da maioria defendeU a' c-Ontinuidade da sessão para aprovar o reescalonamento.
Não tenho nada contra. Aqui, jogamos para ga"hhar ou para perder, e sei perder. Mas não perde
mais o senador de Minas Gerais que ocupa neste
instante a tribuna; perderá no futuro, o País, o
f10Sso Brasil, os trabalhadores, os funcionários,
a sociedade.
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E quero ver nos palanques, quahdo a_sociedade
brasileira, já mais organiz.ada, há de cobrar daque-

les que vão disputar a presidência da República,
pelos seus Partidos, qual será o comportamento
deles, particularmente em elação à divida externa.
Felizmente, Sr. Presidente, a h_ora da. verda,_de
está chegando para opovo brasileiro, que depois

de muitos emuitos_anos, vaJescolher diretamente
o Presidente da República, mas vai querer dele
coerência, transparência, sinceridade, posições
democráticas, posições nacionalistas, posições
de acordo com aquilo que o povo brasileiro sonha.
Sr. Presídente, Srs. Senád,ores•. não me vou reportar aqui, para ler em inglês, para não fazer
nenhuma esnobação, aos documentos que foram
enviados ao Congresso Nacional. Não sou tradutor oficializado, mas seria muito fácil ler o que
está em inglês. No entanto, deixo a V. Ex• e aos
senadores que estão votando hoje -o reescalonamento, que se_ debrucem_, ~-º!TI dicionário ou sem
dicionário, sobre_ ve~:são inglesa, q_ue examinem
cuidadosamente, mesmo após esta votação, de
verificar o dano_ e_o mal que fizeram a este País~
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão.

O Sr. Ronan Trto- Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com ã palavra o nobre Semtdor RQlliln Tito, Líder
doPMDB.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
discutir, S~m revisão_~Q orador.) -:-Sr. Presidente,
Srs. Senadores, peço a palavra, inclusive, para
tentar colocar as__coisa,s_nos devidos lugares. Muitas vezes. no calor da discussão e do debate, as
coisas se revelam rmo por inteiro.
Inicialmente, tributo a minha _homenagem ao
Senador Carlos Chiarem, ao Senador Jamil Haddad, ao Senador Maurício Corrêa e também ao
Senador Itamar Franco: S. Ex"'l marcaram a sua
posição. Mas, muitas vezes, os funcionáios que
estão aqui nos assistindo _não entendem bem o
Regimento da Casa.
Poder-se-ia ter negado quorum, a sessão poderia ter caído, e a(, então, não sabernQs o que
ia acontecer. S. EX-"' firmaram as suas posições,
mas permaneceram_ aqui dentro. De maneira que
devo cumprimentá-los pela grandeza da atitude,
e dizer que não só temos compromisso com a
govemabiiidade como também a têm o Senador
bmar Franco, o Senado{Jam11 Haddad, o Sen~
dor Mawicio Corrêa"e o Senador Carlos Chi.:}reUi.
Como eu disse, não dá para esgotarmos todo
o raciocínio e todo o pensamento. Por i$.0 mesmo, pode ter ocorrido, em algum momento, que
eu possa ter querido jogá-los contra o funcionário
público. Não o fiZ. Não é do meu feitio. E, se
quisesse dar um depoimento para as galerias das
atitudes constantes desses senadores, ~u só teria
que dizer que são homens honra(los, sérios e
que, quando debatem qualquer assunto, é porque
acreditam na sua posição.
S. ~ cresceram, no meu conceito, porque
firmaram as suas posições, mas têm compromisso com a govemabilidade, no momento em
que não se ausentaram.
Era só isto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão.
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Com a palavra o Senador Fernando Henrique
dera] não decidiu porque não sabia do que se
tratava. Sabia, mas não traPalh~u so)?~e ~ t~s,.
Cardoso, Líder dO PSDB.
Acredito que, nestas condições, há, peJo menos,
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOumá c_o-re_sponsabilidade do Governo- e de no_ss~
SO (PSDB- SP. Para discutir. Sem revisão do
parte, porQue deveríamos, há mais tempot ter anaorador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, minha.
lisado, concluído, _discutidp e "'ºtado.
atenção ao Senador Itamar Franco, que citou,
Lamento. É: qUase inútillame-ritar, porque todos
eXpliéitamente;a sua surpresa pelo voto do PSDB,
os anos se repete a mesma cena triste, de sennos
rião a respeito, airida, de acordo, mas_9a oportucoagidos.~.Se não votarmos daqui a pouco o aunidade da sua votação, se devíamos postergar
mento do funcionalismo, eStaremos_ cometendo
ou não a decisão, quero dizer ª_S. Ex' e aos meus
uma grave injustiça. Teremos que faZê:.Jo: Isso
companheiros do Senado que a nossa decisão.
fica ài{ui conio pressão constante sobre nós. Ina~
nãõ fore~fião éTácil. Entretanto, nffi.o sabemos
. as consg_qüências de uma decisão do Senado -'""c"'eitável.
· Já disse ontem e·repito hoje: não devemos votar
na sentido de postergar, por dois meses, negocianenhum projeto que não tenha chegado ao_Senações em rurso e já feitas com o Oube d_e Parts.
dO Federal com antecedência de, pelo menos,
São" agências oficiais de_ governo, são as agências
uma semana. Não tem sentido votar sob pressão.
atraVés das quais Os recursos fluem para o Brasil
Não porque a pressão não se deva exercer, mas
cóin juroS_ mais-baixos, e são aS únicas agências
porque ela se exerce quando t'!~.<?~ temos ainda
que; em Certos ITú;)mentos, perniitem a rolagem
consciência' âaquilo que vamos decidir; não teda divida~
mos a informação e votamÇl-5, muitas _vezes, por
O mod,Q. de. c;om:lução dessa _dívida tem sido,
"Ouvir díier. Digo, com sinceridade, gue estamos
no meu entender, desastroso. Não .;;~~aríamos
dandO um cheque em branco. ES-ses cinco biem nada ao negai hoje, aqui, -a autorização. O
lhões de dólares são um cheque em branco. São
acordo já está feito e seria ref~ito em condições
um cheque em branco porque não há uma espepiores para- o Brasil, pOrque seria feito pelo mescificação desse gasto~ __ não há uma anáJise obje·-ma governo que vem conduzindo a matéria
liVa. E se o fazemos, pelo menos acreditamos
O fato de não estarmos de acordo - e não
que devemOS julgá-lo já, é pelas razões já exposestamos - com o processo de negociação, o
tas, e -não queró -cansar os Srs. Senadores com
fato de acharmos que saímos des_sa moratória
mais argurrtehtos.
sem nenhuma vantagem, capitulamos de uma
Muito obrigado a V. E#
maneira realmente inacreditável nas negociações,
nãO nos leva a_ tomar um decisão precipitada,
--O Sr. JamU Haddad - Sr. Presidente, peço
cujo alcance nao- estâ sob o nosso controle.
a palavra para discutir.
Conversei com várias pessoas para saber das
conseqüências. Fui-me informar até, através do
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Líder do Governo, quaiS-senam as _conseqüências
Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Sena~
-imediatas dessa decisão, e as conseqüências são
dor Jamil Haddad..
a paralisação de todo o fluxo de recursos par~
_Antes __que S. Ex" inicie seu pronunCianí~nto,
o Brasil. - de ofício, mais unia vez~ submeto ao plenário nova
prorrogação
por 30 minutos. Ao mesmo teiiipo,
Não queríamos, neste momento _çle d~?gover
no; de inflação descontrolada, adiciooar um elelembro aos srs. senadores que já estamos qu-ase
às 21 horas e 30 minutoS os_ riossos trabalhos
mento a mais de incerteza, que adicionaríamos,
e só por- isso ãchamos oportuno votar agofa a
terão que se enCerrar às 24 hOraS, e temos cerca
matéria. Não decidimos airida sobre como vamos
de trinta projetas ~ind'_f: oa S<::r~m votados.
votar a matéria, mas pareCeU~Dos que -uma delõnO SR. JAMJL HADDAD (PSB-RJ. Para diScu-Qa de dols rrieses apenas deixaria em- suspenSo,
tir. Sein revisão do orad_or.) -Sr. Presidente, Srs.
sem nenhum efeito positivo.
Senadores; serei rápido. Apenas para dizer- que,
E, pensando muito mais nestes teimas -do que
desde que ingressei na- vida pública, em 1962,
em declaração de princípios, é que tomamos a
no antigo Estado da Guanabara, sempre ao térmidecisão de não postergar e, em breve, veremos
no dos trabalhos legislativos ia para minha casa,
que decis_ã_o tomaremos quando formos votar {1
botava a cabeça no travesseiro e dormia trail(Jililo.
matéria.
Nunca mudei as minhas posições, sempre fui
De antemão a forma pela qual esta questão
coerente ruis minhas posições políticas , iazão
está sendo trazida pelo Seriado Federal é inaceipela qual fui cassado em 1969. Muito me orgulho,
tável.
.
Sr. Presidente, apóS a Cas_sãção, vOltei à vida públi--Têm razão aqueles que dizem que há uma nova
ca com o mesmo pensamento e com a mesma
ConstituiÇão e o Senado Federal tem que se inforideologia. Nada me tira do_ meu pensamento polínlar COrri antecedênCia. Nª verdade, ele fi::ifin[or~
tico e da minha atitude poUtica. Fiz oposição, aqui,
mado em inglês. Talvez, devíamos ter recusado
consciente. A maioria ganhou? É do regime deo texto em inglês, principalmente porque temos
mocrático, mas durmo hoje, assim como os dedificuldade em_lê-lo. Porém, hão deveríamos dei~
mais senadorês que nos 'âpóiaram, tranqüilo porxar de tomar em consideração os acordos QUe
que sabemos que procuramos defender o nosso
nos foram _remetidos.
__
Pergunto ao presidente do S~nado por que nao _País.
Quando se fala que a infli~çã_o ~ galopante e
o submeteu à apreciação da Casa.
que essas operações podem aumentar a inflação,
Na vigência -da nova Coristittiiçãô," esseS acorsabemos que q fator_ número um que cOntribui
dos devem ser subinetldos à ãpieciação da Çasa.
para esse auffieilto é-0 pagamento" dos jllfOS d~
De início, pensei que, apertas, recentemente, tivés~
dívida externa, porque, a partir do momento em
semos tido acesso ?I esses documentos. Mªs..não.
que sé paQâ essâ dívida às custas de Y.IJla exporEles estão nO ·senado Federal há dois ineses.
tação subsidiada, aumenta-s_e o déficit infeJ!lO.
Ninguéró poderá alegar depois que o Se~a~o Fe-

e
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No entanto, Sr. Presidnete, Srs. Senadores, pagam-se 12, 13, 14 bilhões de juros dessa dívida

anualmente e, em contrapartida, aumenta o número de doenças infecto-contagiosas neste País.
Volta a malária em índíces aberrantes; voltamos

a ter índices de tubercWose que não tínhamos
hâ 12 anos; aumenta viOlentamente a taxa da
lepra.
Não é este o Pais que eu quero. Este não é
o Pais que eu quero, PaíS que Se preocUpa apenas-em ficar bem no contexto internacional, porque
paga juros escorchantes da dívida externa.
Quero um País, sim, em que a população tenha
condições de saúde, de educ:ação, de__b~_bitaÇ.ão,
enflffi, condições rea_is_ de viver. Este é um País
que tem trinta milhões de pessoas que não participam da riqueza nacional, um Pafs que tem pasmem, Srs. Senadores_:- 15 milhões de crianças de rua. Não é este o _País que eu quero.
Saio daqui, vou para minha regjdência e durmq
tranqüito. Nunca tomei um sedativo na mjnha
vida e nenhum tranqüilizante, porque tenho- a
consciência tranqüíla e o Sentiinento do dever
cumprido. Vou à minha ~sa hoje mais uma vez
donn[r tranqüilo.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ·Corno vota o Sr. Líder do PSDB?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO (PSDB- SP)- Sim.
. . . .

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Sr. Líder do PDS?
--0 SR. LAVOISIER MAIA (PDS- RN)Sifn.

-.Em votação.

O SR. MAURÍCIO CORR~ (PDT -

QF)

-Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o UdeJ: do PDC?
S. ~ está auserlte.
Como vota o Líder.do.PSB?

O SR. JAMJL HADDAD de quorum. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Uder do PMB? ·
O SR. NEY MARANHÃO (PMB -

PE) -

Sim.

Os Srs. Senadores que aprovam o projeto cji..ieiram pennanecer sentados. (P.:tusa.)
Aprovado.
Peço verificação

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Será feità a verificação solicitada, pelo s[stema
etetrónico.
Peço aos Srs. Serladores cx::upem os seus luga-

res.
O Sr. Edlson Lobão -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Tem a palvra o nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
peço a V.~. como trãdicbnalmente ocorre, faça
soar a campainha, por um período talvez de 1O
minutos, para que haja tempo de todos os Senadores c:omparecerem ao Plenário e tenham a
oportunidade de votar.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Edison Lobão se não houver número nesta votação, a Presidência repetirá, dentro
de 1O minutos, acionando a campainha, de acordo com o_regimento.
Peço aos Srs. Senadores ocupem seus lugares.
Como vota o Sr. Líder do PMDB?
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) - Prime[ro, perguntarei ao Sr. Pr~sidente, se eu votar
sim estarei aprovando o roiamenio àa dívida? En~
tão, voto sim.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o Sr. Líder do-Pfl?
OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA) -Sim.
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Governo da União a celebrar contratos bilaterais
no valor aproximado de US$ 5,000,000.000.00
·(cinco bilhões de dólares americ_~mos) junto aos
goyemos de pafses credores, no âmbito d_o ch~
mado "Oube de Paris".
Sala da_s S_essõ~. 15 de dezembr_o de 1988.
- Edison Lobão, Relator.
ANEXO AO PARECER

Re dação final do ProjetO de Resolução
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) n• 210, de 1988.
Como.Ycta o Uder do PTEP
Faço saber que o Senado Federat~provou nos
O SR. CARLOS DE'CARLI (PTB- Nlt)- _ termos do artigo 52, !OciSo V, da C.or}stituição,
Sim.
e _eu,
eresidente._ promulgo a seguinte
. Ó SR. PREsiDENTE (Humberto Luc.ena) RESOLUÇÃO
Corno ·v_o~ o Uder do PDn
. N•
, QE 1988

O SR. JAMIL tV,DD!U> (PSB- RJ)- Não.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) N6o havendo mais nenhum Sr. Senador _que queira fazer uso da palavra, está encerrã_da_a_dLS:cus_~
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O SR. PRESIDEN:TE (Humberto Lucena) Os Srs. Senadores já pooem votar. (Pausa.)
(Procede-se à•.votBção)

VOTAM SIM OS SR$ SEJYADQRES:._

Afonso Sancho~J\]bano Franco-Alexandre
Costa- Alfredo C:ampos- Carlos De'Carli ~
Chagas Rodrigues - Çtd Carvalho ~- Divaldo
Suruagy- Edison Lo~~o- Fernando Cardoso
- Gerson Camata -João Calmon -João Cas. tela -João Menezes -JoSé Agripino -José
Rtcha - Lavoisier ~ia - Leite Chaves - Louremberg Rocha -_Mareio Lacerda- Mário Covas
..;..;.. Mauro Beilevides - Meira Filho - Nabor Junior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Odacir Soares- Olavo-Pires -_Paulo Biso!- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
- Rubens Vilar.
VOTAM "IYÃO"' OS SRS. SE/'IADORES:

Carlos Chiarem - Iram Saraiva - Itamar ' Franco- Jamil Haddad- Mário- Maia -Mauríci<? Corrêa - Pompeu de Sousa.

Autoriza o Governo da União a ~ele
brar contratos bUãteraiS no. valor aprOximado de US$ s.ooo.ooo.ooo.oo (cinco
bilhões de dólares americanos) junto
aoS {Jovem9S ~~ Países credoreS. no âmbito do cha~ad,o ••ctube de Paris...
-0 Senado Federal resolve:
Art 19 É o GoVerno áa Uni216, nos termOS
do art. 52, inciSá V, da ConstituiÇão Federal, autorizado a celebrar contratos. bilaterª_is com g_QV~r·
riOs doS países CfedOrei.:.... República-Federàl da
Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Espanha, Es-tados ãriidos da América, França, Itália, Japão,
Países Baixos~ Reirio _Unido, Suécia, e Suíça no âmbito do chamado-"Clube de Paris'', destinados ao refinandarriénto ou reescalonamento dos
vencimentos de-IOO%~(cem pOr Cenló) dos vãló·
res de principal e de juros de obrigações contraídas anteriormente a 31 de março de 1983, venci~
das e a vencer no período compreendido entre
1° de janeiro-de 1987 e 31.de marçO de 1990,
no montante aproximado de (JS$
5,000,000,000.00 (cinco bilhãE=s de dólares. ame-ricanos) .
Art. 29 Esta resolução entra. em vigor na_ data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão_a.redaç.ãg__final. (Pausa.)
.
..Não havendo quem _queira fazer uso da palavra,
está _encerrada a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é _daJ;la como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) PaSsa-se, aQora, à apreciação do Requerimento
n9 241, de urgência, lido no Expediente, par~ o
(Procede--se à apuração)
Projeto de Lei da Câroara nc 62, -de 1988, de
infdativa do Tribunal Federal de Recursos, ..que
Votaram SIM 34-SI-S:·Senadores; e NÃO, "l.
dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais
Total;_41 votos.
Regionais Federais e sua instalaçã-o e ·cria os resO projeto foi aprovado.
pectivos quadros de pessoal, e dá outras proviO SR. PRESIDENTE (Humberto Luc:ena) dências".
Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo
Em votação o requerimento. (Pausa)_
Sr. 1~ Secretário.
·
Os Srs. Senadores que b aprovam queiram per-- c-f: Hda-ase-gUime- c-.._
manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução
Aprovado o requerimenio, passa-se à aprecian? 210. de 1988.
ção do projeto.
O relator apresenta a redação fina] do Projeto
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéde Resolução nl' 210, de 1988, que autoriza o
ria, cuja discussão foi encerrada em ~§são realiO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Será feita a apuréfção. (Pausa.)
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zada no dia 12 do corrente, quando recebeu parew
cer favorável do Relator designado, Senador Aureo Mello, retomou à pauta do dia 13 último, tende
sua votação sido adiada em virtude da aprovação
do requerimento solicitando exame da Comissão
de Constituição e JUStiÇa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurído
Corrêa, para proferir p-arecer.

as regras constitucionais e a legislação em vigor,
principalmente o princípio básico e salutar de concurso público.

Quanto ao art. 10,

estâ expressamente prevista

a --cOOdição para o aproveitamento do servidor,
pois a regra alcança aqueles funcionários de ouJ:ros órgãos, que, de há muito, vêm prestando

serviços ao tribuna], na condição de requisitados.
Sobre o § 29do art. 99 deixou-se de incluir a
O SR. MAURiCIO CORRÊA (PDT- DF.
expressão "concursado", tendo em vista a drPara emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senacunstância de que a norma regula aproveitamento
dores, esta Comissão foi provocada a Se pronunde servido~s do quadro do próprio tribunal, todos
dar a cerca da constitucionalidade do § 2 9 do
eles nomeados por força de habilitação em conw
art. 9? do PLC 0 9 62, dê 1988, mediante apfesenw
curso público.
- São estes os esclarecimentos que julgo, por
tação, pelo Senador Gd Sabóía de Carvalho, do
Requerimento n" 234/88, aprovado pelo Plenáno , dever de oficio, prestar aos ilustres membros do
desta Casa em 13~12w_88. _
__
~ .. Senado, de sorte a obviar possíveis dúvidas acerca
O PLC n? 62/88, que prevê a composição inicial
do assunto.
dosTribunatsRegionaisFederaisesuainstalação,
Valhowme da oportunidade para apresentar a
e ctispõe sobre a criação dos respectivos quadros Vossa Excelência os meus protestos de alto aprew
9
9
de pessoal, reza, em seu art. 9 , § 2 , o seguinte:
ço e distinta consideração. -Ministro Evandro
"Art. 9"
Gueiros Leite, Presidente do Tribunal Federal
········--··------~____....,. de Recursos.
·····§···2~.....E~~~anl6 não for;;;·~~-;~- Pedindo vénia a 'l_ Er. Sr. -Presidente, para junw
cargos dos quadros de pessoal, criados neste
tar est~ ~arta, aduz1~dc aos meus argumentos
artigo, poderão ser colocados à disposição- ---que soU ~ela aprovaça~, pela colocação, napa~ta
dos Tribunais Regionais Federais, para o
da votaçao, desse projeto; pela sua constJtUC!Oexer-cício de funções iguais ou assemelhadas
nalidade.
. _
às que exercia, servidores dos quadros de
I:: o parecer, Sr. Presidente.
pessoal do Tribunal Federal de Recursos e
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) das Secretarias das Seções Judiciárias, faculw
O parecer ê favorável.
tado aos mesmos o direito de integrarem
Em discussão o projeto. (Pausa).
os quadros dos respectivos Tribunais, após
I (um) ano, mediante opção e concordância
O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço
do órgão de origem."
a palavra para discutir.
Procedendo-se à análise do dispositivo citado
O SR. PRESIDENTE (fiumberto Lucena) à Jw: da nova Constituição. brasileira e da sistemáConcedo a palavra ao nobre Senador Nelson Cartica jurídica por esta instaurada, constata-se_ estar,
n.eiro, para discutir.
a norma infraconstitudonal, concorde com os ditames da Carta Magna e do Direito AdministrativO
O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
que admite a possibilidade de movimentação e - Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Preside remoção dos funcionários públicos.
dente, Srs. Senadores, a carta do ilustre presidente
Nestes termos, _é_ o nosso parecêt-pela constitudo Tribunal Federal de Recursos vem dissipar
cionalidade da norma constante do § 2" do art.
uma justa dúvida em que ficaram alguns senaw
9' do PLC n' 62188.
. dores nesta Casa, alguns senadores que se debruE eu aduziria, Sr. Presidente, rapidarnent~, a
çaram ontem sobre este projeto.
leitura de oficio endereçado a V. Ex" pelo PresiRealmente, pela redação dada ao § 2? do art.
dente do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, 9'?, não existe nenhuma referência a concursado,
Ministro Evandro Gueirós Leite, que, inclusive, es- mas apenas aos quadros de pessoal daquele triclarece perfeitamente a situação.
bunal, quando no art 1O havia expressa referência
aos servidores concursados.
Of n• 80 1/GP Em 15 de dezembro de 1988.
__ Daí a dúvida que assaltou o espírito de alguns
A
Senadores, indusive o meu, que estudaram este
Sua Excelência o Senhor
projetO.
Senador Humberto Lucena,
A palavra do presidente do Tribunal Federal
DD. Presidente do
de Recursos afasta essa dúvida e representa um
Senado Federal
compromisso de que nenhum servidor, mesmo
Praça dos Três Poderes
que- nao·seja do quadro efetivo, aprovado por
70160- Brasilia-DF
concurso, será aproveitado, depois que integrar
Senhor Presidente,
pói um ano os quadros dos respectivos Tribunais
Cumpre-me o dever de levar a conhecimento
Regionais, a fim de que se converta, por opção
dessa Casa os esclarecimentos necessários sobre
ou concordância do órgão de origem, em funciodúvidas que estão surgindo no tocante ao Projeto
náriO efetivo estatutárto, sem concui'So.
de Lei n9 62/88~ que cuida de instalação dos T ribunais Regionais Federais, quanto às disposições
Em face da afirmação do ilustre Presidente do
contidas no § 29 do art g~ e art. 1O do citado
Tríbi.n1aJ Federal de Recursos, que afasta a dúvida
projeto.
que nos_ assaltou, o meu voto, Sr. Presidente, é
peJa aprovação do projeto ora em exame e que
Quero, de início, ressaltar que o texto de todo
o ordenamento foi amplamente debatido pelo Pleacaba de ser relatado pelo nobre Senador Mauw
nário da Corte, e por ele aprovado, sendo de assiw
ricio Corrêa.
Era o que tinha a diz.er, Sr. Presidente.
nalar a preocupação sempre presente de observar
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O Sr. Cid Sabôla de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra

~~ra

discutir a

~atéria.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Od Sabóia
de Carvalho, para discutir a matéria.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para discutir. Sem revisão do ora.,.dor.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, pedi audiência à Comissão-de Constituição e Justiça sobre a matéria exatamente porque esta nos chega
sem que tenhamos tempo para um exame mais
profundo.
Sabemos como é importante a criação dos T ribunais Regionais Federais - em númei-o de 5
- , mas, Sr. Presidente, a matéria havia chegado
-ao Senado sem que ao menos soubéssemos cow
mo tinha sido resolvido o problema do Tribunal
Federal de Recursos, a localização desses tribunais e outras providências atinentes a essa competência que a ConstituiÇão FederéJ:l deferiu àquela COrte, pois no :art. 1" diz apenas:
''Os Tribunais Regionais F"ederais, Criados
pelo Ato das Disposições Constitucionais
Trã:nSitõrias, têm sede e jurisdição definidas
na Resolução n" 1, de 6 de outubro de 1988,
do Tribunal Feder.3l de_~ecursos."
A lei nem ao menos fOOl a localização desses
tribunais, se bem que remeta o assunto para o
conhecimento dessa deliberação da Calenda Corte, o Colegiada do Tribunal Federal de Recursos.
Além disso, Sr. Presidente, __ o_.item II, do art.
99, causou-nos grande preocupação pelo critério
de aproveitamento de funcionários, o que pdderia
levar a uma burla da própria Constituição.
_
Existem preocupações; uma relacionada _ao art.
10, e muitaS outrãs como aquelas que ""naturalmente assaltam aos Senadores, pela responsaw
bilidaçle que: eles têm quando examinam matéria
deste quilate, matéria desta importância.
Sr. Presidente, no dia seguinte à nossa reunião,
despertei com a visita de um juiz federal; depois
mantive contato cem vários membros do Tribunal
Federal de Recursos,_ e_ eles prestaram todos os
esclarecimentos que eu pedi, além de,_ na conversa que mantive com o Presidente _da Corte, _
saber da urgência desta matéria e do principio
honesto com o qual o Tribunal Federal de Recurw
sos necessariamente aplicará nossa deliberação
de agora.
Dou-me por satisfeito pelo exame mais demorado da matéria, pela possilidade de cantatas que
tive com o Tribunal Federal de Recursos, com
o douto parecer do Senador Maurício Corrêa,
além de poder registrar a preocupação de Senadores e Deputados que me procuraram para que
encontrássemos uma solução nesta matéria.
Abri mão de tudo que a mim cabia para o
exame mais aprofundado, na confiança que me
despertou a Corte, prfndpalmente o seu Presidente,_ que foi muito gentil quando_ nos prestou
os esclarecimentoS !:i:- "reSpondeu a todas as indagações, além de mandar que outras Ministros
igualmente nos forriecessem os dados e outras
informações necessãrias.
Estou plenamente satisfeito e vcitarei, Sr. Presidente, pela aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão a matéria._(Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. SenadoreS que aprovam o projeto queiR

ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI
DA CÂMARA N• 62,
DE 1988

-

(I'!• 1.071/88, na Casa de origem)
De iniciativa do TfibUnarFeâeral de Recursos

Dispõe sobre a composição inicial dos

Tribunais Regic;;:ais Federais e sua instalação, cria os respectivos quadros de
pessoal e dá outras providências.
O Cong'reSSO Nacional de-creta:
Art. 1o Os T ribun_ais Regionaís Federais, criados pelo Ato das Disposições COnstitucionais
Transitórias, têm sede e jurisdição definidas na

Resolução n" 1, de 6 de outubro de 1988, do
Tribunal Federal de Recursos, expedida em obediência ao disposto no § 6~ do art. 27 do mesmo
Ato.
·
Art. 2? Os Tribunais Regionais Federais terão
a seguinte composição inicial: 18 (dezoito) juízes,
nas 1~ e 3~ Regiões; 14 (quatorze) juízes, nas 2•
e 4" Regiões; e 10 (dez) juizes, na 5~ Região.
Art. 3~ Observado o disposto no artigo ante~
rior, os candidatos a todos os cargos da composição inicial dos Tribunais Regionais Federais s_erão indicados pelo Tribunal Federal de Recursos,
consoante dispõem o § ?o, segunda parte, e o
§ 9" do art. 27 do Ato elas Disposições Constitu~
cionais Transitórias, e nome.ado~ pelo Presidente
da República.
§ 1? Na indicação prevista no caput deste_
artigo, serã_o Qbservadas as regras estabelecidas
pelos arts. 93, inciso II e 107L incisos _I e II, da
Constituição Federal.
§ 29 Os juízes dos Tribunais Regicmais Federais, nomeados na (Qrma deste artigo, tolnarâo
passe perante o Presidente do Trib~nal Federal
de Recursos.
Art. 49 Os Tribunais Regionais Federais serão
instaladas pelo Presidente do Tribunal Federal de
Recursos e presididos pelo magistrado mais anti- ·
go, oriundo da <:arreira_ de juiz federal, até a posse
do Presidente _e do Vice-Presidente, eleitos na conformidade do que dispuserem os respectivos Regimentos Internos.
§ 19 O Vice-Presiaente exercerá também a
função de Corregedor da Jus_tiça Federal, na respectiva jurisdição.
§ 29 Os Tribunais Regionais Federais aprovarão seus Regimentos Inter_nos dentro de 30
(trinta) dias, contados de sua instalação.

Art. 5o Os Tribunais Regionais Federais compor-se-ão de Turmas, Que poderão ser agrupadas
em Seções Especializadas, conforme dispuser o
Regimento lntemo.
Art. 6<> Funcionará junto a cada Tribunal Regional Federal uma Corregedoria com a competência que lhe fixar o Regimento Interno,

Art. 7~ Junto aos órgãos julgadores dos Tribun<!iS Regionais Federais funcionará um representante_do Ministério Público Federal.
Art. s~ Ficam criados 74 (setenta e quatro)
ca~gos de juiz de T ribunÇtl Regional Federal, que
serão providos, na composição inicial, de acordo
com o estabelecido no art. 3" desta lei.
_ Parágrafo único. O ve-ncimento e a verba qe
representação dos Juíle_s dOs Tribu!}ajs R~ionais
Fed_erais corresponderão a 90% (noventa por
cento) d.o vencimento e_ da verba de represen- tação dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, mantido idêntico referencial entre as demais
categorias da carreira.
Art. ÇF. Ficam criados, na forma dos anexos
desta lei, os quadros de pessoal das Secretarias
dos Tribunais Regionais Federais, cujos cargos
serão providos nos termos da legislação em vigor.
§ 19 Poderão ser nomeados para os cargos
criados neste artigo candidatos habilitados em
concurso público realizÇ)dQ pelo Tribunal Federal
de Recursos e pela Justiça de primeiro grau, para
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas,
observada a !"eSpectiva escolaridade.
.
.
§ 2 9 -- Enquanto não forem providos os cargos
?os quadros de pessoal, criados neste artigo, poderão ser colocados à disposição dos Tribunais
Regionais Federais, para o exercido de -funções
iguais ou assemelhadas às que exercia, servidores
dqs quadros de peSsoal do Tribunal Federal de
Recursos e das- Secretarias das Seções Judfciárias, facultado aos mesmos o direito de \ntegrarem os quadros dos respectivos Tribunàis, após
1 (Um) ano, mediante opção e concordância do
órgão de origem.
Art. 1O. Poderão ser aproveitados, nos quadros de pessoal doS Tribunais Regionais Federais_
ou das Secretarias das Seções Judiciárias, em
cargos de atribuições iguais ou assemelhadãs,
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por ato do Presidente do respectivo Tnb_ynal, os
servidores concursados da_Administração Pública
qu~ se encontrem prestando serviços às Seções
JUdiciárias subordinct_das à jurisdição de cada Tri- bunal, J_'la data de vigência desta lei, na condição
-de requisitados, mediante opção e anuência do
órgão de origem.
_ Parágrafo único. O aproveitamento_- ·de. que
trata este artigo far-se-á mediante proceSso- seletive, cujos cntérios serão ftxados em reSolução
do Tribunal.
Art. 11. O Conselho =da JuStiça Federal, no
prazo de 90 (noven~) dias, elaborará anteprojeto
de lei, dispondo sobre a organização da Justiça
Feder&! de primeiro e segundo graus.
·
Parágrafo único. Até _a, prOmulgação da lei a
que se refere este artigo, apliCam-se à administração da Justiça Federal de primeiro e segundo
graus, no que couber, as disposições da Lei nQ
5.010, de 3_0 de maio de 1966, respeitadas as
normas constitucionais pertinentes.
Art 12. Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Tribunal Federal de Recursos crédito es_ pecial de Cz$ 19348.000.000,00 (dezenave bilhões, treu:ntos e_ quarenta e oito milhões de cruzados), para atender às despesas iniciais de instalação, organfzação e funcionamento dos TribuTlais Regionais Federais.
Parágrafo único. Os recursos nece_ssários à execução do disposto neste artigo decorrerão de cancela-qfeiltã parcial de dotações consignadas nQ
Orçamento Geral da União.
Art. 13. Instalados os Tribunais Regionais Federais, a eles fica tra,nsferido o poder de disposição do crédito previsto nesta lei. ~
Art. 14----: Esta lei entra em vigor na q.a~ de
sua-publicação.
Art. 15. Revogam-se as di_~posiçõ_es em contrário.
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TR!UUNAL REGIONAL FEDf:,RAL DA l' REGLÀO
OUACiR-õ PE~Nl :N~ _DE PESSOA,!.- f?ROVJMENTO EFET!VO E EM COMISSÃO

_(jRUPOS

DIREÇAO
E

J.SSESSORA.V~'fl'O

SUPERIORES
([RF·DAS-100)

- AlUO
JUDICLÁ.RIO
[!RF-AJ-020)

OUTR>\5-ATMDADES

DE
NívEL SUPERlOR
([RF-MS-900)

CATEGORIAS/CARGOS
Dirctor-Ger<'ll
Díretor de Secretmía
Dirde>P de Subsecretaria
Direlor dt! Divisio
Cht::fc de Gabíri.ete
Ass<.>ssor de Juiz
Assessor Judiciiuio
Técnico Judiciii.riÕ
Taquigrafo Judiciário
Ofici;il de Ju:.ti<;a Avaliador
Au.xi!iar Judiciário
. Atendente Judlc!iârio
Agente de Seg. Judiciária
Médico
EnfCrrneiro
Psicólogo
Odontólogo
Eng(:nheir~

Arquitdo
Administrador
Contador
Estatístico
Assistente Soc.ial
Bibliotecário

4:;:53

CÓDlfl9S

I'!'-' DE
CARGOS

TRF-oÃs.t o 1
TRF-DAS-101
TRf--DAS·IOl

20

TRF·DA$-101
TRF-DAS·l OI
TRr. DAS·l 02
TRr-DAS·l 02

53
21
19
11

TRF-AJ~021

144

TRF~AJ-023

20
3
310
126

TRF-AJ-027
TRF-A.J-0?2
TRF·AJ-024
TRF.AJ-025
'f"RF.NS-901

TRF.-fiS-904
íRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-N$·916
TRF-NS·9'Í7
TRF-NS-923
TRF-N$-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
lRF-NS-932

I
5

57

3
2
2
2

I
I
4

4
I

2

6
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GRUPOS

CÓDIGOS

CATEGOHIAS!CARGOS

PROCESSIJ.1ENTO
DEDAOOS

Anahstd de Sistemas

Program<ldor
Operador rle Computação

(TRF-PR0-1600)

Di!J~~a_dor

Auxiliar de Enfcm1agern

CXJ1RAS
ATNIDADES
DE
NÍ\aMÉDlO

Aw:.. Op. Serviços Diversos
[)cscnhi~t.a

Agente de Tele c. e Elct.ric.
Técnico de Contabilid.:i;de
Tc!cfonista

(TRF-NM-lCKXl)
ARTESANATO
(TRF-ART-700)

Artífice de Mccênk:a
__ -ArtífiCe de Elelr. e Com.
Artífice de Carp. e J'.\arc.

N"DE

CARap~

7

TRf-PH0-1601
TRF-PR0-1602

5

TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1604

7
!O

TRF-~l~\-1001
TRf-N/>\-1006

65

2

TRF-N!<\-1014
TRF-N!-1-1027
TRF-NM-1042
TRf-Nl'·\-l044

2
8
8

TRF-ART-702

3
8
2

TRF-ART-703
TRF-ART-704

6

ANEXOU
da lei n>

(Art

de

de

de 1~88)
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QUADRO PE.It'<\."J'!Ei'ITE DE PESSOAL- Pf;OVI/>\ENTO EFEllVO E EJ.\ COMt$&\0

CATEOOr.L'\S.ICARGOS _

GRUPOS

CÓDIGOS

Direção

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DA_S· 10-1
TRF-DAS-101
TRF·D)\S-101
TRr-DAS-102
TRF·DAS-102

Apoio

lRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF-AJ-027
TRF-AJ-022
TRF-AJ-0?.4
TRF-AJ-025

Dia-tor-Gcrul
c
Dirt'!Or de Secretaria
.Assessor~mento Dirctor de Subsccretari<'l
Dirctor de Di\'Í~O
Superlore
Chefe de Gabin<!:te
{TRF-DAS-1 00) Assessor de Juiz
Assessor Judiciário

Técnico Judkiário
Taquígr<lfo Jlrdidário
Ofidal de Justiça Avaliador
Auxi!itu Judici.::irio
(TRF-AJ-020) AtendenteJudidárlo
Agente de :Seg. Judiciária
Judidárlo

Outr~s

N"DE
CARGOS

l
5
. !6
46
17
15
!O

!!2
15
3
240
98
44
3
l
l

TRF-NS-901
TRF-NS-904
TRF·NS--907
lRF-NS-909
TRF-NS-!J16
"IRF·NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-92A
TRF-NS-926
TRF-NS-930
lRf·NS-932

5

Processamento Analista de Sistem<Js
DE
Progwmador
DADOS
Operador de Comput<~ção
(TRF-PRO-l600)Digitador

TRF-PR0-160f
TRF-PR0-1602
TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1604

5
4
6
8

Ou.tras
Atividades
De
Nível Médio
(TRF-NM" 1000)

Auxili.ªr de Enfermagem
Auxlliar op. Serv. Diversos
Desenhista
Agente de Tele c, e E!ctric.
Têcnico de Cont<:bílidade
Telefonista

TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1014
TRF-N/Ioí-1027
TRF-Nf-'1·1042
TRF·NM-1044

Mesa.nato Artífice de Hecânica
(TRF·ART-700) Artífice de Elctric. e Cor'n.
Artifice de Carp. e fo.\arc.

TRF-ART-702
TRF-ART-703
1Rf·ART:704

Médic_o
Enfermeiro_

Atividad{•S
De'Nivcl

Psicólogo
Odontólo_go
Engr.-nlrclro
Arquileto

Superior
Admini~trador
Contador
(JRF-NS-900) Estatitk:o
ASsistente Social
Bibliotcçário

2
)

l
4
3
l
l

2

52
2
6
6

5

2
2
2

ANEXOlil
(Art.
da Lei n°
, de
de
de 19 }
TRiBON.A.L REGJONAL FEDERAL DA 3' REGIÃO)
QUADRO PERHANENTE DE PESSOAL...:. PRDVfMEI'ITO Ef'ElTVO E EM COf.USSÃO
GRUPOS

0\TEGORIAS/CP.RGOS

Direção
Oiretor-Geral
e
Diretor de Secretaria
Assessoramento Diretor de Subse.cr!:.-taria
Superiores Dirctor de Divisão

Chefe de Gabinete
Assessor de iuiz
Assessor judiciário

(TRF-DAS-100

CÓDIGOS
TRF-DfS-101
TRf-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-D,o\S-101

TRF-DAS-101
1RF-DAS-102
TRF-DAS-102

N'DE
CAAUOS
l
5

20
53
21
19
ll

-
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CÓDIGOS

Apoio

TRF -A.I-021
IRP-AJ-023

Judiciário

l'écnlco Judiciário
"'faq,JÍCJI óJfO Judldârio
Ofidal de': Justiça Avaliador
Auxiliar Juclíciár!o
(fRF-AJ-020) Atendentç Judiciário
Agente de Seg. Judiciária

TRF-AJ-027

OutrasAtividades

De Nível

)'\êdico

De

lRF-N-025

126
57

TRF-NS-901
l:RF-NS-904

2

Enfermeiro
Psicólogo

lRF-Ns...-:-907

Odontôlogo
Engenheiro
Arquitcto

"ffiF'-NS-909
TRF-NS-916
TRP-NS-917

32
2

TRP-NS-923

I
I
4

TRF-NS-924

3

TRF'-NS-9?.6

I

TRF-NS-930
TRF-NS-932

2
6
7
5

TRr-PRo-f6ot

Progr<:~mador

TRF-PRO~l-602

Operador de Computação

7
10

TRF·PR0-1603

(TRF-rRO-I600)0igitaâor
Outras

20
3
3Ü)

1RF-AJ-024

Pruc:~<>llmento AnaiiSt<! Jc Sist\!mas

Ati~idades

144

Tí<F-AJ-022

Superior
Administrador
Contador
(fRF-NS-900) Estatítico
Assistente Social
Bibliotecá(jo

de
Dados

-N;DE
-CARGOS

TRF-PR.0-1604

TRF-Nfi.,-1001

Auxiliilr de Enfermagem
Au,.ili.n op. S~rv. Diversos

2
68
2
8
8

TRF·Nf'.1· 1006
TRF-NN-1014
TRF·NM-1 027

Dcse11his1~

Nívd Médio Agente Je- Tele<:. e Elctric:.
(TRF·NM-1000) Tix:niço çte Cc;mtabílidade

TRF-Nf.\-1042:

Telefonistcl

6

Artc&.:lruto
AÍtii1ce de f>'ecãnica
(TI':W·ART·700) ArtificC d!.:.E")el!ic:."e Com.
,A.rtifkc_G_e Ca:p. e Marc.

3'

TRF-MT-702
1Rl~-AAT-703

&

TRF -/'JH-704

2

ANEXO IV
(Art.

da Lei n9

,de

de

de 19

)
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QUADRO P!;RMANENTE DE PESSOAL- PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO
GRUPOS

CATEGORIAS/CARGOS

-

N•DE
CARGOS

Códigos
-

Diretor~aerat
Diretor de Secretaria
Assessoramento Diretor de Subsecretaria
Superiores Diretor de Divisão
Chefe de Gabinete
Assessor de juiz
Assessor judiciário

TRF-DÃS:JOI
TRF-DAS-101
TRF-DAS-!01
TRF-DAS-1 O!
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-1 02

Direção
e

TRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF·Al-027
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024
TRF-AJ-025

Apoio

Técnico Jy.àiç_@r!o
Taquígrafo Judiciário
Oficfa1 de Justiça Avaliador
Judiciário
Auxiliar Judiciário
(TRF-AJ-020) Atendente Judiciário
Agente de Seg. Judiciária
-Médico
Enfermeiro
Atividades
P.slcólogo
Odontólogo
De Nível
Engenheiro
Arqulteto
Superior
Administrador
Contador
(TRF-NS-900) EstatítiCo
Assistente Sodál
Bibliotecário

TRF-NS-901
lRF-NS-904
TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
lRF-NS-917
lRF-NS-923
lRF-NS-924
TRF-NS.926
TRF-NS-930
TRF-NS-932

Outras

..

ProcessamentO- Analista de SiStem"as
de
Programador
Dados
Operador de Computação
(TRF-PR0-1600)Digitador

lRF-PR0-1601
TRF-PR0-1602
TRF-PR0-!603
lRF-PRó-!604

1
5
16
46
17
15
!O

112
15
3
240
·98
44
3
I
I
2
1
I

4
3
I
I

s

·s
4
6

8
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De

CÓDIGOS.

CATEGORIAS/CARGOS

GRUPOS

Outras
Atividades

N.oDE
CARGOS

TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1014
TRF-NM-1027
TRF-NM-1042
TRF-NM-1 044

Awa1iar de Enfermagem
Awdliar op. Serv. Diversos

Desenhista

Nível Médio

Agente de Telec. -e Eletric.
(TRF~NM-1000) Técnico de Contabilidade

Telefonista

2
6
2

TRF-ART-702
TRF-ART-703
. 'JllF-ART-704

Artesanato Artífice de Mecânica
(TRF-ART-700} Artífice de Eletric. e Com.
Artífice de Carp. ~ Ma_rc.
ANEXO V
da Lei n?

(Art.

, de

de

TRJBUNAL REGIONAL FEDERAL

de 19

)

DJ. 5• REGIÃO)

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL ~PRç>VIMENTO EFETIYO E
GRUPOS

Direção

· CATEGORIAS/CARGOS

Diretor-Geral

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-1 01
-· TRF-DAS-102
_ TRE-DAS-102

Chefe de GaPinete
(TRF-DAS-100) A.ssessoi- de Juiz
Assessor ~udiciárlo

Judiciário

Técnico Judiciário
T aqufgrafo Judiciário
Oficial de Justiça Avaliador
Auxillar Judiciário

(TRF-N-020) Atendente Judiciário

Agente de

Seg~

EM COMISSÃO

CÓDIGOS

e
Diretor de Secretaria
Assessoramento Diretor de St.Jbsecretaria
$uperiore
Diretor de DíVisáo

Apoio
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Judiciária
·

Outras

Médico
Enfermeiro
Atividades
Psic6rogo
Odontólogo
Engenheiro
De Nível
Arquiteto
Superior
Administrador
(TRF-NS-900) ContadorEstatítico
Assistente Social
Bibliotecário

N•DE
CARGOS

"Discussão, em tumo único, do Projeto de_
Resolução no 200, de 1988, de autoria da
Comissão do Distrito Federal, que ftxa para
o exercício de 19&9 ªremuneração do gover~
nador-ào Distrito Federal e do respectivo secretário, e.dá Outrf!s providências."
A Presidênda esclarece que a matéria não de~
pende de parecer, urna vez que foi apresentada
pela Com~ssão do DisJrito Federal, observados
eis reqil.isit6s- de constitucionalidade e juridicidade
técnica-legislativa a ela inerentes, em matéria relativa ao Distrito Federal, por força da Resolução
n• 157, de 1988.
Completada a instrução da matéria, passawse
à sua apreciação.
.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça ã palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Seriadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
-

1
2
10
34
13

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, re_dação final que será lida pelo
Sr. 1? Secretário.

11

..,-zoo, de t988.
b-reiator ~J,re~enta a redação final do Projeto

8

TRF-N-021
TRF-N-ü23
TRF-N-027

80
14
2

TRF-N-022
TRF-N-024

172

TRF-N-025

70
34

-~-TRF-NS-901

2

. ~TRF-NS-904
TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS.930
TRF-NS-932

I
I
2

1
1
3
3
I
I
4

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

de Resolução n' 200, de 1988, que ftxa, para o
exercido de f989, a remuneração do governador
do Distrito Federal e dos respectivos secretários,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
.;;....,:. Melra Filho, Relator.
ANEXO AO PARECER
R~dação final

do Projeto de Resolução
n' 200, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo-19, inciso V, da Resolução n9
157, de 1988, e eu
, Presidente, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO
• DE 1988

N•

·' F'lXa para õ exercíciO de 1989, a remuProcessamento Analísta de Sistemas
de
Programador
Dados
Operador cie Computação _

TRF-PR0·160I
TRF-PR0-1602
TRF-PRQ-I603
, TRF-PR0-!604

(TRF-PRQ- I 600)Digita<lor

TRF-NM- !OOI
-- TRF-NM-1006
TRF-NM-IOI4
TRF -NM-1 027
TRF-NM-1042
.... TRF-NM-1044_

Outras
Auxüiar de EnFermagem
Atividades
Auxiliar op. Serv. Diversos
De
Desenhista - Nível Médio Agente de_ Telec. e E1etric.
(lRFwNMwlOOO) Técnico de Contabilidade
Telefonista
Artesanato_ Artifice_de_ Mecânica

TRF-ART-702
TRF-ART-703
... TRF-ART-_704

(TRF-ART-700) Artifice de Eletric. e Com.

Artífice de carp. e Mar<;.

o SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) Esgota a matéria constante da pauta.
Passawse, agora, à apreciaçáo do Requerimento
rY' 242, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Resolução n"' 200, de 1988.
Em votação o requerimento, (Pausa)

3
3.
2

neração do governador do Distrito Federal e dos respectivos Secretários, e dá
01,1tras providências.

6
2

O Senado Federal resolve:
Art. 1o A remuneração do governador do Distrito Federal e dos respectivos secretários, a partir
de J9 de janeiro de 1989; -será a flXélda no anexo
a esta resolução.
Art. 2~ A remuneração prevista nesta resolução s~rá reajustada, a partir de 6 de outubro de
f 988, nas mesmas datas e nos mesmos índices
adotados para os servidores do Distrito Federal.
Art. 3o Aplicam-se aos servidores do Distrito
Federal, equiparados a secretários, a mesma remuneração estabelecrda para estes.
Art. 4' A despesa da aplicação desta resolução correrá à conta de dotação orçamentária própria do Distrito Federal.
Art. 5? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. _6? , Revogam~se as disposições em contrário.

38
4

4
4
-~
2

4
2

Os Srs. Senaaores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
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DENOMINAçAO

VENCJMEN
TO

REPRESENTAçAO

%
I-

Governador do Distrito
Federal

II- Secretário do Distrito Federal
Procurador~Geral do Distrito
Federal
Chefe do Gabinete GV:il
Chefe do Gabinete
Consultor Jurídico

TOTAL

Valor

880.000,00

222

1953.600,00 2.833.600,00

800.000,00

202

1.616.000,00 2.416.000,00

Mili~r
~

Entendemos que o sistema bancário, a Banca,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) deva se inserir no contexto nacional; e.partidpar,
Em discussão a redação fmal. (Pausa.)
__
Não havendo quem peça a palavra, encerro - ati.vamente, do esforço _que está sendo fetto por
todos os segmentos da sociedade para encona discussão.
traimOS uma -saídã-à-Qrave crise em que vivemos.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação, E não criar um foco de resistência às medidas
saneadoras, na área económico-financeira, votanos termos regimentais.
-da pelo Congresso.
O projeto vai à promulgação.
TOdos somos parte do mesmo problema. E
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) devemos dar a nossa parcela de contribuição para
Há oradores inscritos.
a retomada do caminho do desenvolvimento, inConcedo a palavra ao nobre Senador Luiz Piauterrompido pela escalada tnflacionária que a todos
hylino.
_penaliza, em particuJar aos mais pobres. Registro, desta tribuna, o meu protesto veeO SR. LCIIZ PIAQHYLINO (PMDB - PE.
-mente-pela atitude equivocada de alguns bancos
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
que estão criando entraves burocráticos à aplicaSrs. Senadores, a Assembléia Nacional Constição do art. 47 da Constituição e ·convoco-os para
tuinte, eleita pelo voto popular, em eleição livre
somar esforços ao Congresso na defesa da nova
e soberana, determinou,noArt. 47, aprovado prin~
Cons'tituição e ria sua aplicação prática.
cipalmente em razão de emenda proposta pelo
A inflação alta tem penalizado, impiedosamenilustre Senador Mansueto de lavor, ao qual tenho
te, os setores de produção; e não é justo, agora,
a honra de substituir temporariamente nesta Casa,
quando se procura reintegrar milhares de micro
que não poderia incorrer correção monetária soe pequenos empresários ao processo de produbre os empréstimos aos micras e pequenos emção, qu~ alguns bancos atrasem essa reintegrapresários urbanos; e, também aos mini, pequenos
ção, opondo-se a uma determinação constitucio~
e médios produtores rurais, desde que esses emnal.
préstimos tivessem sido concedidos durante a viA morosidade com que as coisas acontecem
gência do Plano Cruzado.
ou sãO implementadas neste País leva o nosso
Foi a carta de alforria para centenas de milhares
povo ao desespero e cria sérios obstáculos à solude brasileiros que, na condição de vítimas de polição dos problemas que nos afligem, fazendo com
ticas económicas desastrosas, estavam escravique as leis se tomem ineptas ou ineficazes.
zados ao pagamento da correção monetária, que
Faço um apelo às autoridades federais, princio próprio Ministro Maílson da Nóbrega reconhece
palmente ão Ministério da Fazenda e ao Banco
agora deva ser eliminada.
A Constituição foi prómulgada no dia 5 de outu- - Central, para qUe encontrem uma fórmula de implementação urgente do dispositivo constituciobro último, mas não vem sendo cumprida por
nal, que faz justiça aos pequenos e microemprealguns bancos, na medida em que era esperada
~rios. E que ponham fim a esse processo de'
pela Nação, intranqüilizando os beneficiados, esretardamento que está sendo praticado por alpecialmente porque, em 4 de janeiro de 1989,
guns- bancos, contra o interesse nacional.
tern1ina o prato _concedido para o exercido daA todos micro e pequenos empresários benefiquele direito fiXado nas disposições transitórias.
ciados sugiro que, enconttando algum obstáculo
É inadmissÍVel, Sr. PreSidente;- Srs. Senadores,
ao exercício daquele direito assegurado na Constital comportamento, pois o cumprimento de nossa
tuiç_ão ·vigente.- o art 47 -, recorram, incontiCarta Magna é um imperativo a toda Nação branente, ao Poder ~udiciá!io, fazendo o depósito
sileira.
judicial das dividas em litígio.
As micro e pequenas empresas urbanas e os
Falo em nome dos produtores que esperam,
pequenos produtores rurais não estão pedindo
aflitos, urna solução para o seu problema - de
favor aos bancos, mas exigindo os seus direitos,
todos aqueles que já impacientes _esperam que
garantidos pela nova Oiita.
a Constituição s~ja, fmalmente, cumprida. (Muito
Todos nós conhecemos o papel relevante que
é res.ervado ao sistema bancário na nossa econo- _bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mia. E esta é uma oportUnidade para que a Banca
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignácio
dê a sua quota de participação no pacto econóFerreira.
mico e social, concorrendo para a eliminação das
dificuldades que angustiam os pequenos e mé. O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB
dios produtores do País. - -- -- - ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-
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sidente, Srs. Senadores, o Espírito Santo que n-os
últimos três anos, 1986 a 1988, não tem tido
boas notícias para o setor cacaueiro, castigado
que vem sendo por seca inclemente, pela estagnação dos preços do mercado interno em decorrência da política cambial imposta pelo Plano Cruzado e pela queda livre dos preços de cacau no
mercado internacional, a partir do segundo semestre passou a se preocupar com a ameaça
do desmonte da Comfssão Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira.
A ''Operação Desmonte", Sr. Presidente e Srs.
Senadores, ameaçou e ameaça instituições abso~
lutamente indispensáveis, operosas, eficientes e
eficazes, que têm uma folha de serviços prestados
à agricultura nadonaJ, a troco de se obter a contenção do déficit público, de cujo controle, por
certo não. podemos prescindir, de se_ alcançar a
exatidão e equilíbrio orçamentários. Asslm, a Ceplac foi vitimada pelas vontades e deliberações
de uma meia dúzia de tecnobUrocratas, frios insensfveis e que não conhecem a reãiidade brasileira, de modo particular a realidade da sofrida
cacauicultura nacional e, particularmente da ca_cauic:u1tu..t:a capixaba.
A C:eplac, que trabalha há 31 anos pela cacauicultura nacional, se mantém e se auto-sustenta
sobre uma taxa de confisco cambial, depois lm. posto de Exportação, pago em 1Opor cento sobre
os valores FOB das exportações de cacau. Nunca
a Ceplac -foi onerosa ao Tesouro da União, em
seus 31 anos de existência, pois foi e é custeada,
integralmente pelos cacauicultores, que a defendem em todas as instâncias e que querem e desejam continuar a pagar o Imposto de Exportação
do Cacau, desde que lhes seja assegurada a existência e pemiafl.ência, em níveis de autonomia
financeira e administrativa , a organização modelar, ceplac, que arraricou -a agricultura brasileira
da desesperança, do atraso e da obsolescência.
Isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porqUe
a Ceplac conseguiu elevar a produção brasileira
em 31 O por cento, arrancando-a dos níveis de
wna produção de 123 mil toneladas de cacau
no qUinqüênio 1960/1"965 para 380 mil toneladas
no período de 1980/1985 e já tendo alcançado
o recorde de 457 mil toneladas no ano agricola
de 1984/1985. Acrescente-se que o potencial produtivo das _áreas já implantadas na Bahia e na
Amazônia e mais modestamente no Espfrtto Santo, permitirão em futuro próximo alçar a produção
do Brasil para patamares de 550 a 600 mil toneladas/ano.
Por anos e anos foi a produção brasileira de
cacau distribuída pela Bahia, 95 por cento, o Espírito Santo, 3,5 por cerlto e a Amãzônia com 1,5
por cento. Com o advento da Ceplac e do seu
modelo ínstitucional apoiado no tripé da Pesquisa
e Experimentação Agrícola (Centro de Pesquisas
do Cacau, 1962), Extensão Rural (Departamento
de Extensão, 1964) e Ensfno (Escola Média de
Agropecuária da Região Cacaueira (Emarc),
1965),_ a Ceplac dedicou~se eXclusivamente ao
cacau por vários anos. Depois foi gradativainente
assumindo encargos de promover a diversificação agropecuária, de incrementar a agroindústria
e de melhorar a infra-estrutura regional do sul
da Bahia e Espírito Santo, criando para isso o
Departamento de Apoio ao Desemrolvirnento
(Deade), 1978. No modelo, em tudo singular, e
ao lad~ de _efi~~e:!lte e eficaz aç_ão, coube à Ceplac,
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irmanada aos produtores de cacau, seus únicos
mantenedores, resgatar, ampliar e projetar a economia cacaueira nacional, no conjunto de nações

produtoras do alimento dos deuses - o cacau.
Contudo, Sr. Presidente__ e__ Srs._ Senadores, o
EsP.nito Santo cacaueiro foi sendo, no curso da
história da Ceplac, gradativamente esquecido, podemos dizer até negligenciado. Negligenciado
não somente pelos dirigentes da Ceplac, mas
também, pelos governos do meu Estado.
O Espírito Santo ê um pólo produtor de cacau,
com peculiaridades e particularidades próprias.
EXtremamente concentrado e polarizado em torno do Município de Unhares, está praticamente
localizada toda a cacauiculutura capixaba, às margens do Rfo Doce. Das 660- empresas existentes

no Estado do Espirita Santo, 90 por cento estão
centradas em UÍ'lhares; possuem uma área plantada de 21.750 hectares de cacauais e produzem
aproximadamente 1O mi1 toneJadas de cacau o correspondente a 90 por cento da produção
estadual. Figuram ainda como municípios produtores de cacau: Colatina - 56 empresas, São
Mateus- 30, Jbiraçu/João Neiva- 32 e Aracruz,
Pancas, Rio Bananal, Fundão e Nova Venécia,
totalizando 21 propriedades cacaueiras.
O negligenciamento, o des~so, apontado por
nós, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em relação
à cacauicultura do meu Estado, centra-se basicamente em que, quando da elaboração do Programa Nacional de Expansão da CacaWcultura Nacional, (Procacau) - 197611985, oS tecno-burocratas ceplaqueanos e os governadores capixabas não conseguiram estender ao Espírito Santo
o apelamento daS linhas de crédito especial, de
crédito subsidiado, ·que se alojavam no PIN/Proterra. Assim, vimos, para felicidade dos políticos
da Amazônia, dos migrantes para a Amazônia,
se erigirem, se plantarem milhares de hectares
de cacauais no novo EstadO de Rorldônia e no
Estado--do Pará, notadamente do perímetro da
Rodovia Transarilazônica. Se- Rondônia evoluiu
de zero para quase 50 ri'lil riectares de cacauais,
e hoje é o segundo produtor na-cional; se o Pará,
historicamente o majs antigO prodUtor de cacau,
soube abandonar as áreas de váneas e se fiXar
nas terras férteis do trecho AI~miralftaiutaba, o
Espírito Santo ficou para trás, ficou no esquecimento. Parece atê que a política do cacau da
Ceplac é uma questão de se estar perto, de se
tocar, porque enquéinfo a seâe da Se<:retaria Geral
da Ceplac era baseada no Rio de Janeiro, inegavéis beneficias foram alcançados e re<:ursos ponderáveis foram aplicados no meu Estado, não
somente no estabelecimento de uma Estação de
Pesquisas, a "Filogônfo Peixoto", que mere<:idamente homenageia um dos pioneiros da introdução da cacauicultura nos vales dos rios São Mateus e Doce, mas, também, para a montagem
dos indispensáveis serviços de extensão rural. Mas
foi no beneficiamento da infra-estrutura de caminhos, de eletrificação rural, de teJefonia ruraJ e
atê de importantes investimentos na sede municipal de Unhares que se sentiu a força do cacau.
Mas de uns tempos para cá as coisas involufram, pioraram para a cacauicUltura capixaba e
para os produtores de cacau do Espírito Santo.
Uma denúncia vigorosa, corajosa e absoJutamente independente de qualquer ranço, que aqui quero fazer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a de
que nos últimos cinco anos, 1984/1988, a Ceplac
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está destinando ao Espírito Santo -apenas uma
terça parte dos recursos gerados pela produção
e, por conseqUência, pela exportação de Cacau,
que contribuem para a formação do Imposto de
Exportação de cacau, base de referência para os
orçament()s da Ceplac. Pela leitura do quadro no
1 - "Estimativas das Receitas e Despesas para
o Espírito Santo. 1984/1987", os valores destinados ao meu estado em 1984- e 1985_forarii~de
.?6 -por cento e 37 por cento do que foi gerado
pelo cacau capixaba. Nos anos de 1986 a 1987,
conseguiu o Espírito Santo receber da Ceplac,
via Imposto de Exportação, valores aproximados
daqueles que foram gerados; anote-se que estes
valores foram reduzidos drasticamente, pelo efeito
da estiagem que ameaça de destruição total o
cacau do Espírito Santo. Nos anos de 1986 e
1987, Senhor Presidente e Senhores Senadores,
o meu Estado produziu 3.417 toneladas e 3.500
toneladas, contra uma média que sobrepassa as
12 m_il toneladas, de cacau. E foi a Ceplac insensl'vel, pois _ê _mts horas de crise, de dificuldades
Que mais se deve trabalhar, que mais se deve
investir. E não foi o que aconte_ceu em terras de
cacau do Vale do rio Doce, em terras de Unhares,
-Sfo Mateus e vizinhanças. A Ceplac limitou-se,
friamente, a aplicar no Estado, aquilo que gerou
com pesados sacrificios. Não é essa uma postura
correta, uma posição consentânea com o espúito,
com a- rnarcã Ceplac, de que o cacau é "uma
boa lavra", a "Ceplac, é um bom caminho".
Tanto isto é Verdade que, nos últimos anos,
de 1983 a 1988, a área cacaueira evoluiu pobremente, de 22.919 hectares_ para 24.106 hectares,
ou seja, em seis anos incrementou pouco mais
de dois mil hectares de cacauais. Com esta política de distribuir recursos de maneira equivocada,
-que parece obedecer o princípio da lei de atração
das massas, com o corpo maior, da Bahia, atraindo e absorvendo a maior soma de re<:ursos, o
Espírito Sarito caiu de 2 9 produtor, para o Estado
de Rondônia e mais recentemente de 3 9 para 49
produtor sobrepassado que foi pelo Pará. Isto se
deveu, Serihor Presidente e Senhores Senadores,
a uma política equivocada, distorcida, de esquecer
os seus parceiros, pois, o Espírito Santo é e sempre foi um aliado da Ce_plac, e agora mais do
que nunca prova ser um_- ãliado da Ceplac, emprestando-lhe apoiamento político de seus parlamentares. Mas um aliado, apesar de frágil na sua
massa de produção, pode ser um grande aliado,
peJa inteligência, pela seriedade de propósitos e
sobretudo, pela segurança nos momentos dificeis.
E, este momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma hora de dificuJdades para a cacauilcutura capixaba, já que está vivendo um terceiro
ano de queda radical de produção, castigada
por três anos, atípicos, de estiagens prolongadas.
Em 1986, a produção de cacau, segu~o dados
da Comissão de Comercialização de Cacau- de
Vitória (CCCV), foi de apen?S 3.797 toneladas,
para ser seqúenciada por uma outra igualmente
rebaixada, de 5.499 toneladas, em 1987. E no
corrente ano, espe_rava-se uma volta aos tempos
normaiS de Produção cacaueira, mas, lamentaVelmente, parece que estamos mergulhando ainda mais na crise de produção agrícola O chefe
do escritório especial d~ Unhares, da Ceplac, através de entrevista publicada na G~eta de VJtória,
edição de 31 de julho passado, predizia mais

um ano de penúria, de dificuldades para o cacauicultor. Para uma estimativa de 11.310 torieJadas,
se chovesse regularmente, se estima agora, uma
redução de até 50 por cento. Isto em decorrência
da falta de chuvas. Até o mês de julho tinha chovido apenas 374 milímetros, __ nos seis. primeiros
meses de 1988, com uma particularidade de que
no peljodo da floração que garante a safra principal, abriLjunho, cho'{eu pouco e mal distribuído.
Com as chuvas irregulares, urn_outro problema
começa a ocorrer, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, é a diminuição do "stand" de planta
por hectare. Estima-se que na região de Unhares,
as perdas já somem rnaís de um m!lJ:'tão de plantas, diminuindo de 1.000/1.100 plantas -por hectare para urnas 800 plantas de cacau por hectare.
Esta problemática de falta de chuvas, distribuição
errática das chuvas, tem uma maneira e uma via
técnica de se resolver: a irrigação. Mas para ajudara o cacauicultor precisar-se-ja da retaguarda da
pesquisa e experimentação para irrigação de cacauais, de uma extensão _agrícola voltada para
a irriQação, sem esquecer _de mencionar os indispensáveis me<:anismos, os instrumentos de apoio
crediticio para amparar a prática da irrigação, sabidamente onerosa.
Na entrevista antes mencionada, do Engt Agt'
Givaldo Rocha Niella, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lhe foi perguntado pelo jornalista da Gazeta de Vitória, se "... para salvar a lavoura cacaueira em Unhares, a irrigação é alternativa viá\LeJ, e s_e existiam experimentos no municfpio".
A resposta do técnico da Ceplac ~ de preocupar
ainda mais, pois dizia, em julho de 1988, o agrônomo Niella: "Sem dúvida a irrigação meJhoraria
as condições da lavoura. Entretanto há vários fatores que impedem a sua utilização por gi-ande parte
dos produtores. O custo de implantação ê muito
elevado, em al_guma~ propriecf_ades não há água
disponível, a energia rural é muito cara_ e, além
disso, é péssima a situação econômica da maioríã
dos agricultores, agravada, nos (lltimos dois anos,
com baixa produtividade que gerou baixa rentabilidade para cobrir os custos de produção. Neste
_aspe~, a si~~ação é péssima para a cacauicul~
tura...
A crise na qual se _encontra mergulhada a cacauicultura capixaba é em tudo assemelhada à
cdse da cacauicultura baiana e decorre: a) estagnação dos preços do cacau nos mercados internos, no ano de 1986, em decorrência da política
cambial imposta pelo Plano Cruzado; b) estiagem
prolongada nos anos de 1986, 1987 e no corrente
ano de 1988; c) os baixos preços internacionais
do cacau, (Jue a partir de setembro/outubro de
1987, despencàram a níveis por debaixo dos US$
1.500 por tonelada de cacau.
A Ceplac, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
nasceu sob o signo e com a missão de re<:uperar,
de refazer, pois o próprio nome inicial da instituição era Piano de Recuperação Econômico-Rural
da Lavoura Cacaueira, é autodescritivo. Está_ a
Ceplac com um compromisso maior para c_om
os cacauicultores_capixabas, para com as comunidades produtoras_de_cacau, para com o-s municípios, para com as autoridades estaduais e para
com a dasse política que sempre lhe emprestou
e deu apoio, de se voltar para Linhares e preparar
um programa específico, adequado às particularidades da cacauicultura do meu Estado e do
momento de dificuldade do País. É isto que espe-
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ramos, é isto que queremos e cobramos dos dirigentes da Ceplac, tão ausentes, tão distanciados,
a ponto de que o novo dirigente da Ceplac, o
Senhor Secretária Geral, não ter encontrado tempo, em sua, por certo congestionada, agenda, de
ir ver, de sentir, de auscultar as dificuldades por

que passam os agricultores de cacau do Espírito
Santo.
Um outro ponto que merece destaque e que
serve para corroborar a nossa denúncia do pouco

caso que vem sendo dado pela Ceplac à cacauicultura do Estado do Espírito Santo é odã-<:Onstrução de uma Escola }\édia__de Agropecuária,

padrão Emarc, em Unhares. A proposta inicial
resultou de um pleito apresentado pelo representante do Governo do Espírito Santo ante o Conselho Deliberativo (CODEL), da Ceplac, em março
de 1984. Por todo o resto da administração anterior se iniciaram ações para as obras de edificação
da Emarc-Unhares, em terreno doado pelo Estado à CePlac, à margem da rodovia BR-101 e contornada pelo rio Doce, com uma área de 74 hectares. Além dos recursos alocados pelo Governo
estadual e Ceplac, que alcançaram, historicamente, Cz$ 5.057250,00, foram concedidos àquela
escola, pelo MEC-Coagri, através do Programa
de Expansão e Melhoria do Ensino Técriico, 15
milhões de cruzados, em agosto de 1986, eqi.tivalentes a 140.977 OTN e em dezembro de 1988
representando a soma de Cz~ 675A05.299,00.
O apoio dado pelo MEC ao projeto Emarc-Unhares deixou transparecer falhas de concepção
inícial, na escolha do terreno, muito exíguo,-com
aPenas 7 4 hectares, quando o MEC demanda
para escolas deste tipo, área mínima de 200 hectares e, por se achar situada em terreno sujeito
a periódicas inundaçõ_es.
Apesar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de
exaustivas negociações, ~eplac/Govemo do Estado do Espírito Santo, não se obteve uma nova
área para retomada dos serviços que desde 1985
estão paralisados tendo se esterilizado os recursos
postos à disposição pelo MEC, que corrigidos a
dezembro/88, alcançariam um montante de 675
mühões de cruzados.
Não se venha com argumentações simplistas
de que o meu Estado está bem servido por escolas, e muito menos por escolas profissionaJlzantes.
O munidpio de Unhares não conta com uma
Escola Agropecuária para promoVer-O desenvolvimento dos recursos humarios, de nível médio,
indispensável à modernização do setoragricola e,
de modo particu1ar, da sua cacaulcultura. Por outro lado, a Escola AgroPecuária de Unhares não_
atenderia tão-somente a Unhares, nem tampouco
apenas à cacauicultura, beneficiaria muncicíj>ios
de imediata área de influência sóciO-econômlca
(Rio Bananal, Marilândia, São Mateus, Jaguaré e
Ibiruçu) e toda uma gama de cultivos como: café,
seringueira, pimenta-do-reino, as essências florestais, o mamão, o milho, o feijão etc.
Acrescente-se ainda, Sr. Presldente e Srs. Senadores, que as escolas agropecuárias mais próximas de Unhares são as de Colatina, Pancas, Nova
Venécia e Santa Tereza (Vitória). Todas elas com
largas distâncias do epicentro da .zona cacaueira
capixaba, Unhares. Colatiila dista 11 O quilómetros, Nova Venécia 155 quilómetros, Pancas, 156
quilómetros e Santa Tereza (VItória) 125 quilómetros. A manutenção do alunado, via de regra
filhos de pais de "baixa renda", fora do convívio

da famflia, somente seria possível através dos mecanismos de pensionatos e de república", todos
esses dispencfiosos e fora do alcance do ma\or
nUmériCo de sua clientela preferencial, os-de origem do setor agrícola e os mais carentes. __
Nos momentos de crise, Sr. Presidente e Srs.
trãbalhar, ter imagiSenadores, é que se terTl
--nação criativa e capacitação adequada para recuperar as perdas do cacau e sinalizar outros cultivos
e possibilidades da agricultura. A Escola de Agropecuária de Unhares, da Ceplac, tem muito a
ver com estas abordagens e recompor a Ceplac
com a cacauicultura capixaba.
A cacauicultura do Espírito Santo, Senhor Presidente e Senhores Senadores, vem de público,
por minha manifestação, cobrar do Senhor Secretário-Geral e da Administração da Ceplac, seja
de imediato elaborado um plano emergencial para-socorrer e recuperar os cacauais capixabas do
vale do Rio Doce, e que seja reforçada a estrutura
de pesquisa da Estação Experimental "Filogônio
Peixoto", com equipamentos e sobretudo com
mais pesquisadores capacitados e experimentados com a prática da irrigação, com a economicidade do manejo de recursos hídricos, indispensáveis para a modernização da cacauicultura no
meu Estado.
Que seja dada uma ate"nção toda especial ao
Município de Co latina, que apesar de ainda contar
com um número restrito de fazendas de cacau
e de área cacaueira, vem-se destacando com uma
área muito propicla para o cultivo do cacaueiro,
pois oferece solos férteis, um microclima bastante
favorável, água abundante para a irrigação e o
mais importante, um número apreciável de agriw
cultor~s desejosos de plantarem mais cacau. Não
deveremos nos preocupar com o fantasma da
superprodução mundial porque o parque industrial do Espírito Santo, com a Chácolates Vitória
e a "Garoto", consomem milhares de toneladas
d_e cacau·da Bahia, com onerosos custos de transporte. No EspíritO Santo estamos aparelhados para produzir mais cacau, para aumentar o consumo
interno de cacau e de: chocolate, tão inexpressivo
etJHlõSSo País.
Que sejam resgatadas as tentativas até aqui
infrutíferas de retomar os trabalhos de construção
e funcionamento da Escola Média de Agropecuária de Unhares. A implantação desta escola
reforçaria o modelo institucional da Ceplac no
meu estãdo, proporcionando uma complementariedade de ações educaç;ionais já prestados pelos
_ serviços de extensão e com embasamento nos
novos resultados de pesquisa para as particularidades do cultivo do cacau, _buscando cultivares
mais-adaptados aos "stress" hídrico, causado pela
inclemência do tempo, por ensinamentos novos
para uma cacauicultura irrigada. A Emarc-Linhares poderia vir a representár uma importante alavancagem para a retomada do sucesso e dos
ganhos com o cacau no Espírito Santo.
Todas estas ações estariam a demandar uma
aplicação substancial de recursos da Ceplac, no
ESpírito·santo, e isto poderia ser obtido por via
adotar a Ceplac aquele preceito do que consta
do art. 29, parágrafo único, do Decreto-Lei n?
73.960, de 18 de abril de 1974, que redirecionou
a Ceplac, seu papel e sua missão, assim:

que

"A Atuação da Ceplac ficará restrita aos
estados produtores de cacau na proporçlo
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do volume das exportações e nos novos pólos de produção que vierem a ser implantados."
O que solicitamos, o que exigimos, Senhor Presidente e Senhores Senadores, é pois o cumprimento do preceito, sem o Olhar tortO, sem o viés
de querer se tratar a cacauicultura capixaba tomando-se como média de produção/exportação
valores médios mais baixos, porque decorrentes
de um triênio .de pesada adversidade, que se tornou ainda mais pe[Versa por estarmos sozinhos,
sem amparo e proteção de quem lhe deveria am~
parar, proteger e resguardar.
-E, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tomadas
do espírito tão alardeado nos últim_os tempos do
"... é dando que se recebe", mas para fazermos
um ato de justiça e anunciar ao público cacauicultor brasileiros, quero me reportar a iniciativa
corajosa, dedicada e absolutamente não paroquíal, do meu coestaduano, Deputado Federal
Nyder Barbosa, do PMDB, que não_ conformado
com o tratamento das autoridades do Ministério
da Agricultura, do Ministério da Fazenda e da Seplan, apresentou ante a Comissão Mista de Orçameitto do Congresso Nacional a Emenda n 9
01831-3, no valor de C:Z$ 7 200.0QO_(sete bilhões
e duzentos milhões de çruzados), destin-ados de
forma globalizada à manutenç-1o da Ceplac. Lutou
com denodo o Deputado Nyder Barbosa, que teve
o apoio da AssOciação dos Funcionários da Ceplac- AFC, Brasília, através _de ~darecim~ntos
técnicos e, apesar de não ter visto acolhido pelo
Relator Geral, Deputado Federal Almir Gabriel,
perril.arleceu- em estado de alerta, .!=Om espírito
combativo soube aprovar no Plenário da Comissão, o seu destaque. Dizia o Deputado Nyder Barbosa: ''Vou lutar com todas as minhas forças nesse sentido", o sentido da aprovação do seu des-taque.
Esta atuaç.õo politica do meu coestaduano, ~
nhor Presidente e Senhores Senadores, permitiu
a Ceplac se recompor, voltar à vida. Tristemente
assistimos neste 2'1 semestre de 1988, a Ceplac,
com todos os méritos que alcançou ao largo de
31 anos, ser considerada dispensável, onerosa
ao Tesouro da União, ineficiente e quase postejacta no âmbito do seu Ministério, o da Agricultura.
A Ceplac escapou de não constar do Orçamento
da União e somente graças a ampla movimentação de produtores de comunidades do cacau,
de seus funcionários, com amparo e proteção
de alguns poucos polítiCos, entre os quais destaco
o Deputado Federal Nyder Barbosa, foi-lhe assegurada a permanência, porém reduzida a sua expressão mais simples, ou seja, de uma possibilidade de orçar 19 bilhões de cruzados, foi permitido orçar, graças a friei:â, insensibilidade e despreparo dos tecnocratas de Ministérios da Agricultura, Fazenda e Seplan, apenas 7,5 bilhões que
cOrresponderiam a 39 -por cento da receita que
será gerada em 1989 pelas expOrtações de cacau.
Agora, uma vez mantida no Plenário do Congresso o esforço do deputado capixaba e aprovado
o Orçamento da União pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ficará a Ceplac em
uma forma mais condizente com as suas terefações; e não devemos nos esquecer de cobrar
à díreção da Ceplac, aquilo que nos cabe de direito: a aplicação dos recursos historicamente gerados pela cacaulcultura do Espírito SantO, e uma
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maior responsabilidade para com as coisas do
cacau capixaba.
Por último, mas n~o menos importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é preciso que se anote
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buição social, em que haveremos de transformar

ESTIAGEM MATA UM MILHÃO

o [mposto de Exportação do cacau, que ora é

DE PÉS DE CACAU NO ES

incidente, no tope de 1O por cento, sobre as exporJosé Anchieta
tações do cacau, sob a forma de amêndoas_ e
a indiferença, o alheiamento do Senhor Secretário
Om milhão de pés de cacau morreram, nos
subprodutos industrializados. Esta será uma luta
Geral e da Administração da Ceplac, que assistiu
formidável, na qual haveremos de defrontar com últimOs dois anos, em Linbares, em conseqüência
a '"Operação Desmonte.. com preocupante sereforças Oponentes à organização do setor produ- da estiagem. _De acordo com informações do
nidade. Que não se mobilizou nas etapas congrestivo do cacau, aos agricultores de cacau, organi- agrônomo Givaldo Rocha Niella, chefe do escrisuais para fazer produzir emenaas que lhe r~go
zados sob o Conselho Nacional dos Produtores tório local da Comissão Executiva do Plano da
rassem e até mesmo que se desinteressassem
de Cacau -=.-·cNPC, aos cooperativistas, aos fun- Lavoura Cacaueira, os prejuízos ultrapassam Cz$
olimpicamente pelos seJViços e préstimos oferecionários da Ceplac e alguns milhões de brasi- 1 bilhão. Na região de Bananal do Sul, há 1.500
cidos pelo Deputado Federal Nyder Barbosa,
leiros, da agricu1tura, do comércio ou do setor trabalhadores_ desempregados, enquanto a maioàquela direção. Este comportamento, é preciso
exportador que dependem de uma coisa singela: ria dos cacauicultores está sobrevivendo da venda
que fique estabe1ecido, para -que as gerações de
produção de cacau. Toneladas e toneladas de de madeira - o que pode causar a erradicação
cacauicultores, de pessoas interessadas na ecocacau, para exportarmos e obtermos divisas indis- da cultura, pois o cacau não resiste ao calor, e,
nomia cacaueira e do funcionalismo da Ceplac,
pensáveis ao nosso desenvolvimento, para o nos- necessita sempre de muita sombra.
Soma-se a esses agravantes a escasseZ da chusaibam quem são seus aliados e com quem poso consumo interno; melhorando a _alimentação
dem contar.
dos jovens, _através ,da m~renda escolar. Vamos va_-374 millmetros nestes primelros sete meses
E outras etapas de lutas estão por chegar. Queproduzir mais cacau, de forma mais competitiva do ano, menos de wn terço dos 1.200 milímetrOS
ro referir-me a indispensável, já retardada a espee empregar mais e mais brasileiros, sejam eles mínimos necessários, por ano, para a sobreviR
rada com muita ansiedade institucionallzação da
baianos, paraenses, rondonienses, mato-grossen- vência da planta. Produtores de Bananal do Sul
Ceplac, institucionalização quer como uma figura
ses, acreanos ou o nosso sofrido, mas lutador, estão solicitando ao DNOS a abertura de canais
para captar águas do rio Doce, mas a obra está
de empresa pública ou de uma fundação de Direipovo capixaba. (Muito bem!)
to Público, mantida e assentada na cota de contriinviabilizada pela absoluta falta de recursos do
órgão. A safra prevista para este ano· - 1131 O
toneladas - não será, por conseguinte, alcançada.
DOCUMEMTOS A Q(JE SE REFERE O SR. JOSÉ /GI'/ÁC/0 FERREIRA EM SEU DISCURSO; .
Após três anos de estiagem, as perdas na lavoura cacaueira de Unhares alcançam índices alarEvolução da área plantada e da produção de cacau no Estado do Espírito Santo
mantes, segundo produtores que calculam os
prejuízos em mais de um bilhão de cruzados.
Quais os números reais da seca?
Área plantada
Produção
ANO
Givaldo Rocha NieUa - Levantamentos da
(hectares)
(Toneladas 2)
Ceplac indicam que, nos últimos dofs anos, êi
9.242
10.777
22.919
1983
seca _dizimou Cerca de um milhão de pés de ca23.254
14.031
11.159
1984
-cau; --causando prejufzos incalculáveis. As zonas
23.584
!0.275
12.000
1985
mais afetadas são Bananal do Sul, Perobas e Beira
24.051
3.797
6.238
!986
Rio Doce.
Secas
Secas 5.499
24.106
5.499
1987
_Levando-se em c~nsideração que Unhares
5.soo·
s.soo·
1988
24.106
responde com 90% da produção cac3uelra
do Estado e que, nos sete primeiros meses
. do ano, cbovou apenas no município 374 miR
Fonte: ,.... -CEPlAC!EsCrii6rlo- ESPecial de Llnh11res (ES), entrevistas .!1 Gazet.l:l de V!t6rfa , ES, de 31-0Hl8,_ do Eng. Agr~ Oivaldo
límetros (a média ideal para a cultura é de
Rocha Nlella
1.200 milímetros/ano, bem distribuídos), a
Fonte 2 - ComissAo do Comérdo de Ctl~ãU Vlrófla CCCV
safra de 88 será Inferior à de 87, que atingiu
• Estimativa
apenas 5A99 toneladas).
Produção média "' CEPL'IC = 8.074 toneladas
-Para este ano, a estimativa da Ceplac era
CCCV = 8545 toneladaS
de a produção alcançar 11.31 O toneladas, no máxirnõ, se chovesse regularmente e com boa distribuição, consfderando-se a debilidade das plantas
devido à estiagem de 2,6 anos. Pelo índice pluviométrico registrado até agora há fortes indicativos
Municípios produtores, número de Empresas, área plantada e produção dC cacau no-Estado de que esta produção não seja alcançada, podendo Espírito Santo, 1988
do haver, inclusive, redução de aproximadamente
50% __da saf~a.
Número de
Area Planlada
Produção
Municípios
Como se comportou a safra nos últimos
. __ J?.mpresas
(toneladas)
.. (hectares)
anos?
ünhai'es
521
_.21.750
9.900
-----Analisando a produção de 83 a 85, houve
. 56
Colatina
um acréscimo. Em 83_, a prodUçãO anual atingiu
São Mateus
30
1O. 777 tonelildas, subindo para 11.159 toneladas
Jbiraçu/João Neiva
32
nõ ano seguinte. Em 85, o Espírito Santo atingiu
Aracruz
9
o pico máximo, coin 12 mil tOneladas.. Em 86
Pancas
2.356
4
1.100
e 87, ocorreram regre-ssões bruscas, exatamente
rio Bananal
4
pelo fenômeno da seca, com a produção __ caindo
Fundão
3
6238 _e 5A99 tOneladas, respectivamente-:: Com
Nova Venécia
I
relação ao ípdi_ce_pluviométrico, conforme dados
TOTAL
660
24.106
11.000
_d~_estação fi]_qgêmio Peixotç1_em 85cho\,>'é:U 1.544
milímetros. Já em 86 caiu para 905 milímetros,
reagindo, no ano passado, para 1.038 milímetros
Fonte: C.EPLACJEsait6rlo Espec:lltl de Unhares (ES), enb"evlsta à Gazeta de Vlt6rlli;, ES., de. 31-07-88, do Eng, Agr.
GJvaldo Rocha NJella.
- com o detalhe de que a chuva, de 86 para
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cá, roi irregular e mal distribuída, o que é altamente prejudicial à lavoura de cacau._ Este ano,
como o índice pluviométrico atingiu, até o momento,374 milímetros, tudo Jevq a crer que haverá redução substancial na produção de cacau,
no Espírito Santo. Há outro fator que reforça este
argumento. Choveu pouco na época da floração
(abrilljunho) para garantir a safra principal, esperada em 7351 toneladas, no final do ano. Vale
ressaltar qUe estamos na chamada "safra temporão", que ocorre entre óS-tneses de março e agosto, correspondente a 35% da principal. O total
esperado, neste período, é de 3..958 toneladas,
que não deverá ser atingido devido ao problema
·
dimático._ _
-A provável queda da safra provocará redução da área pJautada no Espirita Santo?
-A área permanece inaherada em relação a
87. O que está acontecendo é a diminuição da
densidade de plantio por hectare por causa da
mortandade de cerca d,_e um milhão de pés de
cacau, nos últimos dois anos. Normalmente, cabem por hectare 1.100 plantas. Atua1mente, nas
zonas produtoras de regiões de Unhares existem
plantadas 800 pés por hectare.
----Como se deu a evolução da área plantada
de cacau no Estado, nos últimos dnco anos?

-O comportamento da área total em heGtares
de cacau no Estado é o seguinte: em 83, havif!

22.919 hectares, subindo para 23254 hectm:es
no ano seguinte. Em 85, a á_re-ã plantada registrou
lígeíro acréscimo, passando para 23.564 hectares,
evoluindo para 24.051 hectares em 86.
Em 87, subiu para 24.106 hectares e permanece inalterado neste ano, pelos motivos expostos
anteriormente.
Para salvar a lavoura cacaueira. em Unhares, a irrigação é alternativa viável? Existem
experimentos no município?
-Sem dúvida, irrigação melhoraria as condições da lavoura. Entretanto, há vários fatores que
impedem sua utilização por grande parte dos produtores. O custo de implailtação é muito elevado,
em algumas propriedades não há água disponível,
a energia rural e muito cara e, além disso, é péssima a situação econômica da maioria dos agricultores, agravada, nos últimos dois anos, com a
baixa produ~dade que gerou baixa rentabilidade
para cobrir os custos da produção. Neste aspecto,
a situação é péssima para a caca:i.iicultura capixaba. Vale salientar que a seca causa reduÇão de
frutos e afeta o rendimento de amêndoas por
fruto. Normalmente, com chuva regular e bem
distribuída, em cada 450 frutos o produtor obtém
20 quilos de cacau seco,_Já na estiagem, são
necessários praticamente 900 frutos piuá se Conseguir o mesmo rendimento. Além disso, na frutificação, as amêndoas saem malformadas e reduzidas.
Quais as prindpals pragas que atava a Jap

voura por causa da seca?

Sexta-feira 16

DIARIO DO, ÇONGRESSO N!\C!OtW- (Seção II)
reve o aparecimento de doenças como a podridão

4261

produtividade acima de 100 arrobas por hectare,
no Vale da Boa Esperança e em Bela Aurora (próximos à divisa com Pancas). A média de Colatina
gira em tomo de 48,82 arrobas (cada arroba pesa
15 quilos), conseqüência das características já citadas, ao passo que em Unhares a produtividade
média é de 34,88 arrobas.

parda, que ataca os frutos causando necrose.
No Espirita Santo, existem quantas pro-

priedades de cacau e em que municfplos o
escritório da Ceplac, em Unhares, atua?
-Ao todo.,_ são 660 propriedades. Deste total,

521 estão situadas em Unhares. O restante está
distnbuíd.o entre Colatina _(56), São Mateus (30),
( 1). Por ordem decrescente de produção, Unhares

-- :..:.... Qual a posição do Espírito Santo no ranking nacional, tendo em vista que a imprensa
por vezes noticia que o Estado é o segundo
produtor de cacau do Pafs?

vem em primeiro lugar com 90% , seguido por
São Mateus (6% ), Colatina (2,6%), lbiraçu e. João

-O Espírito Santo ocupa a quarta posição,
depois da Bahia, Pará e Rondônia.

lbaraçu e ·João Neiva (32), Aracry,z (9), Pancas
(4), Rfo Bananal (4), Fundão (3) e Nova Venéc_ia

Neiva (0,44%), Pancas (0,26%), Rio Bananal
(0,24% ), Aracruz (0, 13% ), Fundão (0,05%) e No-

- O cacau brasileiro enfrenta problemas
no mercado lntemadonaljustamente poreste fator: a desunifomúzação da amêndoa. O
que a Ceplac tem feito para que o produto
nacloºal seja padronb:ado?

va Venécia, em desenvolvimento. A área plantada
de cacau, no Estado, é de 24.106 hectares, sendo
21.750 em Unhares, correspondentes a 90,96 da
área cultivada capixaba. No município, existem
51 propriedades trabalhando com o cacau irrigado, ocupando área de 1.538 hectares.
Embora çom área plantada bastante Inferior a Unhares, o murücíplo de Colatlna apre·
senta uma particularidade. Sua produtlvlda·
de média é superior à de Unhares, chegando

-Há dois anos, a Ceplac iniciou campanha
para que a amêndoa seja _padronizada nO beneficiamento. No Espírito Santo, por- eXeriiplo, estamos orientando os produtores no sentido de observar determinados cuidados na colheita, evitando colher frutos verdes, fazer a fermentação adequada com estrutura de cocho apropriada com
repartições de um em um metro, utilizando drenas e procedendo com tempo de fermentação
adequado, de 5 a 7, conforme condições ambientais. A secagem deve ser feita ao natural (barcaça)
ou por meio artificial com temperatura máxima
de_ 60 graus centígrados.

a aJcançar em algumas propriedades mais de
100 arrobas por hectare. Como se explica

essa diferença?
-O município de Colatina tem características
próprias devido a fatores locais, como solos férteis, mlcrodima favorável, água em abundância
favorecendo a irrigação utilizando a declividade
da região, situada em área montanhosa, e tratos
culturais apliCados com afmco pelos cacauicultores. De fato, existem propriedades que obtêm
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Comparativo das Estimativas de Receitas e Despesas

para o EsPírito Santo 1984 a 1987

Unidade; C;,:$ 1.000,00

Ano

Receita
(A)

Despesas
(B)

Diferença
(A-8)

7.987
14.918
10.028
24.173

2.116
5.514
10.636
26.938

5.871
9.404
-608
2.765

Partldpação

Percentual
(8/A)

1984
1985
1986
1987

0,26
0,37
.-1,06
1,11

Fonte: CEPLA.C/SECRE/COAfliC..'IECI
1 A &frade 1986/87 foi redudda em 63% em relação à anterior
•Estimativa

-

-

Exportação do Espírito Santo
Volume, Valor e [mposto de Exportação

1984 e 1987

Ano

Volume

1984
1985
1986
1987

12,600
9,000
3,417
3,500

l.OOOt

Imposto Exportação

Valor
us~ 1.ooo.

Cz$ 1.000

4.3.494

79.873
149.178
100275
241.728

24.181
7.396
'M50

(lO%)

Cz$1.000
7.987
14.918
10.028
24.173

Fonte: CEPlAC/SECREICAECI
1 Calculad.!l em funç~ da produção do Esplr!to Santo (subtr11idO 10% p~io!i o -.::Of!Siiinõ !ntemo)
1986187, segUndo CCCV, teve uma redução de 63% em relaç.!io à ~frao~~nterlor
•Estimativa
'"T= de C!mbio Mêdla ~$/(JS$:

2A~fra

1984 - 1,836
1985 ::, 6,169
1986 = 13.577
1987 ""36..35

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma-

galhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.

Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desempenhando missão oficial
do Senado como observador parlamentar, estive
em Nova Iorque em outubro passado, integrando
a delegação brasileira à XLIIl Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, oportunidade que
me permitiu refletir sobre as grandes e decisivas
questões do nosso tempo, sobretudo aquelas relacionadas à paz, ao desenvolvimento e à cooperação internacionais.
Pude igualmente, junto com outros senadores
que integravam a nossa dtlegação, me reunir
com as delegações de diversos países da África
e da América Latina para debater a complexa
situação político-militar da América Centra1, a pe-rigosa estagnação do processo de paz para a região e as perspectivas que se abrem com o :Acordo de Sap~á. Examinamos também a situação
política da Africa Austral, principalmente os conflitos que envolvem os estados angolano e sul-africano, a ocupação ilegal da Namíbia e a presença
de tropas estrangeiras na área. Em entrevistas
que concedi a diversos órgãos de informação reafirmei a conhecida posição do Brasil como nação

pacifiSta e que advoga por uma nova ordem nas
relações internacionais.
Pude comprovar que o nosso País. senhor Presidente, Senhores Senadores, goza de grande
prestigio na ONU tanto pela capacldade dos nossos diplomatas, quanto pela justeza dos prindpios
da nossa política externa, além da presença dinà·
mica, atuante e criatiVa da nossa representação
naquela assembléia internacional. Menção especial cabe ao Embaixador Paulo Nogueira Batista,
representante permanente do Brasil junto a ONU,
que vem realizando um brilhante trabalho à frente
da nossa missão, sobretudo à época em que o
Brasil ocupou a presidência do Conselho de_ Segurança e, ultimamente com a eleição do Brasil
para compor o 11 Comitê, que trata das questões
econômlcas mundiais.
Independência naclonal; prevalência dos direitos humanos; auto~determinação dos povos; não·
intervenção: igualdade entre _os_ estados; solução
pacífiCa dos conflitos; defesa d~ Paz; repúdio ao
terrorismo e ao racismo; e, fiÕalmente, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Estes_.são os princípioS Iulldamentais que
norteiam a nossa política eXterna e que sugerem
níveis mais elevados de convivência iittemacional
-princípios estes que estão consignados na nova
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Constitufção e que devem ser a bússola da nossa
convivência interna.
COnsoante Com esse ideal,- ii nossa diplo"macia
tem aproveitado todas as oportunidades para pr<:r
mover a distensão, a cessação dos conflitos bélicos e a promoção da paz, tendo assim agido
quando presidia o Conselho de Segurança da
QNU no sentido de implementar o cessar-fógo
'eil.tre o lrã e o Iraque, no que contOu com a pessoal
-e decisiva participação do próprio Secretário-Gew
ral Pérez de Cuetlar.
No âmbito do Hemisfério Sul, a ação do Brasil
tánibém se fez: sentir através da Primeira Reunião
de Estados da Zona de Paz e de Cooperação
do Atlântico Sul, ocorrida em julho último, com
a participação de 22 estados, sob a presidêricia
do nosso País, cuja agenda de discussão partiu
das Resoluções n? 41/11, de 1986, e 42/16, de
1987, tomadas pela Assembléia Geral das Nações
Unidas. Dentre os p~incipais pontos do documento final aprovado pela reunião, destacamos a exortaçào a que o_s países militarmente poderosos
respeitem escrupulosamente a região como zona
de paz e dê cooperação e_demonstreffi sua disposição de adotar medidas concretas para assegurar
a redução e even~al ~Iiminação de sua presença
ffiilitar na área, a não-introdução de armas nucleares ou de outras armas de destruição em massa
e a não-extensão, à região, de rivalidades e con--flitos que lhe sejam alheios.
.O documento salienta, i:!irida, a importância,
- nesS-e contexi:õ, d!J -cuinj)rimento dos propósitos
fia Declaração da Organização da Unidade Africana -sobre a Desnuclearização da África, de 1964,
e do Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina, e seus Protocolos Adicionais I e 11, de 1967. Expressa, igualmente, a preoc_upação com C? fato de que as negociações entre
-os Governos da Argentina e da Grã-Bretanha ainw
da não se tenham iniciado, apesar dos repetidos
apelos de resoluções da Assembléia Geral da
ONU, no sentido de se encontrarem meios de
resolver pacifica e definitivamente os problemas
relacionados com as Ilhas Malvinas.
Nessa importante reunião, foi enérgica a po~i
ção do Brasil na condenação de eventuais transferências para a região de resíduos perigosos oriundos ~e outras_ partes do mundo, com graves e
danosas conseqüências para o rileio~ãmbiente.
Num estágio internacional que ainda apresenta
aspectos de barbárie- e que permite a trarisf6rmação dos mares em depósito de lixo tóxico e
radioativo, como se a contaminação se limitasse
ao local dos dejetos, é de grande valor a decla·
ração dos 22 países signatários no-·sehtído de
que o ambiente marinho do Atlântico Sul deve
permanecer livre da poluição, expressando sua
disposição de estudar e adotar medidas para a
prevenção e controle de "dumping" de resíduos
perigosos, tóxicos e nucleares nas áreas marinhas
da região, incluindo o fundo do mar.
Sob certos aspectos as circunstâncias que envolvem o nosso País __sã-o bastante favoráveis, pois
mantemos relações de amizade com os nossos
vizinhos, os nossos mares são de paz e coope..
ração, nos aproximando da África. e na região
Antártica vemos um exemplo de colaboração e
convivência. O Tratado Antártico foi o precursor
dos tratados de desnuclearização da década de
60, tendo desmilitarizado essa vasta região e assegurado sua utilização para a pesquisa dentífica
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internacional com fmalidade pacifica. O Tratado
de llatelolco, que assinamos e ratifiC<lfllOS, proíbe
o teste, uso, manufatura, aquisição, instalação,
armazenamento e quêiisquer formas de possessáo de armas nucleares nos territórios dos países
signatários, da América Latina e Cãribe, embora
ressalve o direito ao aproveitamento pacífico da
energia nuclear. O Tratado de llatelolco aumenta

as condições de segurança numa região que
apresenta o mais balcho dispêndio militar relativo
do mundo e de mals reduzido grau de tensão
e insegurança internacionais. E o Brasil se orgl,l!ha
de contribuir_de_dsivamente para que assim seja.

Senhor Presidente, Srs. Senadores: o ano que
ora finda nos devolveu a esperança de que é ainda
possível encontrar soluções pacíficas para as perigosas controvérsias __que afligem o nosso mundo,
sejam os conflitos regionais enlouquecidos que
tendem- a escapar do controle dos centros hegemónicos - o Oriente Médio, por exemplo - ,
seja pela disputa que envolve as dua.s superportências militares.
O acordo dos misseis de médio alcance, assinado pelos Estados Unidos e União Soviética, desanuvia o panorama internacional e deve se estender aos armamentos estratégicos. até chegar ao
ideal da humarUdade, que é o fim da corrida para
a morte _e_o estabelecimento do desarmamento
geral. O mesmo se deve dizer da pesquisa e produção de outras formas insidiosas de destruição,
que são as armas químicas e as bacteriológicas,
gera1mente ofuscadas pela questão dos armamentos nucleares, mas nem por isso negligenciadas por certos governos, que a elas destinam
vuhosos re<::ursos, e por outros que as utllizam
rros campos de batalha.
Embora o desmantelamento dos sistemas de
mísseis de médio alcance tenha um slgnjficado
positivo na distensão mundial, como o prii_:nei~o
de uma longa série de passos, sabemos que os
arsenais que realmente contam, em termos de
quantidade e_ sobretudo qualidade, estão intactos,
ou melhor, em expansão, graças à pesquisa e
desenvolvimento de novas e poderosas armas,
perto das quais os mísseis Cruise e Pershing-11
são simples brinquedos. O desmantelamento_ das
velhas armas é necess.ârlo m~s não _é sufident_e.
Lembremo-nos que um único submarino da classe Ohio (USA) ou da classe Typhoon (URSS) equipados com foguetes de ogivas múltipla,s independentes, é suficiente para destruir os Estados Unidos ou a União Soviética. -um _só míssil soviético,
o SS-18 (MIRV) reduziria a pó a Europa Ocidental.
E Os "arsenais das duaS sUperpotências estão abarrotadas de armas similares. E preciso deter a pesquisa, o desenvolvimento e a produção dos novos
e terriveis armamentos estratégicos, e eliminar
qualquer pretensão de vitória num primeiro ataque.
E para fsso é indispensável o desarmamento
das mentes e dos espíritos. S6 asSim as preocupações de hegemonia e de agressão não ocuparão os centros das atenções dos dois grandes
blocos político-militares que destinam ao armamentismo cerca de 1 trilhão de dólares anuais,
60 milhões de cientistas, técnicos e operários e
uma incalculável soma de energia psíquica. Esse
esforço gigantesco aparece sob a forma de dezenas de milhares de misseis estratégicos e bombas
nucleares que existem atualmente; nos quase 20
mil megatons estocados que correspondem a
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quase 20 bilhões de toneladas de T~T; nas novas
dOS-e govemament?Jis,_-estan1os Com enorme sacrifício pagando parte da dívida externa, o que
armas que são postas em condição de uso de
3 em 3 dias e que, ao lado das outras, têm_condisignifica um enorme ônus para a nossa economia
çôes de varrer da face da terra cerca de 60 bilhões
e. o nosso povo. Daí porque _l_utamos todos nós
de pessoas; esforço, enfim, que assume a forma
e já agora, com o aval de GorbacheV, p~la ad?ção
do "avião do apocalipse" do governo norte-amede políticas adequadas que tomem possível a rericano, que está 24 horas por dia com as turbinas
dução das atuais taxas de juros e viabilizem meligadas, pronto para levar o Presidente dos EUA lhores perspectivas comerciais para os países dee o Alto Comando militar nos poucos segundos
vedores, ao contrário do que está a ocorrer agora,
que restam ...
-quando uma política perversa e_ equívoca ~s taPacificação das mentes, dos espíritos, do hoxas de juros internacionais inviabilizou a recupemem consigo mesmo, condição sem a qual não
ração económica de boa parte do mundo. Exporhaverá desarmamento, rião haverá solução para
tamos cada vez mais, recebendo cada vez menos
os conflitOs regionais -sobretudo as do Oriente
para pagar uma conta que. não cessa de crescer.
Médio-, e nem recursos para a evolução pacífica
E como se não fosse suficiente, ainda temos que
e harmoniosa da humanidade. Pacificação interna
enfrentar as barreiras proteclonlstas dos Estados
__ do hoinem· para a sobrevivência da espécie e do
Unidos e as retaliações comerciais que sofremos
próptio Plarieta. -por estimular dentro das nOsSas fronteiras a pesE essa nova atitude, Senhor Presidente, Senhoquisa e o desenvolvimento de insumos farmacêuticos, embora a nossa atitude esteja em consores Senadores, deve se manifestar também no
plano das relações económicas internacl.onais.
nância com o direito intemacioi1al e com os acorPude constatar o nível de interesse do nosso país
dos por nós firmados.
durante a abertura_dos trabalhos da ONU, quando
A posição do nosso país viu-se reforçada nos
o Chanceler Abreu Sodré levou a nossa mensaúftiinos dias com o importante pronunciamento
gem de apreensão, de decepção diante da falta
do Secretário-Geral do PCUS e Presidente da
de progresso e colaboração no plano das relações
URSS, Mikhail Gorbachev, na Assembléia Geral
económicas internacionaiS. De fato, já não se poda_ ONU, que defendeu a ampliação do número
de admitii a sobreposição, por parte de certos
estados, do seu ordenamento jurídico interno ao_ de Parceiros hoje envolvidos nos ass_uotos_intemadonais, citando o Brasil como um dos principais
direito intemacioti.al, tanto em política quanto em
interlocutores mundiais. Para o líder soviético, a
economia, e a invocação da legislação interna
dívida externa não pode ser paga ou refmanciada
- ou supostos interesses nacionais - , para deinos termos originais, e os países credores não
xar de cumprir obrigação jurídica internacional.
devem coritínuB.r a política colõnia1 de eXplorar
o caminho correto das relações internacionais as
riquezas das régiões mais pobies do Mundo.
exclui o unilateralismo aventureiro e o bilateraSegundo ele, a URSS eStá dispOsta a instituir uma
lisroa_excludente, e adota o multt1ateralismo r.e$morat6ria de até 100 anos para os juros da divida
PonsâveJ. As grandes questões que afetam tOda
dos países mais pobres e, em alguns poucos caa humanidade - como questão da paz e a
sos,_ PeidOãr ~do o mont~n~e dela.
do desenvolvimento eco_n6mico internacional devém ser debatidos por todas as nações, grandes
Mas foi no aspecto da política internacional que
ou pequenas. O direito não deve prestar homeo discurso do Presidente da URSS obteve maior
nagem ao poder. Condenamos os arranjos de repercussão, pedindo ao Secretário-Geral Perez
poder que se_ destinam a congelar uma ordem
de Cuellar facilidades para a implementação da
internacional verticalizada que visa à manutenção proposta de uma conferência internacional sobre
de privilégios, espoliações, imposições e que gera a neutralidade e desmilitarização do Afeganistão,
. o_. d_e:s~nvolvimento do subdesenvolvimento, que -além de anunciar a decisão de redução unilateral
aumenta a miséria doS mais pobres.
-das tropas soviéticas em 500 mil homens, e da
Na abertura dos trabalhos da XLIII Assembléia retirada de 10.000 tanques, de 8.500 sistemas
.Geral,_ o Brasil denunciou com veemência, através de artilharia e de 800 aviõeS de combate das redo Chanceler Abreu Sodré, o caráter perverso da giões do Leste Europeu e da parte européia da
dimlnuição do ritmo de crescimento da produção URSS, desmobilização a ser completada num prados países em desenvolvimento, de uma média zo-de dois anos. Para Gorbachev, que parafraseou
anual de 5,5% na déé:ada de 70 para uma média o poeta John Dunne e o romancista Hemingway,
inferior a 3% na década de 80. Já no âmbito "os sinos de cada conflito regional dobram por
do comércio Internacional, a participação dos paí- todos nós", o mundo de hoje deve trocar o supeses em desenvolvimento declinou de 28% em rarmamentismo pelo "princípio da racional sufi1980 para 19'% em 1987, enquanto a dos países ciência de defesa".
mais ricos aumentou de 63% para 71% nomesSr. Presidente, Srs. Senadores, a crise do nosso
mo período. Em teriTios de exportação mundial,
tempo é demasiada grave para ser enfrentada
a participação dos países em desenvolvimento
com egoísmos, unilateralismos e prepotência. A
de<::linou cerca de 25% entre 1963 e 1986, enutilização da energia nuclear e a corrida armaquanto que por força da dívida externa os países
mentista trilionãria, que permitem pela primeira
mais carentes transferem para as e<::onomias mais
vez na História a destruição do planeta, a expansão
poderosas substanciais recursos financeiros que,
continua de um mercado globa1 de drogas que
deixando de ser aplicados no desenvolvimento
movimenta anualmente cerca de 400 bilhões de
_sôt:io-econômico daquelas nações, passam a au_mentar a riqueza dos qile já são ricos.
dólãi"eS em todos os quadrantes, a avançada desO -nosso pr6J)ii6--pâts; Senflor Pfesldente, SetrUição do meio ambiente terráqueo e o descon~
nhOres Senadores, é um exemplo vivo- do que
trole psíquico coletivo fazem com que a nossa
civilização esteja num limiar, e se aproxime aceleacabo de dizer, pois mercê de acordos frrmados
radamente de um ponto de definição. Ou a h uma·
nos últimos meses com os nossos credores, priva-

a
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nidade age corno um grande organismo solidário
- e nisso reproduz as realidades das microparticu1as atômicas, do mundo do infinitamente pe-

queno, e o comportamento dos enormes corpos
celestes, das galáxias, etc, do mundo do infinita-

mente grande -, para enfrentar e resolver os
graves problemas comuns, e conduzir-nos a um

estágio mais avançado de civilização, ou ela age
com egoismo e· unilateralidade, e propicia o seu
próprio extermínio. Para _que estas palavras nã-o
pareçam exageradas, lembremo-nos do atual poder de destruição, anteriormente descrito, poder
que as centenas de gerações anteriores nunca
conheceram e puderam manipular.
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permitiu ampliar os conhecimentos em diversos
aspectos das relações internacionais, sobretudo
os que dizem respeito à distensáo política e ao
desenvolvimen_to e cooperação internacionais.
Estive il.um -foro que se fez e faz presente nOS
grandes desafios do nosso: tempo. Desde 1945,
-- em São Francisco da Califórnia, passando pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos, por
Estocolmo e o meio ambiente, por Bucareste e
a população, pela Jamaica e os direitos -do mar,
por Nova York e a ciência e a tecnologia, e num
futuro próximo, tenhamos esperança, pela proscrição das armas quimlcas, pela cessação dos
testes nudeMes e pela desmilitarização do espaço, desde aquele pós-guerra até_ agora as_ Nações
Unidas-lêm sido o foro onde a crítica das armas
tem sido substituída pelas armas da crítica, e é
o locaL onde o espírito de colaboraçáo se apresenta coino alternativa ao tradicional egoísmo dos
EStados.

Sofrendo e reconhecendo esse quadro de incertezas e_ ameaças, milhões _de_ seres hwnanos
entram no deSespero e na depressão e se tomam
vítimas e cúmplices de esquemas diabólicos de
poder, dinheiro e ambição. O mercado de tóxicos
só perde, em volume de dólares envoMdos, para
o outro mercado da insânia, aquele dos armaMuito já se fez. AlgO se conseguiu. E um mundo
mentos nucleares e convencionais. O das armas,
de_tare_f.,._s e cle_safios está diante de nós. Conseguimobiliza cerca de 1 trilhão de dólares. O das droremos realizá-las e ve_nçê-los?
gas, cerca de 400 bilhões, anuais. As drogas queVolto a esta Casa imerso em reflexões sobre
bram, dominam, mortificam os seres vítiinas, casprincfplos que deveriam ser caros a toda a humatram-lh~s a vontade -e a consciência, e abrem
nidade e que já deveriam estar incorporados ao
caminho aos sinistros mercadores~
cotidiano da política intemadonal:
Tanto quanto nas questões da paz e das relações internacionais, vemos também no nível dos
-A coexistência pacífica deve ser a norma unitóxicos o egoísmo das nações Ocas que reduzem
versal das relações intema~ionais;
o problema das drogas à produçáo, e se esque-o-equilíbrio do terrOr deve- ser substituído
cem do mercado consumidor que se localiza no
por uma política de segurança internacional comseu próprio seio. Crítico severo, mas sereno, dO
pleta;
Governo Federal, sinto-me livre para dizer, perante
esta Casa, qué a poSição oficial do nosso país
-Um mundo não-violento e livre da corrida
nos foros internacionais é corre~. Não basta atriarmamentista exige uma açáo específica e !mebuir o problema unicamente aos plantadores de
diata para a obtenção do desarmamento;
coca e de maconha, aqui e ali, sempre, é claro,
-A não violência deve ser a base da vida conos países do Terceiro Mundo. Nem tampouco
munitária;
centrar fogo unicamente nos traficantes de morro,
-O entendimento e a confiança deve subsdas problaciones, das favelas. É preciso ter coratituir o medo e a suspeita;
gem, e os países ricos devem dar o exemplo,
--Todo estado deve ter direito. à liberdade e
já que são os maiores consumidores, é preciso
à soberania--política e económica;
ter coragem para ~nfrentar a questão da lavagem
do dinheiro das drogas realizados por certos e
- -Os reCUrsos desti[lados aos armamentoS deconhecidos bancos. E preciso ter coragem para
vem ser canali_zados pãr2i o desenvolvimento ecoresolver o perigoso e terrível matrimónio que connômico e social;
funde os tóxicos com certos governos, e os trafi-O potencial material e intelectual da humacantes com seus governantes, não tendo dois penidade deve ser aplicado para a solução dos prosos e duas medidas para avaliar a delinqüência
blemas mundiais;
e julgar os delinqüentes: pOis para certas nações
-A espoliaçáo e _a prepotência devem ceder
ocidentais consumidoras de tóxicos, se os narcotraficantes forem politicamente amigos, então o · __ lugar à cooperação nas relações econômicas internacionais;
narcotráfico não constitui um problema. E, funda- 0 planeta não é nosso inimigo e não_deve
mentalmente, é preciso mobiliz;:u· coragem, deterser destruído: _o meio arnbie_nte é a nossa própria
minaçáo, consciência e amor, autorid.ade e d.iscer~
casa;
nimento para reconhecer e _enfrentar o problema
-A vida humana e a evolução material e espiricentral que é representado por centenas de mitual da hum;;~.nidade devem ser ~onsiderados bens
lhões de consumidores de tóxicos em todo o
supremos.
mundo, principalmente nas grandes ddad.es do
Sr. Presidente, Srs. Serladores, estive num foro
hemisfério norte. Sem_ este enfoque, acredito que
a questão do narcotráflco não encontrará. so]y.çª9. cujo tema de conversação foi_ a cooperação e
o egoísmo, a fome e as drogas, os armamentos e os seus merc;:3dos V!2r~se-ão ampliados. Estas
e a paz.
nossas preocupações se_ fazem também presenComo Senador da -República e ser humano,
tes no seio da ONU, tendo a própria Primeira
muito aprendi. Ampliei os meus conhecimentos
Dama dos Estados Unidos, Nancy Reagan, ocu- os mestres fÕrain os problemas e desafios
pado a tnbuna na 43• sessão para falar do probleali debatidos, e, sobretudo, os esforços que muitos
ma dos tóxicos.
têm feito por uma Terra melhor.
Sr. Presidente, Sr:s. Senadores, a minha particiAmpliada a minha perspectiva, reforçada a mipação como membro da delegação brasileira à
nha cons_ciênCia~ aumentada a minha Própria
XLIII Assembléia-Oeral das Nações Unidas me

e

quota de responsabilidade, posso encerrar estas
palavras com o poeta~
":por isso Çltganizei meu sofrimentO
ao sofrimento de todos,
se multipliquei a minha dor
também multipliquei Jilinha esperança."

e

Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador DirCeU Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com referência ao expediente, de
alguns líderes, requerendo seja renovada a votação de _"destaque" da Emenda no 481/9, apresentada· ao Projeto d~ Lei do Orçamento Anual, cabe
esclarecer que, ouvida com a máxima atenção
a fitél gravada da sessão em _que se prõcedeu
à votação da emenda, e procedida à leitura das
resp_eçtivªs no~s taguigráficas, verifica-se:
i<:t) que a sessão foi aberta e dada a palavra
aos oradores do expediente, para Breves Comunicaç-ões, quando usou da palavra o Depu~do Nllson Gibson. Chamado, o Senador Pompeu de
Sousa, achava-se ausente, tendo o D~putado
João Agripino d_esistido da palavra;
29) terminado_ o período de Breves Comunicações pela ausência de oradores, o Presidente
anuncia o Item I da pauta dos trabalhos sendo
lida a mensagem sobre a Medida Provisória n~'
24, e designado Relator o deputado Nyder Barbosa;
3o) fala, em seguida, pela liderança do PDT,
o Deputado Amaury Müller, que se pronuncia sobre um projeto do Senador_ Jutahy_ Magalháes,
em tramitação na Câmara, e que cria adldonal
de 50% Sobre tru{as portuárias;
49) o Presidente anuncia o item II da paUta votação do substitutivo apresentado ao Projeto
de Lei Orçamentária Anual - esclarecendo que
havia sido enviado à Mesa, em tempo_ oportuno,
requerimento para a votação da Emenda" n9 48i/9,
e que foi lido para conhecimento do Plenário;
59) o Presid~rlte esc_larece.que -a em~ri~da_ Se~~
submetida ao Plen~o oportunamente e 5_l:lbmete
à votaçáo, na Câmara, o substitutivo qu~ é apJ?vado e submetido, logo após, ao Senado, sendo
também. aprovado; _esçlareça-se que o substitutivo
foi anunciado para votação sem prejuízo da
emenda pendente de votação;
69) anuncia, em seguida, o Presidente, a votação da Emenda n9 481/9, na Câmara dos D_eputados e é, em seguida, anunciada a sua rejeição;

79 ) o Presidente anuncia que reje~do na Câmara -deixa de ser apréclado no Senado;
- &) em -s~qüência, ~omunica: "terminada a vo- _
tação, a matéria volta à Comissão"...
Nesse instante,- ouve-se a voz de um deputado
ao microfone: ·~sr, Presidente, pela ·ordem,---pela
ordem ..."
E o Presidente completa: ... "para a redação
final".
Continua ouvindo-se: "pela ordem ..."
9") o Deputado Nelton Friedrich pede ao Presidente para ser feita a Verificação...
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Como os senhores podem verlfl.car, ao ser

ORDEM DO DIA

pedida a. verificação, já havia sido, não s6

declarada a refeição da emenda na Câmara,
como o fato de não ser ela submetida ao

-

Senado e, ainda, a devolução da matérla à
Comissão Péll3 a redação Onal.
Não poderia o Presidente vol~r; atrás, anul~ndo
todo um procedimento _já completo e acabado.
O Deputado Nelton Friedrlch, infelizmente, perdeu a oportunidade deJevantar qualquer questão
sobre a votação. O requerimento a ela referente
foi lido em sua totali_da_9e e claramente.

-

- 3DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 85, de 1988 (n' 1270/88, na Casa
de ori_gem), de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, que dispõe sobre a gratificação extraordirlária doS servidores do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. (Dependendo de Pa-

···-----·-··---··-····- -- !O<;er.)

··························--§ 1' Proclamado o resultado da vo-

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n' 86, de 1988 (n' 1.300188, na
de origem), de iniciativa do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Terrítórios, que dispõe sobre
a gratificação extra.ordinária dos servidores da Secretaria do Tnbunal de Justiça e dos Oficias Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios e dá
_outr_as providênci~. (Dependendo de Par~cer.)

tação de cada Casa, poderá ser feita a
sua verificação a requerimento de líder,
de dnco senadores ou de vinte deputados."
O Regimento do Senado Federal, primeiro subsidiário do Regimento ComUm, completa:

Casa

de

verificação se:
_
a) algum Senador já houVer us~Q_o da pa~
lavra para declaração de voto;
b) a Presidência já houver anunciado ~
matéria seguinte."

4265

-9Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 91, de 1988 (n~ 1.323/88, na Casa
de -origem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que dispõe sobre a gratificação extraordinária
dos servidores ·do Superior Tribunal Militar, das
auditori~~ da Justiça Militar e dá outras providên-cias. (Dependendo de Parecer.) ~
-lO-

Discussão, em Turno Unko, do Projeto de Lei
da Câmara n9 92, de .1988 (n~ 1.360/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Ministério Público da
União, que_ c!ispõe sobre a gratificação extraor-dinária dos servidores do Ministério Pétblico da
União e dá outras providências. (Dependendo de
Parecer.)
Discussão~

em turno único, ·do Projeto de Lei

da Câmara no 93, de 1988 (n' 1.410/88, na Casa

de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre formas de melhoria da Administração Tributária e dá outras provi~
_ciências. (Dependendo_de P~recer.)
-12-Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
- da Câmara n? 94, de 1988 (n9 1.411/88, na Casa
de origem), de inicic,Jiva dCJ Senhor_ Presid~nte
ela República. que dispõe sobre a revisão dos ven- ·
cimentos, salários, soldos_ e proventos dos servidores dVis e militares da administração- federal
direta, das autarquias, dos extintos territórios federais e das fundações públicas _e dá outras providências. (Dependendo de Parecer:)
-13-
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....................................... ___ •______
[V- não será admitido requerimento

-

"Art.- 327.

2-

Discussão, em turno _úni_co, do Projeto de Lei
da Câmara no 84, de 1988 (n9 805/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que amplia as atividades da Funda~
ç:ão Habitadonal do 5:-érdto (FHE), e dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)

O Presidente anunciou_ a_oportunidade de sua
votação. A votação foi feita n.:,. Câmara. dispen~
sada a do Senado e_ devolvida a matêr;ia ~ Comls~
são para a redação final, e-só aí o Deputado achou,
não de pedir imediatamente a verificação, mas
de ficar bradando ao microfone: pela ordem, pela
.
_
ordem...
O fato de ter, segundo afirma, outro or~dor
ao microfone dificultando sua aproximação, não
é registrado na fita gravada no moinento em que
ele levanta a questão e nem cabe ao Presidente
verificar incidentes desse molde que ocorrem fre~
qüentemente em Plenário. ·
O Regimento Comum estabelece, verbis:
"Art. 45.

1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 74, de 1988 (nç 8337/86, na ca:sa
-de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que cria, mediante transformação,
cargos de subprocurador-geral do trabalho e dá
outras Providências. (Dependendo de Parecer.)
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-5-Discussão, em turno único, do Projeto_ de Lei
da Câmara n~ 87, de 1988 (nç 1.304/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Tnbunal Federal de
Recursos, que institui gratificação extraordinária
aos servidores do Tribunal Federal de Recursos,
da Justiça Federal de primeira instância e_ dá ou·
tras providências. (Dependendo de Parecer.)

__ Discussão, em turno úhico, do Projeto de Lei
do Senado n' 14, de 1987 ~_DF, que altera a
estrutura da categoria funcional de datilógrafo,
do Grupo Serviços Auxiliares, e dá Q\,rtras providências. (Dependendo de parecer da Comissão
d_o Distrito Federal.)

Assim sendo, o pedido de verificação deveria
ser feito logo após declarado o resultado da
votação na Câmara dos Deputados, o que
não ocorreu.
-6Não havia outra matéria a ser_ anunciada, e a
Discussão, em turno único do Projeto de Lei
declaração de voto, pela praxe adotada, com base da Câmara n~ 88, de 1988 (n~ 1.303/88, na Casa
no Regimento da Câmara (art: 171) é encamide origem), de iniciativa do Tnbunal Superior do
nhada por escrito à Mesa.
"
Trabalho, que dispõe sobre a gratificação extraorO fato de ter decorrido tantos ou quantos se- dinária dos servidores da Justiça elo Trabalho e
gundos entre uma fala da __ Eie_si_dência e outra, . dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
não invalida qualquer delas.
E como declara o velho bro<:ardo latino_ dor-7mlentibus non securrlt jus, "o direito não SO·
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
corre quem -dorme", o nobre Deputado perdeu,
realmente, a oportunidade para requerer a verifi- da Câmara n' 89, de 1988 (n' 1316188, na Casa
de orjgem), de iniciativa do Senhor Presidente
cação de votos.
da República, que dispõe sobre a cobrança de
Por estas razões a Presidência delxa de atender
pedágio nas rodovias fed~rais e dá outras provià postulação d_os nobr~_s__liçl.eres man-tendo, assim,
a decisão do nobre Senador Dirceu Carneiro, no - dências. (Dependendo de Parecer.)
exercício eventual da Presidênda.naquela sessAo.
-8-

do Distrito Federal, que institui, no Distrito Federal, o imposto sobre transmissão "inter vivos" de
bens imóveis e de direitos a eles relativos, e dá
outras providências. (Dependendo de parecer da
Comissão do Distrito Federal.)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) da_Câmara n9 90, de 19_88 (n'1322/88, na Casa
Nada maís havendo a tratar, .a_ Presidência vai
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior Eleiencerrar a presente sessão, convocando sessão
toral, que dispõe sobre a gratificação extraordiextraordinária a reaJizar-se hoje às 21 horas e 30 ___ nária_çlqs .~rvidores__ da_Justiça Eleitoral._e dá ouminutos, com a seguinte
tras providências. (Dependendo de Parecer.)

DiscUSsãO, em turno único, do Projeto de Lei
do DF n9 -11, de 1988, de iniciativa do Senhor
Governador do Distrito Federal, que institui, no
Distrito Federal, o ·adicional do Imposto sobre a

-14Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do DF no 9, de 1988~ de iniciativa do Govemãdor
do Distrito Federal, qUe institui, no DiStrito Federal, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços_
de transporte interestadual e intermunidpal e de
comunicação, ~ dá outras providênc:las. (Dependendo de parecer da Comissão do Distrito Federal.)

-15- --Discussão, em turno-único, do Projeto de Lei
do DFn? 10, de 1988, de iniciativa do Governador

-16-_
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Renda e dá outras providêndas. (Dependendo de

parecer da Comissão do Distrito Federal.)

-17Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do DF n9 12, de 1988, de iniciativa do Senhor
Governador do Distrito Federal, que institui, no
Distrito Federal, o imposto s.obre a transmissão

"causa mortis" e doação de quaisquer bens ou
direitos, e dá outras providências. (Dependendo
de parecer da Comissão do Distrito Federal.)

-18Discussão, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 201MA, de 1988, de autoria da Cõmíssão
Diretora, que dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários e proventos dos servidores do
Senado Federal e dá outras providências. (Dependendo de parecer.}

-19Discussão, _em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n" 95, de 1988; que altera a legislação

dos incentivos fiSCais relacionados com o Imposto
de Renda. (Dependendo de parecer.)

-25~.

Mensagem no 277, de 1988 (n~ 543/88, na: OriDiscussão, em turno único, do Projeto de Lel
geril); -relativa à p·roPósta para qüe Sejà atifoffzãdo
do DF no 3, de 1988, de iniciativa do Governador
o GOvernO' do Estado de Minas Gerais a erriitir do Distrito FederaLque institui, no Distrito Federal,
o imposto sobre vendas a var~jo de combustíveis - -14.853.996 Obrigações do TêSourõ do Estado,
elevando temPQfariãrileflfe o limite da sua dívida
líquidos e gasosos, e dá outras providências. (Deconsolidada. (Dependendo de parecer.)
pendendo de parecer da Comissão do Distrito
Federal.) .-26-

-22Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do DF n'-' 4, de 1988, de inidativa do Senhor
GovernadOr _d_o Dtstrito Federal, que aprova pauta
de valores imobiliários para o Distrito Federal e
dá outfaifPfOVidéftcias. (Depêndendo de parecer
da Comissão do Distrito Federal.)

-23Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei
do DF n~ 13, de 1988, de iniciativa do Senhor
Governador do Distrito Federal, que dispõe sobre
a revisão dos vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores, civis e militares, çla admiri!Stfação direta, das autarquias, das fundações
públicas e do Tribu_nal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências. (Dependendo de parecer da_Coro_i_s,são do Distrito Federal.)

-20-

-24-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n~'48,de 1987-DF, queintroduzaherações no Código Tributário do Distrito Federãl,
instituído pelo Decreto-Lei n? 2, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão do Distrito Federal.)

Mensagem no 278, de 1988 (n"' 544/88, n<). odgem), relativa à proposta para que seja autorizado
o GoverriO do Estado do Rio de Janeiro a emitir
13200.000 Obrigações do Tesouro do ES.tad.o,
elevando temporariamente o limite da sua dívida
consolidada. (Dependendo de parecer.)
-.:..._27Mensagem n9 279, de 1988 (n" 545/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o- Governo do EstadO de São Paulo a emitir
35.500.000 Obrigações do Tesouro do Estado,
elevando temporariamente o limite da Sua dívida
consolidada (Dependendo âe parecer..)

-28Mensagem n" 280, de 1988 (n" 546/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governb do Estado da Paraíba a emitir
1~ 750.000 Obrigações do T escuro do Estado, elevando temporariamente o limite da sua dívida
~onsolidad~. (Dependendo de parecer.)

Discussão, em tumo único, do projeto de Decreto Legislativo n9 27, de 1_988, de autoria do
Seriador_Femando Henrique Cardos_o, que dispõe
O SR~ PREsiDENTE (Humberto LUcenã)-sobre a não _aplicação do Decreto Legislativo n"'
Está encerrada a sessão.
72, de 1988, na hipótese que especifica. (Dependendo de parecer das Comissões de Constituição (Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 mieJustiça_e_ Diretora.) _
nutos.)

ATA 81" SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs_ Humberto Lucena e Wilson Martins
M 21 HORAS E 30 MIN(.JJ"OS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos de Carli - Aureo
Mello - Odacir Soares - Ronaldo Aragão Olavo Pires - João_ Menezes - A1mir Gabriel
-Jarbas Passarinho -João Castelo - Alexandre Costa- Edison Lobão --:::- _Cbªgas Rodrigues
-Alvaro Pacheco -Afonso Sancho - Cid Sab6ia de Carvalho - Mauro Be_nevi4e.s - Jos_é
Agripino -Lavoisier Maia - Humberto Lucena
-Raimundo üra - Marco Maciel - Ney Maranhão - Luiz Piauhylino - Guilherme Palmeira
- Diva1do Suruagy - Rubens Vilar - Albano
Franco- Francisco Rollemberg- Lowival Baptista~ Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar- Gerson Camata - João Calr'non - Jamil Haddad
- Nelson Carneiro - Itamar FranCo - Alfredo
Campos- Ronan Tito -Severo Gomes- Fer-

nando Henrique Car_doso- Mário Covas- Mauro Borges - Iram S.~íYa - Gonzaga Jaime Pompeu de Sous_a__- Mauríç!o Corrêa - Meira
Fdho - Roberto Ccimpos - Louremberg Nunes
Rocha _- M4rcio Laçetda - Mendes Canale Wdson Martins- Leite Chaves -Affonso Camargo -José Richa -Jorge Bomhausen- Dirceu
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem
-JOSé Paulo Biso!.

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) comparecimento de
64 Srs. Senadores. Hãvendo riúmero regimental,
declaro aberta a sessão.

A lista de presença acusa o

:Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas
pelo Sr. Primeiro Secretário.

São lidas as seguintes
Em 15 de dezembro de 1988
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que_ me ausentarei do País a partir de 5
de janeiro de 1989, a fim de, no desempenho
de missão com que me distinguiu o Senado, participar da Delegação Parlamentar Brasileira que visitará a República Popular da China e a República
da Coréia, no período de 5 a 23 de janeiro de

1989.

.

AtenCiosas saudações:- $enàdor JoSé lgiJá.:.
do Ferreira.
Em 15- de dezembro de 1988
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentar_e_i do Pais a partir de 5
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de janeiro de 1989, a fim de, no desempenho
de missão com que me distinguiu o Senado, participar da Delegação Parlamentar Brasileira que vi-

sitará a República Popular da China e a República

da Coréia, no períodõ-dê5-ã2.3- de- janeirO de
1989.

.

.. ·-·

Atenciosas saudações. --Senador João Lobo.

Em 15 de dezembro de 1988
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do Pals a partir de 5

de janeiro de 1989, a fim de, no deSempenho
de missão com que me distinguiu o Senado, parti-

cipar da Delegação Parlamentar Brasileira que visitará a República Popular da China e a RéPúblicada Coréia, no período de 5 a 23 de jáneiro de
1989.
.
Atenciosas saudaçõe_s.- Senador Márcio La-

cerda.
Brasília, 14 de dezembro de 1988--

Exm9Sr.

Senador Lourival Baptlsta
DO. Segundo Vice-Presidente do Senado Federal
Senhor Vice-Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex" que me
ausentarei do País no período de 5 a 27 de janeiro
a fim de atender a convite dos Parlamentos da
República Popular da China e da República da
Coréia para visitar aqueles p~íses. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.
Brasilia, 14 de dezembro_de 1988
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
00. Presidente do Senado Federal

Nesta
Senhor Presidente,
Valho-me do presente para comunicar a V. ~
que me ausentarei do País, integrando Delegação
do Senado, em missão oficial, para cumprir visita
de cortesia aos Parlamentos da China e Coréia,
entre os dias 5 e 21 de janeiro vindouro, permanecendo no México para tratar de assuntos particulares até31-1-89.
·
Sendo o que se apresenta p"ara o mon1ent6,renovo a Vossa Excelência minhas expressões da
mais elevada consideração e respeito.-=-- Senador
Leite Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} A Presidência ficá dente. (Pausa.)
A Presidência recebeu, do Deputado Augusto
Carvalho, anteprojeto de lei que "dispõe sobre
a utilização de curs-os d'água na área do Distrito
Federal por empresas industriais e agroindustriais".
----Nos termos do parágrafo único do art. 2o da
Resolução n9157, de 1988, a matéria_será despachada à Comissão do Distrito Federal.
É o seguinte o anteprojefo:

ANTEPROJETO DE LEI DE 1988
Dispõe sobre a utilização de cursos

d'água na área do Distrito Federal por
empresas industriais e agroindustrlals.
Art 19 As empresas industriais _e agroindustriais que se utilizarem dos cursos d'água dentro
da área do Distrito Federal estarão obrigadas a

captar as águas, sempre, em local situado abaixo
do ponto onde a mesma empresa lançar seus
esgotos.
Art 2° O dispOSto no- art. 1~não isenta a empresa do cumprimento das obrigações ~gidas
pela legislação ambiental.
Art 3~ Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
-contrário.
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REQOERIMENTO
N• 249, de 1988
- Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para a Mensagem
n 9 382, de "1987, relativa a pleito da Prefeitura
Municipal de Teixeira de FreitaS, EStado da Bahi~.
Sala das Sessões, 15 de de.zembro de 198ft
- Ronan Tito - Edlson Lobão.

Justificação
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .,Não São poucas as vezes em que nos deparamos com veraaaeiroS crimes cometidos contra Os requerimentos lidos serão votados após a or~
nosso ecossiStema por empresas industriais que dem do Dia.
~~~çam s_eus_eflu__entes nas águasde rios e córreO SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena} gos~- que no il':iEUsâas- VezeS, foinecem água potáPassa-se à:
vel para abastecimento de vüas e cidades, País
afora.
Nada obstante a fiscalização, as multas e as
ORDEM DO DIA
ações populares que têm sido propostas contra
esse tipo de comportamento tão lesivo ao am- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
biente e, portanto, à vida de todos- seres hum a~
Sr. Primeiro-Secretário.
nos~ ariimaiS, áTVOre:S ::..... que habiüml a refiião,
É lido o seguinte
--Hãó tem resoMdo o problema.
·
- Urge, _portanto, que se adotem medidas coibiUvas, para que se possa ir criando, principalmente
REQOERIMENTO
por parte do empresário altamente ganancios-o,
_N• 250, de 1988
a consciência do crime que comete.
_ _
E-taiS-providêndaS, lamentamos atestar, hão
Nos termos do art. 198, alinea d, dO Regimento
de ser punitivas, quer de seu patrimônio, quer Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
de seus lucros, quer, mesmo, de suas atividades fim de que a matéria constante _do item n9 12
industriais, na forma cõrilo o propomos agora, seja submetida ao Plenário em J9Juga_r.
pois ·que, ·se oS efluenteS_ Industriais lançados no
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
rio não receberem o tratamento adequado, a pró- - Fernando Henrique Cardoso - Itamar
pria indústria serta_obrigada a utllizar~se, em seu
Fra_nco - Janúl Ha.;ldad - Carlos ChiareiU.
Processo- friduStrial, das- ágt.iaS--Crue ela mesma
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) poluiu.
Em votaçã-o o requerimento.
Na redação do art. 29 tivemos o cuidado de
resguardar a obrigatoriedade, exigida pela legislaO Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
çãà ambiehtal, de que as empresas mantenham
a palavra para encaminhar a votação.
-adequado tratamento de seus esgotos, já que al- O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) guns empresários poderiam, cumprido o disposto
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Frarina~art.' 1~. desligar - alegando, até mesmo, meco, para encaminhar a votação.
dida de economia - sua _estação de tratamento,
dando por observadas as novas disposições leO SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para enCIWIIIgais.
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - &Neste sentido, animamo-nos a encaminhar à
Presidente, pedimos a inversão da Ordem do Dia
Mesa do Senado este anteprojeto de lei, na certeza
para exatamente, colocarmos em primeiro lugar
de que os nobres senadores saberão transforo projeto dos srs. funcionários, que estava em
má-lo em lei, enriquecendo-o com os conhecidécimo segundo lugar.
mentos mais fartos, mais ricos de que dispõem.
Vamos esperar que, desta ve.z, o Líder do PMDB,
- DeputadoAugusto Carvalho.
primeiro, não diga a V. Ex" que esta sessão é
irregular, porque S. Ex' diz que deveria ter quatro
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} horas e se não as tivesse, o funcionalismo não
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
teria os seus vencimentos.
Sr. Primeiro Secretário.
Estamos pedindo a inversão da Ordem do Dia
do déciJno segundo para o primeiro lugar, para
São lidos os seguintes
possibilitar aos srs._ funcionários que estão aqui
uma aprovação rápida do seu projeto. E vamos
REQUERIMENTO
aguardar, Sr.. Presidente, que o i!l,lstre e nobre
Uder do Governo, Senador Ronan Tito, rião invo-N• 248-A, de 1988
-que...
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
O Sr. Ronan Tito - Eu não sou líder do
alínea " - "; do Regimento Interno, para o Pro~
GOvérno ...
jeto de Lei da Câmara n9 75", de 1988- (n9 26f/88,
na CaS.iâe Origem), de iniciativa do Seilhor PresiO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) dente da República, que dispõe sobre a contagem
Não há apartes em encaminhamentos, nobre Sedo tempo de serviço prestado à Administração
nador.
Federal pelos servidores alcançados pelo Decreto-Lei n9 2347, de 23 -de jUlho de 1987.
0 SR. ITAMAR FRANCO- O Senador RoSala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
nan Tito diz que não é Líder do Governo. Não
- "Ronan Tito - Edison Lobão.
sei se S. Ex' é Uder só do PMDB. DescuJpe-me
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S. Ex" Eu não_sabia que fazia tão mal à sua alma
ser Uder do _Governo também.
Sr. Presidente, fica o pedido de inversão do
projeto do funcionalismo para o primeiro lugar,

O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-~_e de projeto de lei,_ de iniciativa dO~Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que

~ rião lOCal de lobby, e que todos nos compor~
tássemos com a devida compostura aqui dentro.
Muito obrigado a V. EX' - --

na esperança de que o Senador Ronan Tito não

reajusta os vencimentos, salários, soldos e pro-

V:-~ já o fez, com suas palavras.

levante _a irregularidade desta sessão. _
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em votação o reqlie"rimento. (Pausa.)
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente,-p-ara
encaminhar a votação.

- -ventos dos servidores civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional e dos extintos territórios federais, além de outras providências.

fnlcia1mente, estabelece que o mês de janeiro
serÇi_considerado "data-base"_das revisões da remuneração dos servidores a que s~ refere a lei,
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena)e que, em janeiro de 1989, a reviSão cofreSponConcedo a pa1avra, para encaminhar, ao nobre
der~ à variação do IPC (fndice de PreçoS ao CooSenador Nelson Carneiro.
- sumidor), verificada desde a última data-base até
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
dezembro de 1988, menos as antecipações refePara encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
rentes à URP_ (Unidade de Réferênda de PreÇos)
Presidente, apenas duas palavras para trazer, nesaplicadas mensalm~nte.
te momento, a constataç~o do que há muitos
Acüante, fiXB em Ci$ 60.000,00 (sessenta mil
anos me ensinou o meu saudoso amigo e primei- cn..izã.dos} abonO mensal que fora concedido
ro chefe político a quem segui, J.J. Seabra, ex-Miaos seiVidores, a partir de novembro, com o va1or
nistro e ex-Governador da Bahia.
inida1 de__Cz.$ 25.000,00 (vinte e cinco mircruzaAcabamos dever um duelo entre os dois líderes dos), reajustado para -Cz$ 31.512,50 (trinta e um
mineiros: Itamar Franco e Ronan Tito.
iniJ,-quinhentos e doze cruzados e cinqüenta cenJosé Joaquim Seabra me aconselhava: "Meu tavos) em novembro passado; o reajuste do abafilho, entre em briga de quem quer que seja, mas no em janeiro de 1988 será, portanto, de90,40%.
não entre em briga de mineiro, porque mineiro _Sobre ele incidirão os descontos previdenciários
acaba fazendo as pazes e você que fica mal com _eosptóXirõ.os reajustes combasenaURP. Dispõe,
os dois".
--ainda, que o abono será considerado para efeito
Acabamos de ver isto, Sr. Presidente, e ainda de pagamento de pensões e posicionamento de
bem que eles ganharam a briga, e vamos votar, nível no sistema de carreira a ser implantado.
neste instante, o projeto que ambos querem votar.
A s_eguir, garante como vantagem nominalO Sr. Ronan 1ito _ Sr. Presidente, peço a
mente identificável, sujeita aos reajustes normais,
palavra para encaminhar.
a difel-eOça de remuneração percebida, em decorrencra da redistribuição do servidor entre ministé0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _
rios, órgãos autónomos, autarquias e fundações,
Concedo a pa1avra, para encaminhar, ao nobre na forma do art. 5 9 da Lei n9 7.662, de 17-5-88.
Senador Ronan Tito.
_Aumenta, também, de 50% para 55% o pe~en
tual da opção para os que ocupam cargo de proviO SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para mente em comissáo e -optam pela remuneração
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) do cargo de provimento efetivo.
-Sr. Presidente, vou responder ao nobre SenaFinalmente, estabelec_e_que_os efeitos financeidorltamarFranco.e,aomesriloternpo,aoSena- ros das medidas irão vigorar a partir de 19 de
dor Nelson Carneiro. J.J. Seabra tem razão total. janeiro de 1989.
Por isso mesmo, vou dar razão ao nobre Senador
Do ponto de vista da constitucionalidade,juridiltamar Franco, não vou pedir verificação de quo- cidade e técnica legislativa, nada há que impeça
rum, não vou pedir que não se prorrogue a sessão a a:prõvaçãO do projeto em queStão. e vou concordar com a inversão da pauta.
Quanto a6- mérito, imPorta enfatizar que é uma
questão de juStiça fazer-se a reposição do valor
O SR- PRESIDENtE (Humberto Lucena) real da remuneração dos servidores, pagandoEm votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- lhes a diferença entre o IPC e a URP correspondente ao período desde a úJtima data-base.
manecer sentados~ (Pausa.)
Lamentavelmente, em face da situação finanAprovado.
ceira do País, bastante evidenciada por ocasião
Passa-se à apreciação do item 12.
da aprovi.tção da Lei de Meios para 1989,-parece
inviável a reposição, no momento, das perdas saO SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) lariais dos s_ervidores, ocorridas em junho de
Item 12:
1987, por ocasião dO chamado Plano Bresser,
.
Discussâo, em ti.uno únicO, do Pi-ojeto de de 26,0:6%.
Enf face do exposto, manlfestamo-nos favoraLei da Câmara n 9 94, de 1988 (n9 1.411/88, _
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor velmente à aprovação do presente projeto.
É_o parec;:~_r, Sr. Presidente.
_
presidente da República, que dispõe sobre
a revisão dos vencimeittos, salários, soJdos
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a
e proventos dos seNidores civls e militares,
palavra apenas para uma questão de o_rdem breda administração federal dlreta, das autar~
víssima.
quias, dos extintos territórios federais e das
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) fundações públlcas, e dá outras providências.
V. ~Tem a palavra.
(Dependendo de parecer.)

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :--

0 parecer é favorável.
Passa-se à discussão, em turno único, do Proje·
to. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
- Em votaÇãO.
Os Srs. Senádores que o aprovam queira permanecer sentadOS: (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.
- É o seguinte o projeto aprovado:

o-

Nos termos do art._6" da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre Senador João Calmon
para proferir parecer sobre a matéria.

O_SR. RONAN TITO- Sr..Presidente, pediria

av. EJcf esdarec~se para as pessoas que estão

na _trib_una de honra que a1i é tribuna de honrd

PROJETO DE LEIDA cAMARA.
N• 94, de 1988
(N• 1.411/88, na Casa de origem)
(De in[ciativa do Senhor
Presidente da República

Dispõe sobre a revisão dos venclmen..
__tos_,_salárlos, soldos e proventos dos ser..
vidores civis e militares da adnúnJstra..
ção federal dlreta, das autarquias, dos

extintos Tenitórios Federais e das fundações públicas e dá outras
clas.

provid~n

O COngresso Nacional decreta:
Art. 19 A partir de 1989, o mês de jarieiro
será considerado data-base das revisões dos ven~
cimentos, salários, soldos e provehtos dos servidores, civis e müitares, da administração federal
direta, das autarquias, dos extintos Territórios Federais e das fundações públicas.
Parágrafo único. Em janeiro de 1989, a ievisão de que trata: este artigo será feita considerando
a variação do fndlce de Preços ao Consumidor,
verificada entre a data-base a que o servidor estava
submetido e dezembro de 1988, observada a
compensação prevista no parágrafo úriico -do art.
99 do Decreto-Lei n9 2.335, de 12 de junho de
1987.
.
Art. 2o Será Concedido aos servidores enumerados no art. }9 desta lei um abono mensal
no valor de Cz$ 60.000,00_ (sessenta mil cruzados).
§ 19 O abono a que se refere _este artigo, s_obre o qua1 incidirá a contribuição previdenciária:
I - não servirá de base de cálculo de qua1quer
vantagem ou parcela remunerat6ria, ressalvadas
a Gratificação de Natal e a remuneração das férias;
ll- será considerado parÇl efeito de pagamento
das pensões dvis e militares devidas em decorrênciâ do falecimento de funcionários federais;
UI- será considerado como parcela remuneratóriap-ªra a classificação dos servidores nos planos de carreiras de que trata o art 39 da COnstituição Federal.
§ 2 9 A partir de fevereiro de 1989, o abono
será reajustado n"os termos do Decreto-Lei n9
2.335, de 1987.
Art 39- A diferença verifiCada entre a remulte..
ração percebida no órgão _ou entidade de origem
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a que o servidor passa a fazer jus após a redistri-

buição, baseada no art. 59 da Lei

n9

7.662, de

17 de maio de 1988, será assegurada como vantagem pessoal nominalmente identificável, sobre
a qual incidirão os reajustamentos gerais de vencimentos e salários.
Parágrafo único. As diferenças individuais a
que se refere este artigo serão recalculadas sempre _que os servidores forem transferidos, movi-

mentados ou

redistribuídos~

Art. 4" O índice a que se relere o art. 1O do
Decreto-Lei n" 2:365, de 27 de outubro de 1987,

passa a ser 55% (cinqüenta e cinco por cento).
Art 59 Os efeitos fihanceiros_ decorrent~s do
disposto nesta lei vigoram a partir de 1o de janeiro
de 1989.

Arl 69 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 79 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 1:
Discussáo, em turno único, do Projeto de
de-f988 (n9 8.337/86,
na casa de origem), de iniciativa do senhor
Presidente da República, que cda, mediante

Lei da Câmara n9 74,

transformação, cargos de subprocurador-gera1 do trabalho, e dá outras providências (dependendo de parecer)._

Nos termos do art. 6° da Resolução n? 1, de
1987, designo o_ nobre Senador Odacir Soares
para proferir parecer.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para

emitir parecer.)- Sr. Pres.ide.Ote, Srs. Senadores,
vem a exame desta Casa· projeto de lei, criando,
mediante transformação, cargos de Procurador
da Justiça do Trabalho de Categoria Especial,
e dando outras providências.

A proposição foi encaminhada à apreciação
preliminar da Câmara dos Deputados, ainda sob

a égide da Constituição de 1967, na forma da
Emenda rt' 1, de 1969, onde -fOi aprovada.
A iniciativa presidencial baseou-se naquela
oportunidade no art. 51, daquela Carta Magna,
e se fez acompanhar ..de exposição de motivos
do Senhor Ministro de Estado da Justiça,_ esclarecendo que "as razões que motivam o encaminhamento deste anteprojeto sao idênticas àquelas
oferecidas através da Exposição de Motivos n~'
00098, de 26 de março do corrente ano, em cuja
oportunidade submeti a Vossa Excelência projeto
de lei criando car9os de P(9curador da Repóbllca
de Categoria Especial.
--~
É que, em face da rejeição do Decreto-Lei n9
2.159184, pelo Congresso Nacional, houve, também no âmbito do Ministério Público do Trabalho,
o restabelecimento de situação precária, causadora de transtornos na representação do órgão
perante o Tribunal Superior do Trabalho.
Com efeito, em virtude da queda do mencionado decreto, voltou o Ministério Público do Trabalho a contar com apen~três Subprocuradores-Gerais, número que se_revela manifestamente
insuficiente para o enfrentamento das diversas
e relevantes atribuições daqueles órgãos, tais como a presença em sessões de julgamento dos
coJegiados do Tribunal Superior do-Trabalho, como também o acompanhamento de audiências
de conciliação em dissídios coletivos,"
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_ Cria, -por conseguinte, mediante transformação · e exercendo as atribuições que lhe forem delegadas;
de igual número de cargos. 18 (dezoito) cargos
II- os que devam representá-lo e ter assento
de Procurador da Justiça do Trabalho da Cateperante os diversos órgãoS judicantes do Tn'bunal
goria Especial, de provimento _efetivo, na categoria
final da carreira no Ministério Público do Trabalho. Superior do Trabalho.
Parágrafo ónico. O exercido das funções de
Competirá ao Procurador-Geral da Justiça do
vice.procurador-geral da Justiça do Trabalho não
Trabalho designar, dentre os Procuradores de
dará direito a qualquer vantagem finance[ra.
Justiça do Trabalho da Categoria Especial, um
Arl 5 9 Compete ao procurador-gemi da Jus·
para exercer as funções d_e Vice-Procurador-Geral
da Justiça do Trabalho, substituindo~o em suas tiça do Trabalho dispensar subprocuradores-gerais do Trabalho dos encargos de que trata o
faltas e impedimentos, auxiliando-o e exercendo
as atribuições qUe lhe forem deJegadas; e os que rut 4~ desta Jeí.
Art 69 Ficam extintos 18 (dezoito) cargos de
devam representá-lo e ter assento perante os di~($0S_órgãosjudicantes do Tribunal Superior do
provimento efetivo de procurador da Justiça do
Trabalho, os quais, com o título de Subprocura- Trabalho de 1' categoria.
Art. 79 As despesas com a execUção desta
dor..:Geral da Justiça do Trabalho, exercerão as
lei correrão à ·canta de dotações orçtlmentárias
outras atribuições dos atuais cargos d_essa denopróprias da Procuradoria Geral da Justiça do Traminação.
.
O exercício das funções de _Vice-Procurador- balho.
Art a~ Esta lei entra em vigor na data de sua
aefal da Justiça do Trabalho e da Subprocuradoria Geral da Justiça do Trabalho não darão publicação.
direito a qualquer vantagem financeira.
Art. ~ Revogam-se as disposições em conConsiderando que as despesas decorrentes de trário.
sua aplicação correrão à conta das dotações orçaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mentárias próprias da Procuradoria Geral da Jus- ltem2:
tiça do Trabalho e que a proposição, não possuinDiscussã_o~ em turno único, do Projeto de
do 6bices à sua normal tramitação, somos por
Lei da Câmara n9 84\ de 1988_ (09 805/88,
sua aprovação.
na casa de origem), de iniciativa do Senhor
É o-parecer, Sr. Presidente.
Presidente dª- República, que amplia as atividades da Fundação Habitacional do Exército
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer_é favorável.
---- A-lE, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Em discussão o projeto, etn tumo único. (Pausa.)
.
Nos termos do art. 6Q da Resolução n! 1, de
Não havendo quem peça a palavra, encerro 1987, designo o nobre Senador Ney Maranhão
para proferir parecer sobre _a matéria
a discussão.
_
&cerrada a discussão, passa-se à votação do
O SR.I'IEY MARAI'IHÁO (PMDB - PE. Para
projeto.
emitir parecer.)- Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram per·
vem a exame desta Casa projeto de lei, ampliando
manecer sentados. (Pausa.)
as atividades da Fundação Habitaciona1 do Exér_ AprovadO:
cito - FHE, e dâ outras providências.
O projeto vai à sanção.
A pr6posição é de iniciativa do Senhor PresiÉ o seguÍrÍte o projeto aprovado
del1te_da Repóblica e já mereceu aprovação na
Cámaiã dos Deputados onde começou a tramitar.
PROJETO DE LEI DA CÂl'IARA
A matéria estabelece, em seu art. 1~. que as
1'1• 74, de 1988
atividades da Fundação Habitacional do Exército
(1'1• 8.337/86, na Casa de origem)
(FHE), criada pela Lei n• 6.855. de 1980, ficam
Cria, mediante transfonnação, cargo ampliadas para prestar apqio social aos militares
do Exército, atendendo a diretrizes e orientação
de suprocurado....geral do Trabalho e dá
do ministro do Exército, podendo a referida Funoutras providêndas.
-dação, para esse fim, realizar as operaçôes que
O COngresSo Nacional decreta:
se fizerem necessárias.
De outra parte, compete à Fundação HabitaArt 19 Ficam criados, mediante transformacional do Exército (FHE) sUpervisionar a Associação de igual número de cargos, 18 (dezoito) carção de Poupança e Emprêstimo (Poupex), permagos de subprocurador-geral do Trabalho, de pronecendo os ery1pregados desta vinculados ao Provimento efetivo, na categoria fmal da carreira do
grama de 1ntegração Social {P\S).
Ministério Público do Trabalho.
Destaque-se que à Fundação Habitacional do
Art. 2~ As promoções para os cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho far-se-ão nos ter- Exército ?r'HE)não serão destinados recursos orçamentários da União.
mos do art. 93, inciso II da Cçnstitw'ção Federal
Considerando que à Fundação Habitacional do
e da Lei n~ 1.341, de 30 de janeiro de 1951.
Art 3~ Os subprqcuradores-gerais do Traba- Exército (FHE) não se aplicam as disposições
lho oficiarão, mediante designação, perante o Tn.: legais e regulamentos relativos às autarquias, às
bunai -Superior do Trabalho ou junto ao procura- Fundações públicas e aos demais órgãos e entidades da administração pública; e que a propodor-geral da Justiça do Trabalho.
Art. 4~ Compete ao procurador-geral da Jus~ sição encontra respaldo constitucional e regimenliça do Trabalho designar, dentre os subprocura- tal, estando vazada segundo as boas normas. da
técnica legislativa, somos pela aprovação.
dores~gerais do Trabalho:
É o parecer, Sr. Presidente.
I - um para exercer as funçóes de vice-procurador-geral da Justiça_ do Trabalho, substituindoO SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) se, -em suas faltas e impedimentos, auxiliando-o O parecer é favorável.
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Sobre a mesa, emenda que será li®_ pelo Sr.
1~ Secretário.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB -RS.
Presi<rerite-,-SrS.--senadofes: eu leVo na ·algibeira, norÉ lida a seguinte
malmente, uma proposição antiqüíssima de Paul
EMENDA N., 1
Valery, no sentido de que é necessário mais int~li• )
gênci<t _para prescindir de uma palavra do que
(de Mesáno
para adotá-!a. Quero dizer, é mais _importante, é
(Ao Projeto de "!-ei da Cât11ara N" 84, de 1~ ª8)
mais exigente s11enciar do que falar. Mas aqui eu
0
-fião poSSb-Oifiitir:-rile, -porque subscrevo a erifenda referida pelo_ nobre relator. Na verdade, essa
Dê-se ao art 49 do Projeto de Lei da Câm_ara
n~ ..~:..~:.. ~.~-~~·...a seg~~.e:,;.re;.d_•~•-•~o~:_:.._ _..c._ =_:emeridãhão é' de -Ínfillía autoria, e este esclari~dArt 49 Ressalvada a supervisão ministementa é úffia Questão de étlcci
ria! à Fundação Habitacional do Exército
Este prójeto passou pela éâm~ra coffi êsta
(FHEY e as determinaçõe-S do artigo 70. e
emendã subScrita por mim, de auferia dó Depuseu parágrafo único da CoiiSfitU1Çãõ Federal, lãdo lysâneaS MacieL E hOUve um acordo, indunão se aplicarrt outras disposições legais e ~ slve~ éom o c~nséntimento dos nlilitat-es qUe estaregulamentares relativas às ~utarquías, às
vam gestionando para a tramitação- do projeto.
fundações públicas e aos demais órgãos e
Esse acordo foi rigorosamente_ neceSsátíó; porentidades da administração indireta.
que o pr'õjetó, tal como está, no
art. 49, é
evidentemente inconstitucional. 1;3asta que se leia
Parágrafo único. Fica mantida a obrigação
instituída no artigo 16 e 17 da Lei_ri"_6.855, _? _ãrt. 49~ ·que- Importa· ein éxclüir_ da legislação
de 18 de novembro de 1980."
ordiná_tia_ a FUJ1dação Habitacional do Exército,
Justificação
parâ..-Ciue ela fique cóm a exclusiva supervisão
do ministétlõ correspondente Isso é possível, já
9
9
O art. 4 do Projeto de Lei da Câl'!lara_ n 84,
é algo assim extraordinário- _eSta fundaç~o fica
de 1988, é, manifestamente, inconstitudonal, ao
inteiramente fora c;la legislação. Mas o que ela
não pode ficar é fora da Constituição. Então, na
isentar a Fundação Habitacional do Exército de
qualquer contr5;)le ou_ fiscalização, exceto a supermedida em que ess_e dispositivo estabelece que
visão ministerial.
a Fundaç;ã.o só se submete à suPerVisão minisPrescreve o ~rt 70 da Coostitu_i~~ f_gd.eral:
. _teria!, esse dispositivo contraria o disposto pelo
"A fiscalização contábil, financeira, orçaart. 70 da Constituição Fede.r.al vigente, sobretudo
mentária, operacional e patrimotJiiif (grifó
no seu parágrafo único, quando se exige constitunoss-o) da União e das entidaó_es da adminisdonalmente a prestação de contas de qualquer
tração direta e indireta, quanto à J~gaJidade,
pess_oa ffsica ___ou entidade púbJfca. E esta Fundalegitimidade, economicidade, aplicação das
ção é evidentemente uma entidade pública. Assubvenções e ren(mc:ia de receitas, será exersim, para corrigir essa inconstitucionalidade, aprecicia pelo Congresso Nacional, _rriediante
sentamos a emenda, que acrescenta apenas a
submissão -da administração dessa Fundação à
controle externo e pelo sistema de controle
intemo de cada poder:"
supetvisão riífnisterial_g_ também às determinações do art. 70 E!! seu parágrafo úníco.
Em seu pãrágrafo único, o art. 70 da ConstiQuero ·ressaltCU", para éSClaredmento de meus
tuição _Federal determina:
nobres pares, que há uma concordância, um con"Prestará contas "qualquer pessoa ffsica ou
sentimento sem rebições dos interessados nesse
entidade pública qpe utilize, arrecade, Qúãnprojeto, iridUSive da própria Poupex, da própria
do gerencíe ou admi.nistre dinheiro,_ bens. e
Fundação. Assim, acredito que a emenda deva
valores públicos ou pelos quais a uitião resser adotada.
panda ou que, em nome desta, assuma abriEra O e$clare<!imento que queria prestar. A augaç6es de natureza pecuniária."
teria verdadeira desta emenda é do Deputado Lylmpõe-se, portanto, emendar o citado disposâneas Maciet e, por um equívoco na tramitação
-··
--=-----'.
na Câmara dos Deputados, não foi inserida no
sitivo.
Sala das Sessões. 15 de dezembro d~ 1988. texto, e estar'no~_fazendo a corrigenda aqui.
-Senador José Paulo BlsoL
Era o que tinha dizer, Sr, Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_ _
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Não havendo mais quem queira razer uso da pala·
Concedo a paJavra ao nobre Senador Ney Ma@- vra, está encerraâa a discussão.
nhão, para proferir parecer sobre__ª_e_m.enda que
acaba de ser lida.
--- Ern votação o projeto,_sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Seriadofes que o aprovam queira perO SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Para maneter sentados. (Pausa.)
proferir parec::er. Se_m.revisâ_o_ do orador.) --:_Sr.
Aprovado.
É
'"
Presidente e Srs. Senadores, o meu yoto é pelo
parecer favorável.
o se-guinte o projeto aprovado
~ara discutir. _Sem revisão d9 orador.) -Sr.

seu

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) O parecer é ravorável à emenda.
Em discussão o projeto, em turno único. ~au-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
_ N• S4, de
1988
(N" 805/88, na Casa de origem)

sa.)

(De iniciativa do Senhor Piesidente da República)

0 Sr. José Paulo Blsol - Peço a paJavra,
Sr. Presidente, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ConCedo a palavra, para discutir, ,ao nobre Senador José Paulo Bisol.
-

- ·AmpUa as atlvidades da Fundação Habitacional do Exército (FHE) e dá oubas
provid&tclas.
-O CohgresSo NaCional decreta:
Art. 19 As atividades da FUndação Habitadona! do_ ExércitO ~E);_--ÇrTà:dã pela Lei _n9 6.855,

Dezembro de 1988

de 18 de .no.vembro. de. 1980, ficam am_pliadas
para prestar apoio social aos militares dO EXército,
~tendendo a diretrires e orientação do _Ministro
fo Exército, podendo _a r~fefida Fun<iação, pa~a
esse fun, realizar as operações que se _fizerem
necessárias.
' -·
-- - -·
Art. 2° Compete à Fundação Habitaçiooal do
EXército (FHE) supervisionar a Associação de
Poupança e Empréstimo (Poupex), permanecen_do os empregados desta Vinculados ao Programa
de Integração Social_(PlS).
M 3ç À FundaçãO Habitacional do Exérc.ito
(FAÉ), não serão deStinãdos recursos -orçamentários da Uniao.
··
·
_
.
Art. 4~ RessáiVada a suPeivisáO ministerial, à
Fundação Habitactonal do Exército (FAE), não
se aplicam as disposições legais e regulamentares
relativas às autarquias, às fuiidações públicas e
aos demais órgãos e entidades da administração
indireta.
- Art. 5ç Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em-contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - _
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 1ç Secretário~-

É lida a se~inte
Redação final da emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n~ 84, de 1988
(no 805/88, na Casa de origem).
_ O relatOr apresenta a redação final da emenda
do SeriadO ao Projeto de Lei da Câmarél n9 84,
de_1988 (n' 805/88, no Casa de origem), que
amplia as atividade_s da Fun-dação Habitacfõnal
do _Exér<:tto (FHE), e dá outras providências.
àas Sessõe~ em i5 de: dezemb.rQ
12._8?.

sara

_ae

Redação final da emenda do Senado ao
- Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1988
(n" 805/88, na Casa de origem), que amplia ~-s atividade da Fundação Habita~
dQ-ilãi do Exército - Fbe, e dá outra$
providências.-- EMENDAN'l

.

__

(Corresponde à Emenda n9 1, _de Plen_ário)
Dê-se ao art. 49 a seguinte redação~
"Art -49 Ressalvada a Supervisão Ministerial à Fundaç:ão Habitacional de Exército
{FHE) e as determinações do a(l 70 e seu
parágrafo único da Constituição Federa], não
se aplicam outras disposições legais e regulamentares relativas às autaJ:Ciuias, às fundações públicas e aos demais órgãos e entidades da administração indireta.
Parágrafo único.· É mantida a obrig-aÇão
instituída nos arts. 16 e J 7 da Lei n~ 6.855,
de 18 de novembro de 1980. ''
-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Ein -discussã:o a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enCerro
a discussão.
-

a

Encerrada a discussão, matéria é dada como
definitiVamente adota,da, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 3:
Discussão~
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Dezembro de 1988

em_ turno único, do. Projeto de

Lei da Câmara n< 85, de 1988 (n• 1.270188,

na Casa de origem), de iniciativa do Supremo
Tribunal Federal, que dispõe sobre a gratificação extraordinária dos servidores do Supremo Tribuna] Federal, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art. 6? da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Nabor Júnior para

proferir parecer sobre a matéria.
O SR. NABOR JÚI'!IOR (PMDB -

AC. Para

proferir parecer.) - Sr. Prl!sidente, Srs. Senadores, vem a exame desta Casa projeto de lei dispon-

deral, a Ser atribuída aos fUncionários do Quadro
da Secretaria do mesmo órgão, até o Iimite de
170% (cento e setenta por cento) sobre os valores
das referências finais dos níveis médio e superior,
na c_onfQrmidade de critérios estabelecidos em
Ato RegUlamentar do Tribunal
Art. 29 Somente farão Jus ao pagamento da
gratificação instituída no art. 1" desta lei os funcio-náriOS que se encontrem no efetivo exercício dos
respectivos cargos, observadas as disposições
contidas nos arts. 2o, parágrafo único, 39 , parágrafo único, e 59, parágrafo único, do Decreto-Lei
n?2.173, de 19 de novembro de 1984-. _
Art. 39 As despesas resultantes da execução
âesta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
- Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em con~
.trário.

do sobre a Gratificação Extraordinária dos Servi-

dores do Supremo Tnburial Federal, e dando outras providências.
A matéria é de iniciativa do Sr. Presidente do
Supremo Tribunal Federal e já mereceu aprovação na Câmara dos Deputados, onde iniciou a
sua tramitação.
A proposição institui a Gratificação Extraordinária dos Servidores do Supremo Tnbunal Federal, a ser atribuída aos funcionários do seu Quadro
da Secretaria, até o limite âe 1 70% sobre os valores dos níveis médios e superior, na conformidade
de critérios estabelecidos em Ato Regulamentar
do Tribunal.
Destaque-se que somente farão jus ao pagamento da referida gratificação os funcionários que
se encontram no efetivo exercido dos respectivos
cargos, observadas as disposJções _contidas nos
arts. Z', parágrafo órii.co; 39, parágrafo único; e
59, parágrafo único, do Decreto-Lei n~ 2.17J:, de

1984.
Considerando que o projeto possui respaldo
constitucional, está vazado segundo as boas regras da técnica legislativa, somos pela sua apro-

va~ã~.parecer, Sr.. Presiden-te.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
-Em discussão o projeto em turno (mico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Seni:tdores que o aprovam que'iram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 85, de 1988
(1"'19 1.270/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Supremo Tribunal Federal)

Dispõe sobre a Gratificação Extraordináda dos Servidores do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica instituJda a Gratificação Extraordinária dos Servidores do Supremo Tribunal Fe-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Jtem4:

- - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 86, de 1988 (n? 1300188,
na Casa de origem), de inicíativa do Tribunal
-de-Justiça do Distrito Federal e Territórios,
que dispõe sobre a gratificação extraordinária
dos servidores da Secretaria do Tribunal de
_Justiça e dos Ofícios Judiciais do Dtstrito Federal e dos T errit6rios, e dá outras providências (dependendo de parecer).
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Maurício Corrêa
p-ara proferir parecer sobre a matéria~
O SR. MJ\(IRÍCJO CORRê:A (PDT - DF.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, _vem a exame desta Casa o projeto de lei
dtspondo sobre a gratificação extraordinária dos
servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça
e dos Oficies Judiciais do Distrito Federal e dos
Territórios, e dando_outras providências.
_ Amatéria é de iniciativa do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios e já mereceu a
aprovação da Câmara dos Deputados, por onde
começou a tramitar.
· Institui a g"ratificação extráordinária para os Ser~
vldores do Tribunal de Justiça a ser atribuída aos
fUnciónãrios do Quadro da Secretaria e dos Ofí~
elos Judlclais do mesmo órgão, até o limite de
170% sobre os valores das referêndas finais de
ilívers médio e superior, na conformidade de critériOs estabelecidos em Regulamento do Tribunal.
Destaque-se que s6 farão jus ao pagamento
da referida gratificação os funcionários que se
encontram no pleno exercício dos repectivos cargos efetivos ou em comissão e empregos, observadas as dtsposições contidas nos arts. 29, parágrafo único; 3", parágrafO único; e 59, parágrafo
único do Decreto-Lei n" 2.173, de 1984.
Considerando que a proposição encontra respaldo constitucional; está vazado, segundo as
boas normas da técnica legislativa; e que as despesas dela decorrentes serão atendidas à conta
das dotações orçamentárias próprias, somos pela
sua apr-ovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Em díscussão a matéria, em turno único.

Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senador_es que o aprovam queiram permanecer seritados. (Pausa.) Aprovado.
O projeto vai à sanção.

t

o seguinte õ prOje-to aProvado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N' 86, de 1988
(1'1' 1.300188, na Casa de origem)
·(De iniciativa do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios)
Dispõe- sobre
Gratificação ~o~

a

dlnária dos Servidores da Secretaria do
Trlbu~ de J_ustiça e dos Oficias Judidais do Dlstrlto Federal_ e dos_ Territórios
e dá outras provfdêndas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Fica instituida a GratiffC<iÇão- Extraordinária dos Servidores do Tribunal de Justiça a
ser atribuída aos funcionários do Quadro da se..
cretaria e dos Oficias Judiciais do mesmo órgão.
até o limite de 170% (cento e setenta por cento)
sobre os valores das referências finais de ntYeis
médio e superior, na conformidade de critérios
estabelecidos em Ato Regulamentar do Tribunal.
Art. 21 Somente farão jus ao pagamento da
gratificação instituída no art. 1~desta lei os funcionários que se encontrem no pleno exercício dos
respectivos cargos efetivos ou errt · comissão e
empregos, observadas as disposições~ contidas
nos arts. 29, parágrafo" "único, 3Q, parágrafo único
e 5~. parágrafo único, do Decreto-Lei n~ 2.173,
de 19 _de novembro de 1g84_Art. 3? As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das d~taçôes consig~
nadas no Orçainento da Uni_ão.
Art 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ltem5:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n? 87, de 1988 (n? 1 .3041813~
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Federal de Recursos, que institui Gratif!cação
Extraordinária aos servidores do Tnbunal Federal de Recursos, da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá outras providências (dependendo de parecer).
Nos termos do art. 6? da Resolução n" 1, de
1987, designo o nobre Senador Gd Sabóia de
Carirãlho para emitir parecer sobre a matéria.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a exame desta Casa
projeto de lei instituindo Gratificação Extraordinária aos servidores do Tribunal Federai de Recursos, da Justiça Federal de Primeira Instância, e
dando outras providências.
A matéria é de iniciativa do Tribunal Federal
de Recursos e já mereceu aprovaçao da Câmara
dos Deputados, onde iniciou a sua tramitação.
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A proposiçáo institui uma Gratificação Extraordinária a ser atribuída aos servidores do Tribunal
Federal de Recursos e da Justiça Fsderal de Pri-

Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. & Revogam-se as disposições em con-

meira Instância, até o limite de 170%, calcúlado
sobre os valores das referências finais dos níveis
médio e superior das respectivas Categorias Fun-

trário.

cionais, segundo o critério a ser fixado em resolução do presidente do TfR e do conselho da Jus-

~ O SR. PRESIDENTE

Item 6:

(Humberto Lucena) -

·

Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara n' 88, de !988 (n' 1303/88.

tiça Federal.

Destaque-se que farão jus ao pagamento da
gratificação, que ora se criou, os servidores que
se encontrem no efetivo exercido dos respectivos
cargos ou empregos, observadas as disposições

contidas nos arts. 29, parágrafo único e 5°, parágrafo único, do De_creto-Lei n'? 2.173, de 1984.

Considerando que a proposição encontra respaldo constitucional, está vazada segundo as boas
normas da técnfca legislativa e que as despesas
dela decorrentes serão atendidas à conta das dotaçõeS consignadas no Orçamento da União, somos pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.

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.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presi_~encial,
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 87, de 1988
(N•1.304/88, na casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Federal de Recursos)

Institui gratificação extraordinária aos
servidores do Tribunal Federal de Recursos, da Justiça Federal de PrlmeJra Instância, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fíca instituída urna gratificação extraordinária a ser atribuída aos servidores do Tribunal FederaJ de Recursos e da Justiça Federal
de Primeira Instância, até o limite de 170% (cento
e setenta por cento), calculado sobre os valores
das referências finais dos níveis médio e superior
das respectivas categorias funcionais, segundo o
critério a ser fixado em resolução do Presidente
do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho
da Justiça Federal.
Art. 29 Farão jus ao pagamento da gratificação instituída no artigo anterior os servidores que
se encontrem no efetlvo exerdcio dos respectivos
cargos ou empregos, obsetvadas as disposiçóes
contidaS nos artigos 29, parágrafo único, e s~. parágrafo único, do Decreto~Lei n"' 2.173, de 19 de
novembro de 1984.
Art. 3~' A gratificação de que trata esta lei, so~
bre a qual incidirá o desconto previdendário, incorpora-se aos proventos da aposentadoria, sendo extensiva aos atuais inativos.
Art 49 As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.

na CãSa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
gratificação extrordinária dos servidores da
Justiça do Trabalho e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)
N_os termos do art. 6" da Resolução n? 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Divaldo Swuagy para emitir parecer sobre a matéria.
O SR. DIVAlDO SURUAGY (PFL - AL.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, acompanhado de mensagem do Tribunal
Superior do Trabalho, chega à apreciação desta
Casa o presente projeto que objetiva instituir Grati-ficaçâo extraordinária a ser atribuída aos servi~
dores dos Quadros e Tabelas Permanentes daquele Tribunal e dos respectivos tribunais regionais.
Referi<!a gratificação será paga até o limite de
-l10rsobre os valores das referências finais das
categorias de nível médio e superior, em conformidade com critérios já estabelecidos em ato regulamentar desses tribunais.
Cabe salientar que a medida busca fazer justiça
aos servidores que se encontram nos níveis finais
-de suas carreiras, sem condições de progressão
funcional e que igual providência vem sendo adotada para os demais servidores do Poder Judiciário, desde que se encontrem no efetivo exercício
dos respectivos cargos ou empregos permanentes.
Considerando, assim, que a proposição é justa
e está amparada nos preceitos_constitucionais vigentes, bem como~- que as despesas decorrentes
estão previstas no Orçamento da União, opinamos pela sua aprovação.
É o parecer, ~r. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Em discussão o proJeto, em turno único.
Não have~do quem peç_~ a palavra, encerro
a-discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.
. ..E o seguír;~te o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 88, de 1988
(N' 1.303/88, na Casa de origem)
· (De iniciativa do Tribunal
~uperior do Trabalho)
- Dispõe Sobre a Gratificação Extraordinária do$ Senridores da Justiça do Trabalho, e dá outras providências.
O CõhgreSSo Racional decreta:
Fica insfituída a Gratificação Extraordinária dos servidores da Justiça_ do Trabalho,
Art. 1~
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a ser atribuída aos servidores dos Quadros e Tabelas Permanentes de pessoaf do Tribunal Superior
do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, até o límite de 170% (cento e setenta por
cento) sobre os valores das referências finais das
categorias fundonais de níveis mêdio e superior,
na conformidade de critérios estabelecidos em
At() Regulamentar _dos Tribunais.
.Art. 29 Somente farão jUS ao pagamento da
gratificação instib,úda no art. 19 desta lei os servidores que se encontrem no exercício dos respectivos cargos efetivos ou empregos permanentes,
obsetvadas as disposições contidas nos arts. 2 9,
parágrafo único, 39, parágrafo único, e 5?, parágrafo único, do Decreto~Lei n 9 2.173, de 19 de
novembro de 1984.
Art. 39 /V. despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias de cada Tribunal.
Art. 49 Esta lei entra em vigor- ncr data de sua
publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 7:

-

Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei da Ornara n' 89, de 1988 (n• 1316/88,
na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
a cobrança de pedágio nas rodovias federais,
e dá outras proVidências (dependendo de pa·
recer).
Nos termos do art. 6Q da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador OdacJr Soares
para proferir parecer.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto em exame visa a instituir a cobrança
de pedágio pela utilização de rodovias federais,
pontes e obras de arte especiais nelas localizadas.
Consoante a proposição, o contribuinte dC? p~
dágio é o usuário de rodovia sob a jurisdição
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), ficando estabelecido que o produto
de arrecadação não poderá exceder o valor de
recursos necessários para conservar as mendoJladas rodovias.
A fonna de recolhimento, consoante induz o
paiágrafo único do art. 49 da provid~ncia, será
a aquisição de bilhetes de pedágio que poderão
eStar à -disposição dos usuários nos postos de
gasolina.
Dispõe a proposição, ainda, que, encontrado
em tráfego veículo sem _o comprovante do pagamento do pedágio ou foi-a do período de tolerância até 3 {três) dias, sujeitar-se-á o respectivo
usuário ao recolhimento_ da contribuição, acrescida de multa de 100% (cem por cento).
Não se acham sujeitOs ao pedágio os veículos
que trafegam em trecho de rodovia federai sob
jurisdiçáo de Estados membros ou Municípios,
ou em trecho situado no perimetro urbano do
Município onde se acha registrado o veículo.
O produto da arrecadação do pedágio, no exerdciQ de 1989, acha-se assim R_arti!hado:
-Conservação ................-~ ..."-·-"-- 22%
- Restauraç.3o/Melhoramento .................~ 50%
-Adequação de capacidade········~-····~ 20%
-Operação do SíStema ······-···-·--~. 8%
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Art. 29 Contribuinte do pedáQio é o usuário em cada Estado, para efeito do disposto neste
_de rodovia federal sob jurisdição do Departamen- artigo.
_
to Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).
Art. 6 9 O produto da arrecadação somente
Art. 39 Q montante calculado para ser arreca- poderá ser aplicado no custeio de despesas com
do direito constitucional tributário não vislumbradado com o pedágio não poderá ultrapassar ao a execução dos serviços de que trata o art. 3<:>
mos qualquer viela suscetível de tomar i1egítima
necesesário para conservar as rodovias federais, supra, previstos nos orçamentos anuais ou em
a criação do pedágio, segundo as normas ora
tendo em vista _o desgaste que os veículos auto- créditos adicionais.
matare$, utilizados no tráfego, nelas provocam,
§ 1ç No exercício de 1989 e até o montante
sugeridas.
A figura ora proposta possui natureza juridica
bem como a adequação dessas rodovias às ne- disponível, a aplicação ateilderá aos seguintes
programas:_
de "contribuição", entidade que nilo se confunde
cessidacies de segurança do trânsito.
com a taxa, prevista no item II, do art. 145 da
Paiágrafo único. Fica aprovada a tabela anexa
-Conservação ......................... ~.......---·-~ 22%
de valores do pe<Mgio, para o exercício de 1989,
Constituição, e müito menos Com o "imposto",
- Restauração!melhoramento .................. 5ü%
que será anualmente ajustada na lei de diretrizes
mencionado no item ( da mesmo artigo.
-Adequação de capacidade .................... 20%
orçamentárias.
A contribuição, ao contrário da taxa, visa a bene-Operação do sistema .:............................. 8%
ficiar um grupo ou categoria rio cOntexto social,
Art. 4<:> A fonna de cobrança será disciplinada
§ Z' Em qualquer hipótese, é vedada a aplicaao passo que a taxa (espécie de gênero tributo)
em regulamento da presente lei, nos termos do ção -dos recursos_ provenientes do pedágio em
pretende alcançar uma pessoa, individualmente,
inciso IV do arl 84 da_ Constituição.
- despesas com pessoal.
que tem à sua disposição um serviço público esParágrafo único. Os postos vendedoreS de
Art. 7ç A implantação, pelo Departamento
pecífico e divisível.
combustíveis poderão ser utilizados como pontos
Nacional de Estradas de Rodagem, do pedágio
No caso, o pedágio que se pretende instituir
de venda dos bilhetes de pedágio.
instituído nesta lei, implicará suspensão do atualArt. 5o:> Quando o veículo for encontrado tranão cogita da compulsoriedade que caracteriza
o tributo. A sua exigibilidade condiciona~se ao
fegando em rodovia federal sem o comprovante mente exigido em praças ou barreiras instaladas
uso de rodovia federal, valendo a contribuição
do pagamento do pedágio ou fora do período ao longo das rodovias federais.
Art. 89 Os recursos_ provenientes _do pedágio
por tempo fixado.
ç.fe tolerância de três dias de sua validade, o usuá·
O proprietário de veículo que ri:ão venha a utilirio sujeitar~se-á ao recOlhirriento de seu valor, serão recOlhidos através do Tesouro NacionaJ, cozar a rodovia sob a jurisdição do DNER não está
acrescido de multa equivalente a 100% (cem por mo -receita orçamentária da União, nos termos
dõ Decreto-Lei n9 1. 755, de 31 de dezembro de
obrigado ao pagamento do pedágio. Ora, evidencento), calculada sobre o valor atualizado.
1979.
cia-se, assim, a descaracterização do pedágio co--§ 19 O disposto neste artigo não será aplicáArt. 9"' O Poder Ex.eçutivq baixará as normas
mo taxa, pois neste o recolhimento há de ser vel em trecho de rodovia rederal que se encontre
exigida independentemente da efetiva uti1ização
sob jurisdição do Estado ou do Município, ou que se façam necessárias à execução _desta lei.
Art. 1O. Esta lei entra em vigor na data de
do serviço.
em trecho situado no petimetro urbano do Muni~
sua publicação.
Por outro lado, a distinção entre o pedágio e cípio onde o veículo esteja licenciado.
Art. 11. Revogam~se as disposições em con~
o imposto sobre a propriedade de veiculo auto~
§ 29 Ato do Ministro dos Transportes, em 60
motor é cristaJina.
dia_s, definirá os trechos c-onsiderados urbanos trário.
O fato gerador do IPVA se constitui no registro
anual da propriedade do veículo, exação essa que
ANODE1989
índepende de vir o veículo a transitar ou não em
Sistema
de Pedágio -Mensal
rodovias ou até em artérias urbanas. O pedágio,
com discriminação p« Idade
entretanto, somente será exigidO do proprietário
ou condutor (portanto usuário) que utilizar, de
TABELA DE VALORES
forma efetiva, rodovias sob a jurisdição do DNER.
Por entendermos que o pedágio a que se refere
o presente Projeto de Lei tem natureza jurídica
Categoria
Descrição
N° de Eixos
o ~.7* >
7*
de contribuição, e por não percebermos qualquer
violação à ordem constituciona1, opinamos favoI
Motocideta
2
0,50
0,17
ravelmente à aprovação do mesmo.
2
Automóvel, Caminhonete,
É o parecer, Sr. Presidente.
Furgão_
2
1,00
0,33
3
Ónibus e· caminhão Leves
2
:2,00
O,õi
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) 4
ónibus
e
Caminhão
Médios
1,663
5,00
O parecer é favoráveL
5
Ónibus
e
Caminhão
Pesa
dos
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau~
Semi-Reboque
4
6,00
2.00
sa.)
6
ónibus ou Caminhão Pesa-dos
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Semi-Reboque
5
ou
mais
8,00~
2,66
a discussão.
7
Trailer
I
1,00
0,33
Em votação.
Trailer
8
2
3,00
Os Srs. senadOreS que 0 ap-f-ovam queiram per~
LOQ
9
Trailer
3
4,00
1,33
manecer sentados. (Pausa.)
...
Aprovado.
- . ~Ano de Fãbricação
O projeto vai à sanção ·presidencial.
O SR. PRES!DEI'!TIÍ (Humberto Lucena) O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
É o seguinte o projeto aprovado:
ltemS:
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena.
PROJETO DE LEI DA cAMARA
dores, originário de Mensagem do Tribunal SupeDiscussão, em turno único, do Projeto de rior Eleitoral, vem o exame desta Casa o presente
N• 89, de 1988
Lei da Câmara n• 90, de 1988 (n• 1.322/88, projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados,
(N•1.316188, na Casa de origem)
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal que visa a instituir no âmbito dessa Corte e dos
(De iniciativa do Senhor Presjdente da Repúblíca)
Superior Eleitoral, que dispõe sobre a Gratifi- respectivos Tribunais Regionais, uma Gratificação
Dispõe sobre a cobrança de pedágio
cação Extraordinária dos Servidores da Jus~ ExtraOrdinária a ser atribuída aos seus servidores,
nas rodovias federais e dá outras provi~
tiça Eleitoral, e dá outras providências (de- tendo por base os valores das referências finais
dêndas.
-··· pendendo de parecer}.
dos níveis médio e superior das categorias funcioO Congresso Nacional decreta:
Nos termos do art. 6ç da Resolução no:> 1 de
nais.
Art. 19 .Esta lei disciplina a cobrança de pedá~
O art. 2o:> do projeto cinge a mencionada gratifi~
1987, designo o nobre Senador Nelson cam'eiro
gio pela utilização de rodovias_ federais, pontes
pará proferlf parecer sobre a matéria
cação aos funcionários que se encontrem no efetie obras de arte especiais que as integram.
Muitas tem sido as críticas à formulação do
pedágio nos termos propostos.
__
Em que pesem as valorações negativas de ordem meramente financeiras ou sociais, no âmbito
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vo exercício dos respectivos cargos, desde que
sejam atendidas as disposições dos arts. z~. 3"
·'e 5 9 e seus parágrafos únicos, do Decreto-Lei
n9 2.173, de 19 de novembro de 1984.
Considerando que a medida, além de atender

Nos terrn,os do art.. ()o da Resolução n9 L. de
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para
proferir parecer sobre a matéria.

aos pressupostos de juridicidade e constitucio-

eOlitir pãreC:er.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
originário de MehSagem do SuperiorTribuhal Mili-

nalidade, intenta fazer justiça a servidores que,
por estarem nos níveis finais de suas carreiras,
não têm condições de progressão funcional, e
mais, que as despesas dela decorrentes estão previstas no Orçamento dél UniâQ, opinamos pela
aprovação do presente projeto.
é: o parecer, Sr. Presidente.

O SR. ME1RA FILHO (PMDB -

DF. Para

tar, objetiva o presente projeto a instituir uma Gratificação Extraordinária para os servidores dessa
Corte e -das Auditorias da Justfça Militar, até o _
limite de-170% (cento e setenta por cento) sobre
os valore-s das relei'ênC:ias finais dos nfveis médio
e superior.
A medida que se encarta num_ conjunto de ouO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_traS, com iguaiS ãbjetivos, pata os demais Tribu0 parecer é favorável.
nais SUPeriores, é extensiva, apenas, aos serviEm discussão _o projeto, em turno único. (P_audores que se encontrem no efetivo exercido dos
sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro - referidos cargos, observadas ~s disposições contidas nos arts. 29, 39 e 59 e seüs respectivos paráa discussão,
grafos únk;às, do Decreto-Lei n9 2.173, -de 19Em votação o projeto.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- . éie riovembro de 1984:
Considerando que a proposição atende aos
manecer sentados. (Pausa.)
pressUpoStos de jurididdade e constitucionalidaAprovado.
de e que aS despesas dela resultantes estão conO projeto vai à sanÇão presidencial.
signadas no -orçamento da União, opinamos pela
É o seguinte o projeto aprovado:
sua aprovação,
É o parecer, Sr. Presidente,_

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 90, de 1988
(N9l.322/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superlor Eleitoral)

Dispõe sobre a Gratificação Extraor~
dlnária dos servidores da Justiça Eleito·

ral e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ Fica instituída a Grãtificação Extraor·
dinária dos servidores da Justiça Eleltora1 a ser
atribuída aos funcionários dos Quadros das Secretarias do Tribunal Superior Eleitorál e dos Tribunais Regionais Eleitorais, até o limite de 170%
(cento e setenta por cento) sobre _os valores das
referências finais dos níveis médio e superior das
respectivas Categorias Funcionais, na conformidade de critérios estabelecidos em Resoluções
do Tribuna] Superior EJeitoral.
Art. 2~ SoiTfente farão jus ao pagamento da
gratificação institufda no art. 19 desta lei os funcionários que se encontrem no efetivo exercício dos
respectivos cargos, observadas as disposições
contidas nos arts. 29, parágrâfo único, .3", parágrafo único e 59, parágrafo único, do Decreto-Lein9 2.173,- de I 9 de novembro de 1984.
Art. 3~ As despesas resultantes da execução_
desta lei correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da União.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de suapublicação.
Art 59 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem9:
Discussão, em turno únicO, do Projeto de
Lei da Câmara n• 91, de 1988 (n' 1.323/88,

na Casa de origem), de iniciativa do Superior
Tribunal Militar, que dispõe sobre a Gratifi·
cação Extraordinária dos servidores do Supew
rior Tribuna] Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e dá outras providências (dependendo de parecer).

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O parecer é favofáveJ.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Sena;dores que o aprovam e queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,
O _projeto vai à sanção presidencial.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA

cAMARA

N• 91, de 1988

(N' 1.323/88, na Casa de origem)
iniciativa do Superior Tribunal Militar)

(J?~

Dispõe sobre a Gratificação Extraor- dinárla dos servidores do Superior Tribunal Militar e das AuditoriaS da Justiça
Militar e dá out.I'B!s providências.
O Cóngre5$o NadOriã:I Oecreta:

Art. 1<? Fica instituída a Gratificação Extraordinária dos servidores do Superior Tribunal Militar
e das Auditorias da Justiça Militar a ser atribuída
aos servidores das Secretarias dos mesmos Órgãos, até o limite de i 70% (cento ê setenta por
cento) sobre os valores das referências finills dos
nfveis médio e superior, na cOnformidade de critérios estabelecidos em Ato Regulamentar do Tribunal.
Art 2° Somente f<iuão jus ao pagamento da
grafifiCa:ção instituída no art. ]9 desta lei os servidores que se encontrem no efetivo exe~cíclo dos
respectivos cargos, observadas as disposições
contidas nos arts. 2ç, parágrafo único; 39 , parágrarOúilfco; e 59, parágrafo úniCo, -do Decreto-Lei
n<? 2.173, de 19 de novembro de 1984.
Art. 3<? As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das -dotações consignadas no Orçamento da União.

Dezembro

de 1988

Art. 4 9 E51:itlei entra em vigo_r na data_ de sua
publicação.
--- Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 10:

·

Discussão, em turno único, dO Projeto de
Lei da Cà.niara n~ 92, de 1988 (no 1.360/88,
na Casa de o_rigem), de iniciativa do Ministério
Público da União, que dispõe sobre a Gratificação Extraordinária dos servidores do Ministério Público da União, e dá outraS providências (dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6 9 da Res_oluçã_o no 1, de
1987, a presidência designa o eminente Senador
Carlos De'Carli para proferir parecer sobre a ma-

téria.
O SR. CARLOS DE'CARU (PTE!- N>l. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto, em exame, tem por objetivo instituir
Gratificação Extraordinária para os servidores do
Ministério Público da União, quais sejam aqueles
dos Quadros e Tabela Permanentes Qe pessoal
do Ministério Público Federal,_ do Ministério Público do Trabalho, do _Ministério Público Militar e
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
_
A Gratificação Extraordinária, de acordo .com
o caput dos arts. 1o, 29 e 3~, será atribuída, obedecendo aos seguintes parâmetros:
a) até o limite de 170% (cento e setenta por
cento) sobre os valores_da referênda fmal, para
as categorias funcionais de Nível Soperíor;
b) até o limite de 285% (duzentos e oitenta
e cinco por cento) sobre os valores da referência
fina], para as categorias funcionais de nível m~io,
na conformidade de critérios a serem estabele·
ciclos em ato -do -proCurador-geral da República;
c) somente os servidores que se encontrem
em efetivo exercício no Ministério Público da
União, ressalvadas as hipóteses pr~vistas em lei,
farão jus aO pagamento da Gratificação;
d) a criação da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União será
objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Congresso Naciona1 pelo ProcuradorGeral da República.
A proposição, além de vazada nos termos da
boa técnica legislativa, tem por fundamento da
Lei MaiOr, sobretudo quando expliciJa, no_art. 4 9,
que as despesas decorrentes de su_a execução
tomarão a forma de dotações a serein c_OnsiQnadas no Orçamento da União.
Considerando esses elementos de análise, somos de parecer favorável à aprovação do presente
projeto.
E o parecer, Sr. Presidente.
O sR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :.__
O parecer é favorável.
Em dis_cussão o-projetO, em turno único. (Pausa.)
Não b@vendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
_
~
_.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer _sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.
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É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE lEI DA <:AMARA

N• 92. de 1988
(!'!• 1.360/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)

Dispõe .sobre a Gratificação Extraordlnária dos servidores do Ministério Pú-

blico da União e dá outras providências.
O CongreSso Naciomil decret~: _
Arl 19 Fica instituída a Gratificação Extraordinária dos servidores do Ministério Público da
União a ser atribuida aos seiVidores dos Quadros

e Tabelas Permanentes de_ pessoal do Ministério
Público federal, do Mínistério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério
Público do Distrito Federal e_ Territ6rios, até o
limite de 170% (cento e setenta por cento} sobre
os valores da referência final, para as categorias
funcionais de nível superior, e até olimlte de285%

(duzentos e oitenta e cinco por cento) sabre os
valores da referência final, para as categorias fun~
danais de nível médio, na conformidade de critérios a serem estabelecidos em ato do Procurador-Geral da República.
Art. 2? Somente farão jus ao pagamento da
gratificação instituída no art. 1~desta Jei os servidores que se encontrem em efetivo exerdcfo no
Ministério Público da União, ressalvadas a$ hipóteses previstas no art 2~. parágrafo único, do Decreto-Lei n? 2.173, de 19 de novembro de 1984.
Art 3 9 O Procurãdor-Geral _da República encaminhará ao Congresso Nacional, no prazo de
90 (noventa) dias, projeto de)e_i_dispondo sobre
a criação da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Mirtistério Público da União e respectivos níveis de retribuição.
Art. 4" As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à canta das dotações consignadas no Orçamento da União.
!ut. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6ç Revogam-se as disposições em con-

trário.

..

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 11:
Discussão, em turno úriico, do PrOjeto de
Lei da câmara n• 93, de !988 (n• 1.410/88,
na Casa de_ origem), de iniciativa do enhor
presidente da república, que dispõe sobre
formas de melhoria da admtnistraçáo tnbutária, e dá outras provldências (dependendo
de parecer).
Nos termos do art. 6ç da Res.olução 0° 1 de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Carlos De'Carli para emi"tir parecer.
I

OSR. CARLOS DFCARU (PTB -AM. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, ·srs. Senadores: O Projeto de Lei da Câmara dos Deputados
n9 93, de 1988 (nq 1.410, de 1988 na origem)
dispõe sobre formas de melhoria da administração tributária a ftm de que se efetive o objetivo
de "busca de receitas que deveriam ingressar mas
não ingressam no Tesouro".
-·
O Projeto estabelece no seu artigo 1ç á necessidade de comprovação de quitação de créditos
tributários exigíveis, que tenham por objeto tribu~
tos e penalidades pecuniárias, bem como contri·
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buíções federais e outros encargos fiscais, em
em que todos o.s setores da sociedade (emprehipóteses determinadas.
sários,. trabalhadores e governo) se engajam no
O art. J9 dispóe que a partir do exercido de
esforço comum de combate à inflação. A alterna1989, fica instituído programa de trabalho de Intiva ao aperfeiçoamento e à melhoria da produticentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União,
vidade é o aumento da carga tributária,
constituido de projetas destinados ao incentivo
De ressaltar~se que o pagamento da retribuição
da arrecadação, administrativa ou judicial, de readicionai variável prevista somente será devida
ceitas tributárias inscritas como Dívida Ativa da
com relação aos valores de multas efetivamente
União, à implementação, desenvolvimento e moingressadas, o que a rigor não representa ónus
dernização de redes e sistemas de processamento
para o Tesouro Nacional. O Poder Executivo ende dados, ao custeio de despesas relacionadas
caminhará ao Poder Legislativo relatório semeséom a execução fiscal e a defesa judicial da Fazen·
tral detalhado relativo à aplicação do Fundo consda Nacional e sua representação em Juízo.
tituído com os recursos destinados ao atendimenO art. 59 institut retribuição adicional variável to das vantagens instituídas pelo Projeto. A retriaos integrantes da carreira Auditoria do T escuro buição adicional, em nenhuma hipótese, poderá
caracterizar participação direta prop-orcional ao
Nacional ct a despesa será atendida, fundamen·
valor cobrado oü- fiscaliútdo. E a receita propor~
talmente, pt.lo produto da arrecadação de multas
cional
dos Fundos 9e Pªrticipação de Estados,
incidentes sobre os tributos e contribuições admiDistrito Federal e Municípios está convenientenistrados pela Secretaria da Receita Federal.
mente resguardada.
Já o art. 7? exclui do disposto no art. s~. na
Finalmente, note-se que não existe ofensa à
proporção estabelecida na ConstituiÇão Federal,
a receita pertecente aos Fundos de Participação técroca legislativa, inclusive na parte em que o
de Estados, Distrito Federal e Muni.cípios prove- • Projeto no seu arl 6'", -§ 3ç, determina a observância do art. 37, IX. da Constituição Federal. À
nientes de multas e juros de mora relativos aos
primeira vista poderia parecer, à vista dessas refeimpostos que constituem aquele Fundo.
rências, que a Lei Magna, para ser aplicada, necesA melhoria da administração tnbutária é matésitasse de concessão da lei ordinâria. Na verdade,
ria da mais alta relevância para o futuro do País.
E a sua busca constante representa o esforço trata-se. apenas, de explicitação oportuna. Mas
é evidente que a lei haver~ de aplicar-se com
nec-eSSáiici- inadiável no sentido de garantir a
observância de todos os dispositivos constituciojustiça fiscal, sabiamente, prevista na Constituição
nais, independentemente de citá~los. ou não, coFederal.
mo ocorre, por· exemplo, com o art. 40, § 49,
De fato, o tributo é definido como sendo uma
sobre garantias do aposentado.
_
prestação compulsória, instituída em lei, que não
Face ao exposto, somos pela aprovação do re-.
constitui sanção de ato ilícito e cobrado mediante
ferido Projeto de Lei.
atividade plenamente vinculada. Já a partir de tal
É o parecer, Sr. Presidente.
defmição decorre a n-atureza das atividades da
administração tributária.
O SR. PRESIDE!'!TE (Humberto Lucena) Com efeitO, a sociedade, através do Poder Le- O parecer é favorável.
gfslativo, expressa a sua vontade soberana e, por
Discussão do projeto, em turno único.
Jeí, institui o tributo. Tal tributo deve ser cobrado,
Sobre a mesa emendas que serão lidas pelo
-compulsoriamente, de todos quantos incidirem Sr. 19 Secretário.
no SeJ-1 fato gerador, mediante a atívidade da admiSiio lidas as seguintes
- nistração tributária, plenamente vinculada. Ou se~
ja, não só o contribuinte está obrigado a satisfazer
EMENDA SUPRESSIVA N• 1
a sua obrigação tributária como a administração
(De plenário)
tributária está obrigada a cobrar o tributo sob as
penas- da lei. Demais disso, a ninguém é dado
(Ao Projeto de Lei da Câmara rf. 93, de 1988)
se furtar ao pagamento do tributo ou ao aperfeiçoamento dos seus instrumentos de arrecadação,
Suprimam-se as alíneas a e b do item N do
alegando perseguição ou injustiça, pois que o tri- artigo 19 do projeto.
buto não constitui punição nem de ato comprovaJustillcação ~
damente 11ícito.
Por outro lado, a maior parte da sociedade,
Os registras de contratos no Brasil apresentam
e dos contrij:)uintes, é honesta e fiel cumpridora caracteristicas de lentidão medieval, inibitórias da
das obrigações tributárias que ela mesma institui, atividade e<:onômica. A obrigatoriedade de certfi.
para o seu bem, através da lei. E esta parte não cados de quitação, particularmente em regiões
pode concordar, jamais, em proteger o desonesto, do interior onde é precário o acessO a aQências
o sonegador que, fraudando seus compromissos, frscais.- criará uma enorme burocratização.
frauda a toda a sodedade, além de sobrecarreNão nos parece ta?nbéin "transformar" os car~
gá-la com o ônus de sua desídia.
tórios encarregados de atividades formais de reAssim, é de fato dever do Estado instituir medi- gistro em agentes fiscais .S4h,sjdiários.
das de proteção ao crédito tributário, diretamente
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
'lOitadas para esse tipo de contribuinte e para a -Senador Roberto Camp~.
·
proteção dos interesses da malor parte da sociedade. A criação de restrições legais à sua própria
EMENDA ADITIVA N• 2
liberdade de ação é, porta_nto, medida oportuna
(De Plenário)
e cbh'Veriienfe.
(Ao Projeto de Lei da Câmara no 93, de 1988)
AJém dissO, a criação de mecanismos para o
aperfeiçoamento da arrecadação que garantam
Acrescente-se à expressão "pUblica·: após a
uma maior produtividade da máquina admfnis- palavra "financeira", no art. 19 alínea c do item
trativa fiscal é inactiáve.!, mormente no momento N.

e
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)_

A a1ínea assim ficará redigida:

"'c) operação de empréstimo e de fmanciamento junto às instituições finan_çeiras públicas, exceto quando destinadas a sa1dar dívidas para com_ª_s Fa;~ii.das NaOonal, Estaduais e_ Municipais,"

Justificação

Os bancos particulares. têm funções legais e
económicas específicas, tanto assim que suas atividades estão regulamentadas por instruções do
Banco Central. Assim sendo, não se justifica. dizerem transformar as agência_s dos bancos particulares em coletorias federais.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
-Senador Roberto_ Campos.

EMENDA ADITIVA N• 3
(De Plenârio)
(Ao Projeto de Lei da Câmara n" 93, de 1988)

Acrescente-se ao artigo lo do projeto a § 39,

com a seguinte redação, passando o seu atual
§

3~

para § 4ç:
"§39 __ Na verificação dos débitos existentes em instâncias administrativas federais, serão compensados os créditos correspondentes a obras e seiViços prestados que os contribuintes tenham a receber de entidades da
União, desde que sejam documentados em
requerimento dlri_gido à Secretaria da Receita
Federal."

Justificação
Não se entende que o Governo, tendo às vezes
débitos atrasados a pagar, que inclusive já tenham
sfdo ofictaimente- reconhec_i_@s, venha a exigir a
quitação de créditos, que tenham sido objeto de
tributos e penalidades pecuniárias, bem como
contribuições federais ,e outr~s imposições pecuniárias compulsórias, sem que caiba a.o contribuinte reclamar uma compensação. Em alguns
caso o <;ontribuiQte tem mais a receber do que
a pagar.
-t
Sala das Sessões
Senador Roberto Campos.

EMENDA SUPRESSIVA N• 4
(De Plenârio)
(Ao Projeto de Lei da Câmara n? 93, de 1988)
Suprima-~ do caput do artigo 4? do projeto
as seguintes ~ressõe~
... "inclusive as que fazem parte do valor
pago por execução da dívida ativa, é de sua
respectiva correção monetária, incidentes sobre os tributos e_contri_bu!ç"ões_ administrados
pelaS~c\;taria da Receita F~erm_e; próprios
da Uniao ...

Just16cação
Não se justifica a inclusão da correção monetária, que é péirte do capital devido à União. pois
que apenas atualiza o valor do_tri_buto. Assim sendo o recolhimento deverá ser feito ao Tesouro
Nacional e não ao fundO proposto.
_
Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 198&
-Senador Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Solicito ao nobre Senador C~u:los De'Carli a parecer sobre as emendas.

OSR.CARLOSDE'CARU(P1B-AM.Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. SeriiJdQJ'eS, com relação à Emenda Supressiva n 9 1, o Senador Roberto Campos
realmente tem razão quando diz que os registras
de contratos no Brasil apresentam caractelÍSticas
de lentidão medieval, inibitórias da atividade econômica.
A obrigatoriedade de c;:_ertificados de quttação,
particularmente em regiões do interior, como é
o caso do Amazonas, do Maranhão, do_ Pará, onde
não existe Coletorio:t Federal, a situação é precária,
o acesso às agências fiScais criar á uma enorme
burocratização.
Não nos parece viável. também, transformar
os cartórios em encarregados de atividades formais de registro.
Fica aqui o meu registro, ·parque vou ser contrádo à posição do Senador Roberto Campos,
a fim de agilizar uma matéria de fundamental
importância, mas é importante que os Uderes
da -Bancada da Maioria, do PMDB e do PFL se
preparem para que o iníc::io da própria legislatura
possamos fazer ~ma modificação na estrutura
dessa lei, principalmente no que diz respeito à
exigência de certidão negativa para a obtenção
de empréstimos em agências bancárias e para
registro de contré!.toS 59ciais em associações comerciais, porque na nossa região, na Amazônia,
Isso_ vai dificultar I:J;emendamente a atividade pro- dutiva. Esse. compromisso já foi" assumido aqui
pelo Uder do PMDB, ou seja, participar dessa
alteração Jogo no inicio,da próxima legislatura.
Por isso, serei contrário à Emenda Supressiva
n9 1, à Emenda Aditiva n? 2, à Emenda Adhiva
n 9 3 e à Emenda Supressiva n 9 4, todas _de a.utoria
do Senador Roberto Campos.
- Dou, entáo, ó rrieu parecer contrário, para facilitar a aprovação da lei, que é muito importante
para o momento que atravessamos.

Dezembro de 1988
Neste sentido, Sr. Presidente, o PMQB e o PFL
r~jeitarão todas as emendas e aprovaremos o projeto tal como veio -da Cân:tara dos peputados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em votaÇão-o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Sis. Senadores que o- aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
Votação em globo das emendas com o parecer
contrário do relator.
Os Srs. .Senadores que aS aprovam qll_efram
permanecer sentados. (Pau~.)
Rejeitadas.
_ _ _
Aprovado o projeto, rejeitadas as emendas. A
matéria vâi à ~nÇão presidencial.

É o seguinte_ o prOjeto aprovado:

PROJEtO DE LEIDA CÂMARA
N• 93, de 1988
(N• 1.410/88, na Casa de origem)
(De inic_iatiya do Senhor Presidente da República)
Dispõe sobre fonnas de melhoria da
administração tributária e dá outras providências.

O COn:gresso Nacional decreta:
Art. f9~ Sem prejuízo do disposto em leis especiais, a_quitação de créditos tributários exigíveis,
que tenham por objeto tributos e penalidades pe·
cuniárias, bem como contriPuiç;ões fede;rais e outras imposições pecuniárias ·compulSórias, será
comprovada nas seguintes hiPóteses:
[-transferência de domicílio para o exterior;
D- habilitação e licitação prorriovida por órgão
da administração federal direta, indireta ou fundaclonai ou por entidade ~ontrolada direta Qy." indiretamente pela União;
m- re_gistro ou arquivamento de contrato social, altêração contraiüã1 'e distrato social perante
o registro público competente, excetO quarldo
praticado por microempresa,- conforme definida
na legislação de regência;
IV- quando o vaiar da operação for igUal oi.l
. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) superior ao equivalente a 5.000 (cinco mil) ObriO parecer é contrário às emendas.
gações do T escuro Nacional - OTN:
Em discusSão o projeto e aS emendas.
a) registro de contrato ou outros documentos
Não havendo querr1 queira fazer uso das palaem Cartórios de Registro de Títulos e Documenvras, está encerrada a discussão.
tos;
Em votação o projeto, sem prejuízo das emenb) registro em CartóriO -de Registro de Imódas.
veis;
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço
c) operação de empréstimo e de financiaa palavra para encaminhar a votação.
mento junto a instituição fmanç:eira, exc~o quando destinada a saldar dívidas para com as FazenO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenà) das Naciona1, EStaduais ou Municipais.
Cohced_Q a palavra ao nobre Senador Ronan Tito,
§ 1" · Nos casos da$ alíneas a e b do inciso
para-encaminhar a votação.
IV, a exigência deste artigo é aplicável às partes
O SR: ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Para . intervenientes.
§ 29 Para os fins de que trc@ este artigo, a
encam!ôh:ái; a votação. Sem fevisão do orador.)
- Sr. Pr~id_ente, para encaminhar a votação, e Secretaria da Receita Federal, segundo normas
me pecie também o SenãaOr Edison Lobão, nobre a serem dispostas em regulamento, remeterá periodicamente "aos órgãos ou entidades sob a resüder do _Pf=l.,.. que, apesar de reconhecermos a
- iinportânda das einerida~ no aperfeiçoamento da ponsabilidade_ das qu_.,_[s Se_ realizarem os átos
lei, vamos rejeitá-las, a fim de dotar a Receita mencionados_ nos inci$0$ Jll e N relação dos conFederal de instrumento adequado e de melhor tribuintes com débitos que se tomare_rn_ defmitivos
na instância administrativa, procedendo às comapa,relhamento na arrecadação.. Também nos
petentes exclusões~ nos casos de quitação ou gacomprometemos com o Senador Roberto Camrãntia da-divida.
pos. Ao iniciarmos o próximo ano legislativo, fare§ 3~ A prova de quitação Prevista ·neste artigo
mos __ com essas emendas um projeto de lei, a
será feita por meio de certidão ou outro docufim de melhorar. ainda mais, essa lei que aparelha
mento hábil, emitido pelo órgão competente.
a Receita Federal.

Dezembro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi)

Art 2~ Fica autorizado o Ministério da Fazenda a estabelecer convênio com as Fazendas Esta-

duais e Municipais para extensão àquelas esferas
de governo das hipóteses previstas no art. 1~desta

Sexta-feira 16

4217

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) tive à aplicação ~esse fundo, inclusive especifiO parecer favorável.
cando metas e avaliando os resultados.
§ 2~

Em discussão o projeto, em turno único~ (Pau~
Em nenhuma hipótese o incentivo ou sa.)

retribuição adicional poderá caracterizar particiNão havendo quem peça a palavra, encerro
pãÇâo direta proporcional ao valor cobrado ou a discussão.
fiscalizado.
tuído programa de trabalho de "Incentivo _à ArreEm votação.
§ 3~ O incentivo ou retribuição adidonal
cadação da Dívida Ativa da União", constituído
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
mensal
observará
o
limite
estabelecido
no
art.
37,
de projetas destinados ao incentivo da arrecamanecer sentados.
item XI, da Constituição Federal.
dação, administrativa ou judicial, de receitas insAprovado.
Art.
7'~
A
receita
proveniente
de
multas,
bem
critas como Dívida Ativa da União, à implemenãssim
de
juros
de
mora,
relativa
aos
impostos
tação, desenvolvimento e modernização de redes
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) constitutivos dos Fundos de Participação de Esta- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
e sistema de processamento de dados, no custeio
dos,
Distrito
Federal
e
Municípios,
são
partes
intede taxas, custas e emolumentos relacionados
Sr: Primeiro Secretário.
granteS-delesna proporção estabelecida na Conscom a execução fiscal e a defesajudicial da FazenÉ lida a seguinte.
tituição Federal.
da Nac!onaJ e sua representação em JuiZo, em
9 do Decreto-Lei
Redação 6n81 do Projeto de Lei do DF
Art.
8?
O
inciso
III
do
art.
8
causas de natureza fiscal, bem assim diligências,
n' 14, de 1987
no 1.437, de 17 de dezembro de 1975, pa_ssa a
publicações, pro labore de peritos técnicos, de
êxito, inclusive a seus procuradores e ao Ministério . Vigorar com a segWnte redação: .
O Relator apresenta a redação final do Projeto
-..III- receitas diversas, decorrentes de atividaPúbltco Estadual e de avaliadores e contadores,
de Lei do DF n914, de 1987, que altera a estrutura
des
próprias
de
Secretaria
da
Receita
Federal;
e."
e aos serviços relativos a penhora de bens e a
da CategOria Funcional de Datilógrafo, do GrupoArt. 9'! Esta lei entra em vigor na data de sua
remoção e depósito de bens penhorados ou adju.
Serviços Auxiliares, e dá outras providências.
pUblicação.dicados à Fazenda Nacional.
SaJa das Sessões, 15 de dezembro de 198a
Art. 1O. Revogam-se o indso U do art. & do -Relator, Mário MaJa.
Parágrafo único. O Produto dos recolhimentos
Decreto-Lei n~ 1.437, de 17 de dezembro de 1975,
do encargo de que trata o art. .1 '~ do Decreto-Lei
e demais disposições em contrário.
no 1.025, de 21 de outubro de 1969,_modificado
ANEXO AO PARECER~
peloart 3~ do Decreto-Lei n9 1.569, deSde agosto
Redação final do Projeto de Lei do DF
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) de 1977, art. 3~ do Decreto-Lei no 1.645, de 11
Item 13:
n~ 14, de 1987, que altera a estrutura
de dezembro de 1978, e art. 12 do Decreto-Lei
da categoria Funcional de Datilógrafo,
Discussão, em turno único, do Projeto de
n~ 2.163, de 19 de setembro de 1984, será recodo Grupo SeiViços Awdllares, e dá ouLei do Senado n9 14, de 1987-DF, que altera
lhido ao fundo a que se refere o art 4~. em subtras prlvldênclas_
a_~trutura da Categoria Funcional de Datilóconta especial, detinada a atender a despesa com
grafo, do Grupo Serviços Auxiliares, e dá ouo programa previsto neste artigo e Que será gerida
O Senado Federal decreta:
trªs providências. (Dependendo de parecer
pelo procurador-geral da Fazenda Nacional, de
Art. J9 A estrutura da Categoria Funcional de
_ da ComisSão do Distrito Federal.)
acordo com o disposto no art 6~ desta lei.
Datilógrafo, Código SA-402 ou LTcSA-402, do
Nos temos do art. 69 da Resolução no 1. de Grupo Serviços Ãuxiliares, a que se refere a Lei
Art 4'~ A partir do exercício de 1989, o produ1987, concedo a palavra ao nobre Senador Mário n~ 5.920, de 19 de setembro de 1973, é alterada
to da arrecadação de multas, inclusive as que
na forma constante do anexo desta lei.
Maia para proferir parecer.
fazem parte do valor pago por execução da dívida
ativa e de sua respectiva correção monetária, inciParágrafo único. Os servidores atualmente
osR.MAR.IOMAIA(PDT -AC.Paraproferir
dentes sobre os tributos e constribuições adminisparecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de posicionados nas referências NM-9 a NM~ 11 da
trados pela Secretaria da Receita Federal e próiniciativa do Senhor Presidente da República atra- Categoria Funcional de Datilógrafo ficam autoprios da União, constituirá receita do Fundo Instivés da Mensagem n9 113, de 29 de abril de 1987, maticamente locaJizados na referência NM-12, inituído pelo Decreto-lei n9 1:437, de 17 de dezemvem a exame desta Casa por, proposta do Senhor cial da Oasse A.
bro de 1975, excluídas as transferências tributáGovernador do Distrito Federal, o Projeto de Lei
Art. 2° A alteração a que se refere o art. 1?
das constitucionais para estados, Distrito Federal
I:t 14, de 1987 qUe j<altera a: estrutura da Categoria não acarretará elevação automática de vencünene municípios.
Funcional de Datilógrafo, do Grupo -Serviços to ou salário, reSsalvada a hipótese de que trata
Art 51 Para o melhor desempenho na admiAl.IXllíaTeS e-dá outras píovidências".
o seu parágrafo único.
nistração dos tributos federais, fica instituída retriEm sua propOsta, através de exposição 9e moti§ ]9 O preenchimento dos cargos e emprebuição adicional variável aos integrantes da carvos, o Senhor Governador do Distrito FederaJ esreira de que trata o Decreto-Lei n~ 2225, de 1O
clarece que tomou ·por base a Lei n? 7.428, de gos das classes especial e intermediárias, da Catede janeiro de 1985,-preValecentes os quantitativos
1985, que disciplina a matéria na área federal, gciila Funcional de batilógrafo, far-se-á me@ante
previstos em seu Anexo I, para o atendimento
em face do disposto no art. 11, inciso 111 da Lei progressão funcional ou outras formas regulares
de provimento.
de cujas despesas serão tafJlbém utilizados recur- . n• 5.920, de 1973.
sos do Fundo referido no-ãrtigo anterior.
Pelo projeto, os ocupantes de cargos de Datiló§ 29 Os seJVidores ati!lgidos pelã ::Uterã"ção
§ I 9 O pagamento da retribuição adicional
grafo posidonad~ nas referências NM-11 passa- a que se refere este artigo serão posicionados
variável prevista neste artigo somente s_erá devida
rão, automaticamente, para a referência NM-12, nas novas classes da categoria funcional, maninicial da Classe "A"_. A proposta não acarreta au- tidos os atuais valores de vencimento ou salário.
relativamente aos valores de multas e respectiva
mento de vencimento dos níveis atuais daquelas
Art 3'~ A despesa com a execuçao desta lei
correção monetária efetivamente ingressados, inreferências, ressalvada a hipótese em que os servi- correrá à conta das dotações próprias do Orçaclusive por meio de cobrança judicial,_
dores atualmente posicionados nas referências mento do Distrito FederaJ,
§ .29 A retribuição adicional variável será atrique indica são alçados a referência maior,
buída em função da eficiência individual e plural
Art 4 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
A matéria foi examinada peJa Corrtiss_ão do Disda atividade fiScal, na forma estabeJecida em regulamento.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contgto Federal que se inanifestou pela aprovação
do projeto.
trário.
Art. 69 O Poder Executivo eStabele<:erá por
Considerando que a proposição não encontra
decreto as normas, planos, critérios, condições
e limites para a aplicação do fundo de que tratam
. (l,1,.- --.ú~"',.~doi'l.UJ'
óbices jurídico-constitucion_al e nem. regimen~
os arts. 3<;1 e 49 , e ato do ministro da Fazenda
e ~stá vazada em observân:1a à boa t~cnlca legLS- [-,~-·~::;"___ ;;;~,'~ · -;;~,~--"l::St.~J;:;:':':.·::?;o detalhará.
Jativa, somos pela aprovaçao do projeto em exa- .~.:;:,:;;;,;;.;; "-· -6 ,::;:,.<;~· -:~>:;ll.~ "'' c;;~~~:r,;lJ---:-_-1 ,J:\.~.,Q~rt:;;;-l2§ 1 O Poder J;xêcutivo encaminhará ao Pome.
F--..~r-:.o.,,I.,.H:iOI
u-<-~-w~ g;;;~~::~:W:~~l:~
der Legislativo relatório semestral detalhado relaÉ o parecer, Sr. Presidente.
-------·a.~""' lt'~-·~~N.'-1(·
lei.

Art. 39 A partir do exercido de 1989 fica insti-

<;>
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a) não- compreendidos na competência tribuinclusive quantõ às hipóteses de substituição tritária dos municípios;
butária.
b) compreendidos na competência tributária
Nos demais artigos, o projeto refere-se ao local
de prestação dos serviços e de normas relativas
a discussão.
dos municípios; e com indicação expressa, nesta
-a--operaciOnalidade, administração e estabeleciEncerrada a discussão, a matéria é dada como
lei, de incidência deste imposto;
mentos de normas acessórias necessárias e sua
definitivamente adotada, independentemente de
Dl- o fornecimento de alimenta~ão, bebidas
sisterilátiCa de funcionamento.
votação, nós termos regimentais.
ou outras mercadorias, por qualquer estabeleciVefific8.-s_e que o projeto atende aos dispositivos
O projeto vai à sanção do Sr. Governador do
mento, inclusive de serviços prestados.
constituCionais e é oportuno quanto à necessiDistrito Federal.
§ 29 Inclui-se, nas operações relativas à circudade de instituição do imposto que, pelas inovaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) lação de mercadorias, a transmissão de proprieções importantes qt,.~e contém, contribuirá par~
Item 14:
dade de mercadoria, quando esta não transitar
a regularização das -finanças do Distrito Federal,
pelo estabelecimento do transmitente.
Discussão, em turno único, do Projeto de
justificada a urgênCia peaiaa pelas razões contidas
§ 3° Equipara-se à entrada a transmissão de
Lei do DF n~" 9, de 1988, de iniciativa do
na IT!_ensagem, motivo pelo qual somos pela sua
propriedade ou a transferência de mercadoria,
Governador do Distrito Federal, que institui,
aprovação.
quando esta não transitar pelo estabelecimento
no Distrito Federal, o fmposto sobre Operaw
É o parecer, Sr. Presidente.
do contribuinte.
ções Relativas à C"Lrculação de Mercadorias
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Art. 39 Ocorre o fato gerador do imposto:
e sobre Prestação de Servias de Transporte
O
parecer
é favOrável.
I - na entrada de mercadoria ou bem imporInterestadual e_ intermunicipal e de ComuntPassa-se à discussão do projeto, em turno únitados do exterior;
caçáo, e dá outras providências (dependendo
co. (Pausa.)
11- na saída de ouro na operação em que este
de parecer da comissão do Distrito Federal).
Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que
deixar de ser ativo financeiro ou instrumento camNos termos do art. 6? da Resolução n" 1, de
queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.
bial;
1987, a· Presidência designa o nobre Senador
Em votação.
lll- na aquisição, em licitação, promovida pelo
Afonso Sancho para proferir parecer.
·
. Os S:rs. s-enadores que o aprOvam queiram perpoder público, de mercadoria importada do extemanecer sentados. (Pausa)
O SR- AFONSO SANCHO (PDS- CE. Para
rior e apreendida;
proferir parecer. Sem reVisão do orador.) - Sr.
Aprovado.
IV- na saída de mercadoria, a qualquer título,
9
Presidente, Srs. Senadores, nos termos do § 1
de estabelecimento de contribUinte, ainda que paO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) do art. 16, do Ato das Disposições Transitórias
Sobç,e a mesa, redação final que será lida pelo ra outro estabelecimento do mesmo titular;
e tendo em vista o disposto na Resolução n9 Sr. 1o Secretário.
V- na saída de mercadoria do estabelecimen157/88, o Senhor Govern""ãdo"r do Distrito Federal
to extrator, produtor ou gerador, inclusive de enerÉ _!ida a seguinte
submete à apreciação e deliberação do Senado .
-gia, para qualquer outro estabelecimento, de idênfederal, através da Mensagem n9 011/88~GAG,
Redação final do Projeto de Lei do DF tica titularidade ou não, localizado na mesma área
projeto de lei que institui, no âmbito do Distrito
ou em área contínua ou diversa, destinada a conn9 9, de 1988.
Federal, o Imposto sobre Operações Relativas à
sumo ou a utilização em processo de tratamento
O
relator
apresenta
a
redação
final
do
Projeto
Circulação de Mercadorias e sobre Servíços de
deLef do DF no9, de 1988,-que institui,-il6 Distrito ou de industrialização, ainda que as atividêides
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co~
sejam integradas;
federal, o Imposto sobre Operações Relativas à
municação, de acordo com a competência estaVI- no fornecimento de alimentação, bebidas
Orculaçáo de Mercadorias e sobre Prestação de
belecida no art. 155,1, b, da Constituição Federal.
e outras mercadorias por qualquer estabeleciSér\iiços de Transporte Interestadual e lntermuO artl~, do projeto, trata da instituição do tribumento, incluídos os serviços prestados;
hicipal e de Comunicação:, e dá outras providênto, e o art. 29, das hipóteses de inidCiência, espeVfl- no fornecimento de mercadoria com
cias.
---cia1mente, sobre a circulação de mercadorias,
pre5tação de Serviços:
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
bem -como sobre as prestações de serviços de
- Af~nso Sancho, Relator.
transporte interestadual e intermunicipal e de coa) não compreendidos na competência tribumunicação, ainda que iniciados no exterior.
- táriq.dos_municfpios;
ANEXO AO PARECER
O § ]9 estabelece outras hipóteses de incidênb) compreendidos na competência tributária
Redação final do Projeto de Lei do DF
cia, cumprindo ressaltar que, no inciso li, letra
dos rnunicfplos e com indicação eXpressa de incino 9, de 1988, que institui, no Distrito
b, pretende atingir a base do imposto municipal
dência deste imposto, corno definida em lei comFederal, o Imposto sobre Operações Resobre serviços, desde que indicados expressaplémentar;
lativas
à
Circulação
de
Mercadorias
e
somente em lei complementar.
vm- na execução de serviços de transporte
be Prestação de Serviços de Transporte
Ainda, o § 19, inciso lll, estabelece a incidência
interestadual e intermunicipal;
lnter~tadual, Intermunidpal e de Codo imposto sobre o fornecimento de refeiçõeslX-na geração, emissão, transmissão, remunicação, e dá outras providências.
alimentação, bebidas e outras mercadorias - intransmissão, repetição, ampliação ou recepção
dusive por estabelecimentos de serviços prestaO Senado Federal decreta:
de símbolos, cara-cteres, sinais, escritos, imagens,
dos. Neste caso, o projeto abre a possibilidade
Arl 1~ É instituído, no Distrito Federal, o Imsons _p_u, informações de. qualquer natureza por
de se_ tributar com o JCMS, o fomedmei'lto de
posto sobre Operações Relativas à Circulação de
fio, radioeletrkidade, meios ópticos ou qualquer
refeições por estabelecimentos fabris, comerciais,
Mercadorias e sob~ Prestação de Serviços de
outro processo eletromagnético de comunicação,
Transporte Interestadual e Intermunicipal de Coprodutores e prestadores de serviços, feito_aos
ainda que iniciada 5JU preStada no exterior.
seus empregados, em restaurantes internos des·
municação (ICMS), com base no art. 155, I, b,
§ 19 Para efeito desta lei equipara-se à salda:
ses estabelecimentos.
da Constituição da República Federativa do Brasil.
I - a transmissão de propriedade de merca~
No art 3~ o prOjeto trata da ocorrência do texto
Art. 29 O JCMS incide sobre as operações redaria, quando esta não transitar pelo estabelegerador, nas condições que estabelece.
lativas l circulação de mercadorias e as prestacimento do transmitEmte;
O art 4 9 trata das hipóteses de não incidência
ções de serviços de transPorte interestadual e inO- o consumo ou a integraçáo nO ·ativo "fiXo
do tributo, e o art. 5~ indica as bases de cálculos
termunicipal e de comunicação, ainda que as opede mercadoria adquirida para industrialização ou
raÇõeS e as prestações se iniciem no exterior.
das diversas operações em"q"ue-o mesmo incidir.
comercialização.
O art. 7~ estabelece os casos de parcelas que
§ 1o O imposto incide, também, sobre:
§ 2° Na hipótese do inciSo IX, quando o serviintegram a base de cálculo, como por exemplo:
1- a entrada de mercadoria importada do exteço for prestado mediante ficha, cartão ou assemerior, ainda quando se tratar de bem destinado
Il:tados, çonsidera-se ocorrido o fato geradoi no
frete, seguro despesas financeiras.
a consumo ou àfiVO fixo do estabelecimento, asOs demais artigos, do & ao 21, tratam das
fornecimento desses instrumentos ao usuário.
sim como serviço preStado no exterior;
demais formas de base de cálculo do tributo.
§ 3 9 O imposto poderá ser exigido antecipadametne, com a fiXação, se for o caso,-do valor
O art. 22, e seguintes, tratain dos contribuintes
l i - o fornecimento de mercadoria com prestada operção ou da prestação subseqüente.
do imposto e das pessoas que_se lhes equiparam,
ção de serviços:

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Em discussão a red~â_o_final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
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§ 49 A diferença do Imposto que resultar da
aplicação da alíquota interestadual e da alíquota
interna, em relação aos fatos geradores ocorridos

noutra Unidade da Federação, decorrentes de

operações de saída e prestação que destinem
bens e serviços a consumidor final, contribuinte

do imposto aqui estabelecido, pertence ao Distrito
Federal
Art. 49 O imposto nao incide sobre operação:
I - que destine ao exterior produtos industrializados, exduidos os_semí-elaborados, assim considerados nos termos dos §§ 1~ e 2 9;

n- que destine a outro estado petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e energia elétrica;
DI- com ouro, quando definido em lei como
ativo financeiro ou instrumento cambial;
IV- com livros, jornais e periódicos, inclusive

o papel destinado a sua impressão.
§ 1~ Para efeito do inciso I, semi-elaborado
é:
1- o produto de qualquer origem que, submetido à industrialização, se possa constituir em insumo ag-rbpetuárió" oú industrial ou dependa, para
consumo, de complemento de industrializaçáo,
acabamento, beneficiamento, transformação e
aperfeiçoamento;
U- o produto resultante dos seguintes processos, ainda que submetidos a qualquer forma de
acondicionamento ou embalagem:
a) abate de animais, salga e secagem de produtos de origem animal;
b) abate de árvores_e desbastamento, descascamento, esquadriamento, desdobramento, serragem de toras e carvoejamento;
c) desfibramento, descaroçamento, descascamento, lavagem, secagem, desidratação, esterilização, prensagem, polimento ou qualquer oUtro
processo de beneficiamento de produtos extrativos e agropecuários;
d) fragmentação, pulverização, lapidação,
classificação, concentração (inclusive por separação magnétlca e flotação ), homogeneização, desaguamento (inclusive secagem, desidratação e
flitragem), levigação, aglomeração realizada por
briquetagem, modulação, sinteTização calcinação, pelotização e serragem para desdobramento
de blocos, de substâncias minerais, bem como
demais processos, ainda que exijam adição de
outras substâncias;
e) resfriamento e congelamento.
§ 2~ Excluem-se, das disposições do § 1°, inciso I, as peças, partes e componentes, assim
entendidos os produtos que não dependam de
qualquer forma de industrialização, além da montagem, para fazer parte de novo produto.
Art. 5? A base de cálculo do imposto é:
r- na safda de mercadoria, o valor da operação;
---II-na hipótese do inciso I do art. 3~. o valor
constante do documento de importação, acrescido do valor dos Impostos de Importação sobre
Produtos Industrializados e sobre Operações _de
Câmbio e das despesas aduaneiras;
fil-no caso do inciso III do art. 3°, o valor
da aquisição e das despesas cobradas do adquirente;
IV- na saída de mercadoria prevista no inciso
IV do art. 3?, o valor da operação;
V- no fornecimento de que trata o inciso Vl
do art. 3~. o valor total da operação, compreen-

DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 16 4279

Art. 10. t-ia saída de mercadoria para estabe~
dendo o fornecimento da mercadoria e a prestalecimento localizado em outro estado, pertencenção do.serviço;
te
Vl- na saída de que trata o inciso Vil do art. ~ ao mesmo titular, a base de cálculo_do imposto
-

)9;

a) o valor total da operação, na hipótese da
alíriéã a;. b) o valor da mercadoria fornecida ou empregada, -na hipótese da alínea b;

Vil- na prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação,
o preço do serviço.
Art. 6~ Nas hipóteses do § 4c do art. 3?, a
base de cálculo do imposto é o valor da operação
ou prestação sobre o qual foi cobrado o imposto
no estado de origem.
Parágrafo-úrllco. Quando a mercadoria entrar
JlO ~j:>eJecimento para fins de industrialização
ou comercialização, sendo, após, destinada para
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, acrescentar-se-á, na base de cálculo, o valor do !PI
cobrado na operação de que decorreu _a entrada.

Art. 7~ Integra a base de cálculo do imposto
o valor co(respondente:
- I - a seguros, demais importândas recebidas
ou debitadas, bem como bonificações e descontos concedidos sob condição;
U- ao frete, quando o transporte for efetuado
pelo próprio remetente;
-às despesas fmanceiras de qualquer origem, para conces_são de crédito nas operações
de venda a prazo, ainda que cobradas em sepa-rado.
Art 8<) Não Integra a base de cálculo do imposto o montante do:
J- [mposto _sobre Produtos Industrializados,
quando a operação, realizada entre contribuinte
e relativa a produto destin.;tdo a industrialização
ou a comercialização, configure fato gerador de
ambos os impostos;
li- Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Uquido_s e Gasosos.
_
Art. 9" --Na _{alta dO valor a que se refere o
indso IV do_art. 59, ressalvado o disposto no art
91', a base de cálculo do imposto é:
1- o preço corrente da mercadoria, O!J de sua
similar: no-mercado atacadista do local da operação, se o remetente for produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;
II- o preço FOB estabelecimento industrial à
vista, se o remetente for industrial;
lU- o preço FOS estabeleclmento comercial
à vista, nas vendas a outros comerciantes ou industriais, se o remetente for comerciante._

m

§ 1? P-afa aPlicação dOs incisos 11 e III,- adotarse·á o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimehto remetente na operação mais recente.
§ 29 Na hipótese do inciso lU, se o estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros
comero;::iantes ou industriais, _a base de cálculo
será equivalente a 75% (setenta e cinco por cento)
do preço da venda no varejo, observado o dispastoo no parágrafo anterior.
§ 3~ Nas hipóteses deste artigo, se o est~el~
Cfrriéflto-remetenre- riãOereúW.r operações de venda da rnercafl:oria objeto da operação, aplicar-se-á
a regra contida no art. 1O.
§ 4? Aplica-se o disposto no inciso I às operações previstas no-inciso V do art. 39.
--

1- o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria;
II- o custo da mercadoria produzida, assim
entendido a sorna do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de.;obra e acondicionamento.
Art. 11. Nas operações e prestações Interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes
diferentes, quando houver reajuste do valor depois
da remessa ou da prestação, a diferença ficará
sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.
Art. 12. Na saída de mercadoria para o exteriOr, a base de cãlculo do imposto é o valor da
operação, nela incluído o valor dos tributos, das
contribuições e- das demais importâncias cobradas ou debitadas ao adquirente e realizadas até
o embarque, inclusive.
Art 13. Nas prestações sem valor determinado, a base de cálculo do imposto é o valor
corrente do serviço nb Distrito Federal.
Art. 14. Quando o valor declarado pelo contribuinte para a operação for inferior ao real, ou
dela não constar, este poderá ser determinado
pela aUtoridade administrativa, conforme dispUser
o regulamento, obedecidos os seguines critérios:
[-apuração de preços médios no mercado
atacadista ou varejista do Distrito Federal;
II- fixação de percentuais de lucro, em razão
da mercadoria ou da atividade exercida pelo con·
tribuinte;
ill- apuração -do valOr corrente das prestações
de serviço no Distrito Federal.
Art. 15. O montante do imposto integra sua
própria base de cálculo, constituindo o respectivo
destaque mera indicação para fins de controle.
Art. 16. Na hipótese do § 39 do art. 3?, a base
de cálculo do imposto é o .valor da mercadoria
ou da prestação, acresddo de percentual de margem ~ )u_cro, aplicando-se a reg(a d.o art. 17.
Art. 17. Quando o frete for Cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da
mercadoria ou por outrO estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependênda, na hipótese de o valor do frete execeder os níveis normais de preços em vigor, no
mercado local, para serviço semelhante, _constante de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte
· do preço da mercadoria.
Parágrafo Çlnico_. ConSiderar-se~ão interdependentes duas empresas quando:
1- wna delas, por si, seus sódos ou adonistas,
erespectívos cônjuges e filhos menores, for titular
_de mais de 50% (dnqüenta por centõ) do capital
da outra, ou uma delas locar ou transferir à outra,
a qualquer título, veículo destinado ao transporte
de mercadorias;
II- uma mesma pessoa fiZer parte de ambas,
na qualidade de diretor, ou sócio com funções
de gerência, ainda que exercida sob outra deno·
minação..
.,.
Art. 18. Na hipótese do inciso ll do art. 25,
a base de cálculo do imposto é o preço máximo,
ou único, de venda do contribuinte sub~tituído,
fixado pelo fabriqmte ou pela autoridade competente, ou, na falta desse preço, o valor da operação
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praticado pelo substituto, incluídos os valores cor-

respondente a fretes e carretoS, seguros, impOstOs
e outros encargos transferíveis ao varejista, acrescido dos seguintes percentuais de lucro:

Art. 22.. Contribuinte do imposto é qualquer
pe:ss·oa, físicã oli'-juridica, que realize operàção
de circulação de mercadoria ou preStação de serR
viçOS deStO'tas como fato Qerac:lor.

I - ceNeja e refrigerante_ ou__qualquer embalaParágrafo único. lnc::luem-se entre os contrigem superior a 6Q0ml (40%)
buintes:
n- post-mlx, pre-nilx {1 00%)
UI-chope (100%)
_
I - o importador, o Ç3rrematante ou o adquiIV- cerveja e r~frigerante acondicioriados <:=m rente, o produtor, o extrator, o industrial e o coqualquer embalagem ·até 600mt (7Q%) _ merciante;
V- cimento de qualquer tipo (20%)
-·---Ir.:...... õ prestador de serviços de transporte inteVI- a0tcar, d,e _acordo com os tipos;
restadual interrilU.nicipal e de comunicação;
a) refinado (1 O%)
m-a cooperativa;
b) cristal (1?%)
IV- a instituição ftnanceira e a seguradora;
c) outros (20% ]_
V- a socieda_de civil de fim econômico;
VII-laticínios (30%)
----·
-VI-a soc:iedad_e civil de fim não-econõmico
Vill- carne bovina, suína, caprina e produtos
que explC>re estabelecimentO de extra.ção de subscomestíveis resultante do a_bate, em estado natu- tância ~ineral ou fóssil, de produção agropecuá-

e

ral, resfriado ou congelado-(15-%") ..
IX- café torrado _ou moída (15%)
X - farinha de trigo ( 150%)
XI- bebida alcoólica (exceto_cerveja e chope,
70%)

----

XU-telba de amianto (40%)

Xlil- charutos, cigarros, cigarrilha, fumo eartigos correlates (3.0%)
XIV- medicamento para m"edfcina humana ou
veterinária (40%)
YN -tintas e vernizes (49%)
XVI- pneus e câmaras de ar (~O%) _
XVII -revestimentos para pisos_ e paredes
(40%)

-

XVIII- cosméticos e~ artigos de perfumaria

(50%)

.

-

.·

XIX- armarinhos e bijo_uterias (,50%)
XX-vestuário, artigos de cama, mesa_e Oanho, tecidos (50%_) __ __ _ XXl- calçados, bolsas ~--artigos de Couro
(50%)

.

.

.

XXII- eletrocloméstic::os e :m6veis em .geral

(40%)

xxm- embalãgens,

--

sacos, copos plásticos,

canudos (35%)
XXIV- ferragens e_ferraffientas (40$)
XXV -vidros e cristais (40%)
XXVI-impressos em gera~ (35%)
XXVII- jóias, r~lógios, óculos -e artigos similares (50%)
xxvm- gêneros aTiffieiltícios não compreedidos nos itens anteriores (20%)
XXIX- sorvetes e similares (50%)
XXX-= outras mercado_rias não especificadaS
(25%)
Art. 19.

O mOntant~ óã- imposto devido pelo
contribuinte, em determinado períOdo, poderá ser
calculado por estimativa, Observàdo o disposto
no § 2 9 do art.;n, confo_r_l!le dispuser o reQ:U)amento.
-Art. 20. Abásé do cálcl.,llO do impOsto_devido
peJas empresas distrlbuidor?-S d_e _energia- eJétrlC:ae de petróleo, combust_íyeis e lubrificantes dele
derivados, responsáveis pe!Õ paQ-amentodo th-tposto relativam~nte às _operaç:ões ant~riore_a e
posteriores, na condição de contribuintes-sübstitutos, é o valor da_ operação -da qual deCoffi\ ·a
entrega do produto ao ç:onsurnidor.
-Art. 21. Sempre que o valor dà operação ou
da prestação estiver expresso em moeda estrangeira, far-se-á a sua conve_rsão em m_oeda na<::ional ao câmbio do dia d~ ocOrtênda do fato geiã~
dor.
~ ---·
~
· -

ria, industriãl ou que comercialize mercadorias
-que, pára eSSe fun, adquira ou produza;
- -VIl-os 6rgãos da administração públic:a, as
entida~eS da aclministração indireta e as funda~S instituídas e mantidas pelo poder público;
-- VIU- a concessionária ou permissionária de
serviço públicó de transporte, de comunicação
e de energia elétrlca;
IX- o prestador de serviços- não compreendidos na competência tributária dos munlc:ípios,
e que envolvam fornecimento de mer~adoriãs;
X- o prestador de s~rviçoS: compreendidos na
competência tributária dos municípios, e que envolvam fornecimento d~ mercadorias ressalvadas
em lei complementar;
XI- o fornecedor de alimentação, bebidas e
outras mercadorias em qualquer estabele<::imento;
- -

Xll- qualquer pessoa indicada nos Incisos anteriores que, na condição de consumidor final,
-.adquira beris ou serviçOs- em operações interestaduais.
Art. 23. Considera-se autônomo cada estabelecimento produtor, extrator, gerador, inclusive
de energia, industrial, c:omerdal e importador ou
prestador de serviços de transportes e de comunicaÇão do mesmo contribui_nte, ainda que as atividades sejam integ_radas e desenvolvidas no mesmo local.
Parágrafo únicO. Equipara-se a estabelecimento autônomo o veículo utilizado no comércio
ambulante e na captura de pescado.
Att. 24. É atribuída a responsabilidade pelo
--pagamento do imposto e acréscimo legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atas e omisSões
que praticarem e que concorrerem para o nãocumprimento da obri.gaçào tributária:
J- ao leiloeiro, em relação ao imposto devido
sobr_e as satdas de mercadorias decOrrentes de
ãiTemataçãoleilões, excetuado o referente- a
~erc§l_doria importada_ e apreendida;
n:-ao síndico, comiSsário~ inventariante ou liquidãnte,""e_m. -relaçãO ao impOsto devido so]?re
as~Sã!.âã!n:l.e merc:adorias decorrentes de sua alienaç:~o!- _concorda~s, imientãrios ou dissoluções
de sociedades, respectivamente;
_ _
Jfi_~ao induStrial, comerciante oU outra catf:gória de coritribuinte quanto ao imposto devido
na operação ou operaçõeS anteriores promovidaS
com a mercadoria ou ~usJnsuhlos;
·
IV- ao produtor, industriél] ou comerciante
atáCiidi~, quanto ao imposto devido pelo cOmerciante vareJista;
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V- ao pr9dutor ou industrial, quanto ao im~
posto devido Pelo càmeri::lãnre at.a<::adistã. e ·pelo
comerciante vai'Eijista;
-·
VI- aos tra-n~portadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comerC:falizaçãO
de mercadorias:
_
1) nas saídas de mercadorias depositadas poE<:ontnõuintes de qualquer estado;
2) nas transmissões de propriedade de mercadorias depositadas pOr contnõuintes de qualquer
estado·
3) ~os recebimentOs p,ara depósitos ou nas saídas de mercadorias sem dOCumentação fiS<::ai ou
c::om documentaçào fiscal Lnidônea;- - -_ ·
4) provenientes de qualquer estado para entre~
gã a- deStinatário designado no terrítórfo do Distrlto- Federal;
5) que forem negociadas no território do Distrito FeqeraJ, durante o transporte;
·
6) que aceitarem para-deSpacho ou-transpOrtarem, sem documentação fisc~I. ou acompanhadas de documento fiscal inidôneo;
7) que entregarem a destinatário ou em local
diverso do índlcado na doéumentação fiscal.
Art. 25. Nos serviços de transporte e de tomunicação, quando a prestação fOr efetuada por
mais de uma empresa, a responsabilidade peJo
pagamento do imposto poderá ser atribuída, por
t:onvênio celebrado entre o Dístrito Federal e outras unidades da Federação, àquela que promover
a cobrança integral do respectivo valor diretamen~
te do usuário do serviço.
Parágrafo único. O convênio_ a·que se refere
este artigo estabelecerá a forma de participação
na respe·ctiva, arrecadaç~o.
Art 26. E atribuída a condiç.ão de substituto
tributário a:
l-industrial, comerciante ou outra categoria
de contribWnte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores:
fi-produtor, extrator, ger~dor, inclusive de
energia, industrial, distribuidor, comerdarite ou
transportador, pelo pagamento do imposto devl·
do nas operações subseqúentes;
III- deposítário, a qualquer titulo, em relação
a_mercadoria depositada por contribuinte;
IV-:- contratante de serviço ou terceirO que participe da prestação de setviços de -tranSPorte inferestaduii~l e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo. único. Se o contribuinte substituído
e o responsável estiverem situados .em unidades
da Federação diversas, a substituição dependerá
de ac_ordo entre estas.
Art 27. A resporisabilidade pelo imçiOsto
Vi.do nas opeTações entre o associado e a cooperativa de produtores de que faça parte, situada
no Distrito Fed~ral, é transferida para a ·destinatária.
§ 19 O disposto neste artigo é aplicável às
mercadorias remetidas pelo estabeledmento de
cooperativa de produtores para estabelecímento,
no Distrito Federal, da própria Cooperativa, de
cooperativa central ou de federação de cooperàtivas de que a cooperativa remetente faç<f parte.
§ 29 O imposto devido pelas saídas mencionadas neste artigo se rã res;olhido pela destinatária
quando da saída subseqüente, e$ja esta suJ.eíta
ou não ao pagamento do imposto.
Art 28. As empresas distribuidoras de energia elétrica e de .combustíveis líquidos e gasosos
e de lubrificantes derivados de petróleo, na condi-

ae-
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ção de contribuintes ou de substitutos tributári_os,

são as responsáveis, pcir- oca-sião da saída do pro~
duto de seus estabelecimentos, pelo pagamento
do imposto incidente desde a distribuição até a
última operação.
Art. 29.. O local da operação ou da prestação,
para os efeitos de cobrança do imposto _e defini-

ção do estabelecimento responsável, é:
! -tratando-se de mercadoria:

a) o do estabelecimento onde se encontre, no
momento da ocorrência do fato gerador;
b) o do estabeJecimento _em que se realize cada ativídade de produção, extração, industrialização ou comercialização, na hipótese de atividades integradas;
c) onde se encontre, quando em situação fis-

cal irregular, como dispuser o regulamento;
d) o do estabelecimento destina_tár!o, quando
importada do exterior, ainda que se trate de bens
destinados a consumo ou a atrvo fvi:ó do estabelecimento;
e) aquele onde seja realizada a licitação, ho
caso de arrematação de metcadoria importada
do exterior e apreendida;
II- tratando-se de prestação de servfço de
transporte, onde tenha inído a prestação;
nr- tratando-se de prestação de serviço de comunicação; a) o da prestação do _serviço de radiodifusão
sonora e de televisão, assím entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão~ repetição, ampliação e recepção; b) o do estabelecimento da concessionária ou
permissíonária que forneça ficha, cartão ou assemelhados necessários à prestação do serviço;
c) onde seja cobrado o serviço, nos demais __
casos;
IV- tratando-se de serviços prestados_ ou iniciados no exterior, o do estabeledmento enco- .
mendante.
§ 19 Estabelecimento é o local, -Privado o_u
público, edificado oU nãO, onde pessoas fi'sicas
ou juridicas exerçam suas atividades __ em carâter
temporário ou permanente, bem comõ onQe se
encontrem armazenadas mercadorias, ain4a que
o local pertença a terceiros.
§ 2'1 Na impossibilidade de determinação do
estabeledmento, nos termos do parágrafo anterior, considera-Se como tal, para os efeitos desta
lei, o local em que tenha sido efetuada a operação
ou prestação ou encontrada a mercadoria.
§ 3 9 Considera-se como estabelecimento autónomo, em relaç210 ao estabelecimento beneficiador, industrial, comercial ou cooperativo, ainda
que do mesmo titular, cada local de produção
agropecuáría ou extrativa vegetal ou mineral, de
geração, inclusive de energia, de captura pesqueira, situado na mesma área ou em áreas _diversas
do referido estabelecimento.
§ 4ç Quando a mercadoria remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio
contribuinte, no Distrito Federal, a posterior saída
considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do
depositante, salvo se para retornar ao estabele-cimento remetente.
___
_ __
§ 59 Considera-se, tamb-é~. local da operação o do estabelecimento que transfir~ a proprie~
dade, ou o título que a represente, de metcadoria
que por ele não tenha transitado e que se ache
em poder de terceiros, sendo irrelevante o local
onde se encontre.
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_§__6~ O disposto no parágrafo anterior não se
âplica às mercadorias recebidas de contribuintes
de outra unidade da Federação, mantidas em regime Çe_dep6sito no Distrito Federal

- Art. 30. O imposto será não-cumulativo.
· co:tnpensando~se o_ que for devido em cada ope~
ração relativa à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação com o mon~
tante cobrado nas anteriores por esta ou por outra
unidade da federação.
Art. -31. O montante _do imposto resultará da
diferença, a maior, entre o devido nas operações
tributadas com mercadorias ou serviços e o cobrado, relativamente_ às operações e prestações
anteriores, na forma que dispuser o regulamento,
e será apurado:

r- por período;
Jf- por mercadoria ou serviço, dentro de deterry1inado. período;
III- por mercadoria ou serviço à vista de cada
apuração ou pres:fação.
-§ 1o O Distrito Federal Poderá, mediante convênio com oiJfras UnidadeS da Federação, faCultar
a_ q]2ç_'ªº-- pelo abatimento de percentagem ttxa
titulo de montante do imposto cobrado nas operações-de prestaçóes anteriores.
§ 21- Nã-"hipótese do art. I 9, é assegurado ao
Distrito Federal e ao contribuinte complementação ou a restituiçãO, em mOeda ou sob a forma
de ut11ização conio crédito fiscal, em relação às
quantias pagas com insufi_ciênc!il ou em excesso.
§ 3~ O saído do imposto verificado a favor
_dõ contribuinte, apurado com base em qualquer
dos critérios estabelecidos nos incisos deste artigo, transfere-se para o periodo ou períodos seguintes, segundo a respectiva forma da apuração.
Art. 32.- O direito ao crédito, para efeito de
compensação__ com o débito do imposto reconhecido ·ao estabelecimento que tenha recebido as
mercadorias ou para 6 qual tenham sido prestados os s_elViços, está condicionado à idoneidade
-da documentação e. se for o easo, à escrituração,
nos prazos e condições estabelecidos no regulamento.
Art. 33. .NãoJmplicará crédito para compen~
sação com o montante -do imposto devido nas
operações ou prestações segltintes:
1- a operação ou a prestação beneficiada por
isenção ou não incidência, salvo determinação
em contrário da legislação:
II-a entrada de bens destinados a consumo
ou à integração no ativo fiXo do estabelecimento;
llf- a entrada de mercadorias ou produtos
que, utilizados no processo industrial, não sejam
nele consumidos ou não integrem o produto final
na condição de elemento indispensável à sua
comp-osição;
IV- o serviço de transporte e de comunicação,
salvo se utilizado pelo estabelecimento ao qual
tenha sido prestado na execução de serviços da
mesmã: natureza, na é6merdalização d.e merca~
darias ou em processo de produção, extração,
industrialização" ou geração, inclusive de energia.

a

Art .34. _Salvo determinação em contrário da
Legislação, acarretará a anulação do crédito:
[-a operação ou prestação subseqüeitte,
quando beneficiada por isenção ou não incidência;

II- a operação ou ptéstaçâo subseqüente,
com redação da base de cáJculo, hipótese em
que o esterno será proporcional à redução;
m-a inexistência, por qualquer motivo, de
operação poSterior.
· Art 35, Não se exigirá a anulação do crêdito
relativo às entrãdas que corresponderem às operações de que trata o incisó 11 do art. 4".
J\rt. 36. Não se exigirá a anulação dos créditos por ocasião das saídas para o exterior dos
produtos industrializados relativamente a:
r- mercadorias entradas para utilização como
matéria-prima ou material secundário na sua fabricação e embalagem;
U- serviços de transportes e de comunicação
utilizados no respectivO prOcesso de iJ'!dustçiali-

zação_:- __ __ _
_
M 37.--- As ãlfquotas do imposto são:
I - nas operações e prestações de exportação,
13% (treze por cento);
11- nas operações e prestações intemãs, 17%
(dezessete por cento);
m- nas operações e prestações interestaduais,
quando o destinatário for contribuinte do imposto,
12% (doze por cento);
Pafágrafo único. A aliquota interna será apli·
cada:
I - quando o remetente, transmitente ou transferente
mercadoria ou prestador de servis:o
estiverem situados no Distrito Federal;
U-:- na entrada de mercadoria ou bem importado
do exterior;
m- quando o serviço de comunicação tenha
sido pt_estado no exterior, ou cuja prestação lá
se tenha iniciado.
Art. 38. A alíquota interestadual será aplicada
nas operações e preStações que destinem mercadorias e serviços a contribuinte localizado em outra Unidade da Federação.
Art 39. A alíquota de exportação será aplicada nas operações e prestações que destinem mercadoria, bens e serviços ao exterior.
Art. 40. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor
fma-1, localizado em outra unidade da Federação,
adotar-se-á;_
1- a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto.
alíquota interna, quando o destinatário
não for contribuinte do imposto.
Parágrafo único. Caberá ao bístrito Federal
o imposto correspondente à diferença entre aliquota interna e a interestadual, nas operações
e prestações provenientes de outras Unidades da
Fedei-ação, destinadas a contribuinte na condição
de consumidor final.
Art. 41. O imposto será recoihido na forma
e nos prazos· estabelecidos no regulamento~
Art 42. Os contribuintes definidos nesta Lei
são obrigados à inscrição no Cadastro fiscal de
sua jurisdição, nos termos do regulamento.
Art. 43. Ê obrigatória a emissão de nota fiscal
nas operações e prestações que impliquem na
saída de mercadorias, ou na prestação de serviço,
como previSto nesta lei e no regulamento.
§ I ç A nota ftScal obedecerá ao modelo fiXado
no regulamento e deverá ser emitida por ocasião
da saída da mercadoria ou da preStaÇão_ de serviço.
§ 2~ A impressão de notas fiscais dependerá
de prévia autorização da repartiçáo faz.endária
competente.

·aa
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§ 3? As empresas tipográficas serão obrigadas a manter livro próprio para registro das notas
fiscais que imprimirem.
Art. 44.

Nas vendas à vista, a consUmidor,
com a _ent:ega da mercadoria no ato da venda,
a nota fiscal poderá ser substituída pela "nota
de venda ao consumidor" ou cupão de máquina
registradoras na forma especificada no regula-

mento.
Art. 45.

t: facuhado ao Fisco a ·aceitaçãO de

documentário instituído pela legisJaçáo tributária
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
ainda que nã.o se configure o fato definido em
lei como crime ou contravenção.
Art. 53:- -Quando se apurar sonegação à vista
de livros e documentos fiscais, serão estes apreendidos. se necessários à instrução do processo fiscal, e serão devolvidÕs, contra-recibo, se o reque-_
rer ·o interessado e__ desde que não ptejudique a
instruÇão do processo.
--Art. 54._ A mercadoria s.erá ççmsid~rc;1da em
trânsito irregUlar no Distrito Federal, se desacompanhada de nota fiscal ou documento equivalente.
Art. 55. O trânsito irregular de mercadorias
não se-corrige pela Ulterior emissão da documen-_
tação fis_cal, e as mercadoria~ serão consideradas
em jntegração dolosa no movimento comercial
do Distrito Federal, ficando os responsáveis sujeí·
tos ~ penalidades previstas nesta lei.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lúcena) Item 15:

Discussão, ·_em turno único, do Projeto de
Lei do DF n9 1O, de 1988, de illldativa- do
Governador do DistritO -Federal, que institui,
no Distrito Federal, o imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de
direitos a eles relativos, e dá outras providências (dependendo_ de parecer da_ comis- _
são do Distrito_ Federal).

Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ l, de
da União, desde que preencha os requisitos de
1987, cOncedo a palavra ao nobre Senador Edicontrole fixado nesta lei e no reguJamento.
son Lobão para proferir parecer.
Art 46. Nas aquisições eretuadas por comerciantes e industriais, diretamente a produtores não
O SR. EDISOrú.OOBÃO (PFL - MA. Para
obrigados a escrita fiscaJ e_ a não-comerciantes.
proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
será !'!mitida pelo adquirente uma nota de compra,
o Senhor G_o_i.rernador do Distrito Federal, com
na forma do regulamento.
fUndamento no§ lc do art. 16-do Ato das DispoArt. 56. ConSidera-se, também, em integra:::
Parágrafo único. Aplicam-se à nota de comsições Transitórias da ConstitUição Fedei'aJ, comção dolosa no movimentO- comercial, qualquer
pra, no que couber, as disposições relativas às
binado com o art. 39, inCiso 11, da Resolução no
rnercad_oria exposta à venda,_ ou armazenada para
notas fiscais.
157/88 dO Senado Federal, submete à apreciação
formação de estoque, ou oculta ao fisco por qual- --do Congresso Nacional o anexO projeto de -lei,
Art. 47. As notas fiscais,_ Ja:túraS.- duplicatas,
quer artificio, sem documentação que comprove
notas de venda a consumidores, bobinas de máque dispõe sobre a instituição, no Distrito Federal,
sua origem, --o pagamento do imposto devido! o
quinas registradoras, guias, recibos e demais dodo Imposto de TransmissãoJnter Vivos de Bens
valor de comPra e o nome do vendedor.
cumentos, relacionados com o Imposto sobre a
Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI.
M- 57. AffierCadoriaem trânsito irregu1ar-ou
Circulação de Mercadorias, ficarão à disposição
O art. 156, I~ da Lei Maior atnbuiu aOS rriunina situação a que se refere o artigo anterior será
da fiscalização pelo prazo de 3 (três) anos.
dpios a competência para instituir o referido imapreendida pelo fiSco e removida para a repartição
Art. 48. O regulamento disporá sobre os liposto; enquanto que o art. 147, in fine, atribui
fiscal competente, mediante as formalidades prevros de controle fiscal e modelo, confecção, prazo
ao Distrito Federal a competência para inStituir
vistas no regulamento.
de validade, forma de emissão e escrituração de
os impostos municipais.
Art. 58.. As mercadorias que não forem retiranota fiscal ou outros documentos. a serem utiliOs requisitOs essenciais do princípio da resefVã-- das ou reclamadas de.ntro do prazo d_e 60 (sessenzados.
Iegal, tais como a hipótese de incidência e a definita) dias, a contar da_ dérta;_ da .;tpreensão ou do
Art. 49. É facultado ao__ Fisco a aCeitação de
ção do fato gerador, bem como da base de cálcujulgamento definitivo _do processo fiscal, serão
ivros e documentos instituídos por outros órgãos
lo, da alíquota e do contribuinte, estão consaconsideradas abandonadas,. e vendidas em leilão,
públicos, desde que satisfaçam às exigências de
grados no projeto.
na forma prevista no regulamento.
controle fJXadas no regulamento.
É importante ressaltar que o Imposto sobre
Par_ágrafo único. As mercadorias apreendidas
Art.. 50. A fiscaJização do imposto compete
Transmissâo lnter Vivos é uma parte do atual
por infração a dispositivos desta lei, quando se
ao órgão próprio da Secretaria de Finanç_as e far!mposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e
tratar_ de carnes, frutas, legumes, aves abatidas,
se-á na forma do regularpento, obedecidas as
de Direitos a eles Relativos, sendo que a outradoces e outros alimentos preparados de fácil detenormas fiXadas nesta lei.
parte, com a sua hipótese de incidência ampliada,
rioração, serão doadas. a_ critério da_ a~toridade
Art. 51. São obrigados a exibir documentos,
constituirá objeto do novo Imposto sobre Transcompetente e mediante recibo, às instituições de
prestar informações solicitadas pelo fisco e facimissão Causa MortJs e doação de quaisquer
calidade ou assistência social, se não forem reclaJiblr a ação dos funcionários fiscais:bens ou direitos, de que trata o art. _155, I, a,
madas -rio prazo máximo de 24 (vinte e quatro_) _ da Constituição. Portanto, não se trata da criação
1- os contribuintes e todos os que, direta ou
horas.
bdiretamente, tomarem parte nas operações sude mais um tributo, uma vez que o imposto ora
jlitas ao imposto;
Art. 59. Na adminlstração do imposto, apli- em apreciação é apenas um desmembramento
1 -os serventuários de justiça;
fmpost<:i"sobre Transmissão de_ Bens Imóveis que
car-se-ão, no o-que couber, as normas contidas
mas empresas de transporte e os transpor- no Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966 já vem senc;!o cobrado pelo Distrito Federal.
tadores singulares;
-Cóm efeitQ, _é de todo neCessár_ia a aprovação
-Código Tnbutário do Distrito_ Federal, especialIV- todas as demais pessoas fisicas ou jurídida matéria para permitir que o referido imposto
mente o_disposto nos arts. 186 a 202 e 214.
cas. cujas atividades envolvam negócios ligados
seja exigido a partir do início do próximo exercício
Art 60. No art. 10 da Lei n~ 2.519, de 14
ao imposto.
financeiro.
_
de julho de ~-9_86, é substituída a_expressão "valor
Parágrafo único. A fiscalização do pagamento
_ P.or fim, cumpre observar que o projeto sob
de Referência" por "Unidade Padrão do Distrito
do imposto será feita, sistematicamente, nos estaexame atende aos __requisitos_ _de constitl!cionaliM
Federal", revogado o seu§ 39.
belecimentos ·comerciais, industriais e produtodade e legalidade, razão pela qual nos manifesArt. 61. É o Governador do Distrito Federal
res, feiras livres, praças, ruas, estradas e onde
tamos pela sua aprovação.
autorizado a baixar as normas complementares
quer que se exerçam atividades tributáveis.
É o parecer, Sr. Presidente.
necessárias ao cumprimento desta lei
Art 52. O .tohtribuinl:e fornecerá os elemen_Art. _62. Esta -lei entra em vigor na data de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - tos necessários à verificação de que são -~tos
sua publicação e produzirá efeitos a partir de 19
O parecer é favoráveL
os totais das operações sobre as quais pagou
de março de 1989.
Em discussão o projeto, ein turno único. (Pauimposto e exibirá todos os elementos da escrita
sa)
fiscal e da contabilidade geral quando solicitados
Não havendo quem peça a palavra, encerro
O SR. PRESI_DENTE (Humberto Lucena) pelo fisco.
a discussão.
Em discusSão a redação fina]. (Pausa.) _
§ I~ Os agentes fisca.is·, no exerCidO de suas
Em votação.
.Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que
atividades, poderão ingressar nos estabelecimenOs Srs. SelliidOres que o aprovãtn que1mm perqueira fazer uso da palav_ra, encerro a discussão.
tos comerciais, industriaís' ou produtores, a qualm-ilnecer -sentados. (Pausa:)-- -- -A matéria é dada como definitivamente adotaw
quer hora do dia ou da noite, desde que os mesAprovado.
_da, independentemente de votação nos termos
mos estejam em funcionamento.
§ ~ Em caso de embaraço ou desacato no
regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O projeto vai à sanção do Sr. Governador do
exercido de suas funções, os agentes fiscais poSobre a mesa, redação final que será lida pelo
Distrito Federal.
derão requisitar o auxmo das autorlda~es policiais,
Sr. I' Secretário.
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DIÁRfO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Lei do DF
n• 10, de 1988.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei do DF n9 10, de 1988, que institui, no
Distrito Federal, o Imposto sobre Transmissão

a expressão-_-nl.ohetáfia dã base de cálculo para
o dia do vencimento do prazo para o pagamento
do crédito tnbutário respectivo.
§ 59 A Preponderância de que trata o § J9
será demonstrada pelo interessado, na forma do
_regulamento.

Art 4<- São isentos do imposto:
1- as fundações instituídas pelo Distrito Fedek
ral, relãtiVarnente às aquisições de imóveis destik
nados às sUas finalidades;
- Edlson Lobão, Relator.
n-o Estado estrangeiro, quanto às aquisições
ANEXO AO PARECER
de imóveis destinados à sede de sua missão diploRedaçáo final do Projeto de Lei do DF mática ou consular e à residência de diplomatas
n<? 10, de 1988, que institui, no Distrito acreditados no Pals;
DI- as transmissões de habitações populares,
Federal, o Imposto sobre Transmissão
"'Jnter Vivos" de Bens Imóveis e de Direi~ bem como de terrenos destinados à sua edificatos a eles Relativos, e dá outras provi~ ção, observado o disposto no art. 11.
Art. 59 A base de c~lculo do imposto é o valor
dêndas.
venal dos bens ou direitos transmitidos ou ceO Senado Federal decreta:
_didos.
Art. 1o I:: instituido, no- DistritO Federal, o Im-Art:- 6° A bas_e de cálculo é determinada pela
posto sobre Transmissão "lnter Vivos" de Berls administração tributária, através--de ãvaliaçãO feita
Imóveis e Direitos a eles RelativoS (ffBJ), de c:jue com base nos eJementos de que dispuser e, ainda,
trata o inciso 11 do art. 156 da ConstituiçãO- da nos Oedcirados pelo sujeito passivo.
República Federativa do Srasil.
Parágrafo único. Na â.vafiãção, serão consideArt. 2~ O Imposto sobre TrariSmissão "Inter rados, quanto ao imóvel, dentre outros, os seguinVIVOs" de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos tes elementos:
(ITBI), incide sobre:
I - forma, dimensões e utilidade;
1- a transmissão "íntei' VIVos", a qualquer títuII- localização;
lo, por ato oneroso, da propriedade ou domínio
m- estado de conservação:
útil de bens imóveis Por natureza ou acessão fí·-rv:_valores das áreas vizinhas ou situadas em
sica;
zonas economicamente equivalentes;
l--a transmissão "lnter Vivos"' a qualquer títuV- custo unitário de construção;
lo, por ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis,
VI- valores aferidos no mercado imobiliário.
exceto os de garantia;
Art. 79 O contribuinte do imposto é o adquim-a cessão de direitos a sua aquisição, por rente ou cessioriário do bem ou direito.
ato oneroso, relativos às transmissões referidas
Art. 89 ReSpondem solidariamente pelo panos indsos anteriores.
gamento do imPOstO devido pelo contribuinte ina· Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato
aimj::>lénte:
gerador do ITBI na data do instrumento ou ato
1- o transmitente e o cedente;
que servir de título à transmissão ou cessão referiII- os tabeliães, escrivães e demais serventuádas neste artigo.
rios de oficio, relativamente aos atas por eles ou
Art. _3o O impostO--não lncide sobre a trans- perante eles praticados, em razão de seu oficio,
missão_de bens e. direitos, quando:
ou pelas omissões por que forem responsáveis.
1- efetuada para incorporação ao património
Art. 9'? A alíquota do ITBI é de 2% (dois por
de 'pessoa jurídica, em realização de capital nela
cento)~
subscrito;
Art._ 1O. O iinp6Sto'-é lançado, diretamente ou
ll- decorrente de fusão, incorporação, cisão
mediante declaração do sujeito passivo, e pago
ou extinção de pessoa juridlca.
na forma e prazos estabelecidos no regulamento.
§ 19 O disposto neste artigo não se aplica,
Art. 11. O regulamento definirá habitação
quando a pessoa jurídica adquirente tiver como
popular, bem como O _terreno a ela destinado,
atividade preponderante a ccmpra e venda de
considerando, no mínimo, os seguintes requisitos:
bens imóveis e seus direitos reais, a locação de
1- área total de construção não superior a sesbens imóveis ou arrendamento mercantil.
serita metros quadfados;
§2o Considera-se caracterizada a atividade
II- área total do terreno não superiof a trezenpreponderante, quando mais de 50% ( cinqüenta
tos metros quadrados;
por cento) da receita operacional da pessoa jurílU -localização em zonas economicamente
dica adquirente, nos 24TViiite e qUatro) meses
carentes.
_ _ -~anteriores e nos 24 (vinte e quatro) meses poste-___ Parágrafo único. O disposto nõ -inciso II não
riores à aquisição, decorrer das transações menSe aplica quando se tratar de edtficiição, em concionadas no parágrafo anterior.
-domínio, de unidades autônomas.
9
§ 3 Se a pessoa juridica adquirente iniciar
Art. -12. Nas transações em que figurarem
suas atividades após a aquisição, ou menos de
como adqUirente ou cessionário pessoas imi.mes
24 (vinte e quatro) meses antes dela, apurar-se-á -ou isentas, a comprovação do pagamento do ima preponderância referida no parágrafo anterior
posto é substituída por certidão, como dispuser
levando-se em conta os 36 (trinta ·e seis) primeiros
_o regulamento.
meses seguintes à data da aquisição.
Art. 13. Na administração do imposto, apli§ 4 9 Verificada a preponderância referida no
cam-se. no que couber, as normas contidas no
§ 1~. o imposto será devido nos termos da lei
Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966
vigente à data da aquisiçãO, calculado sobre o
-Código Tributário do Distrito Federal, especialvalor do bem ou direito naquela data, corrigida
mente o disposto nos arts. 186 a 202 e 214.

"lnter Vivos" de Bens Im6veis__ e de Direitos a eles
Relativos, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
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Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam·se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à sanção do Sr. Governador do
Distrito Federal.
O SR. PRESIDEN1E (Humb_erto Lucena) -

Item 16:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei _do DF no 11, de 1988, de iniciativa- do
Senhor Governador: do Distrito Federal, que
lii.stitui, nO DiStr1tO -Federal, o adicional do
Imposto sobre a Renda, e dá outras providências (dependendo de parecer· da comissão d<J Distrito Fe~~ral).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Secretario.
É lido e ~provado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 251, d'< 1988
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da disCuSsão do Projeto de Lei do DF, n? 11 de 1988, por 3 dias.
Sala- das Sessões,- 15 ·de dezerribrO -de -1988.

- Ronan Tito.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado o requerimento, a apreciação da matéria fica adiada, _de acordo com a deliberação do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Item 17:
Disc.uss_ão, em turno único, do Projeto de
Lei do DF- n9 12, de 1988, de Ínidativa do
Senhor Governador do Distrito_ Federal, que
institui, no Distrito FederaL o Imposto sobre
a transmissão ,causa .mortis e doação =de
quaisquer bens ou direitos, e dá outras providências _(dependendo de parecer da comissão do Distrito Federal).
Nos termos do art. 6° da Resolução no I, de
1987, designo o nobre Senador Maurício Corrêa
para proferir parecer sobre a matéria.
O SR. MAURi<:JO CORRÊ:A (PDT - Df,
Pàài emttlr Pãrecer.)- Sr. PreSidente, Srs. Senadores, a nova Constituição Federal, em seu art.
155, lnciso 1, letra a, estabelece a competência
dos Estados e do Distrito F ed.eral, para instituir
O -ImpostO -Sobre- a Transmissão causa mortis
e doação _de quaisquer bens ou direitos.
O § 1 q do art. 16 das Disposições Constitucionais Transitórias determina o exercfcio, pelo
Serlad_o Federal, da competência da Câmara Legislativa do Distrito Fedral, _até a istalação dela.
O § 2~ do art_ 34 das referidas Disposições
Constitucionais Transitórias permite à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no

4284

Sexta-feira 16

âmbito de suas competências, editan!Tn as leis ne-.
cessárias à ãplicaçâo do sistema t:nputário na<:ional,
previsto na ConStituição Federal, as quais, produ~
ziráo efeitos a partir do primeiro dia do quinto mês

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)
É um erro que vamos cometer, Sr. Presidente,
e vamos cometer porque é o último dia.
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IV- bens móveis, direitos, tftu1os e créditos.

§ 1ç O imposto incide ainda que o doador
Este projeto dev.eria ter o seu andamento adiado, para que se fizesse uma decisão globãl para tenha domicilio ou residência no exterior, que lá
ao seguinte da promulgação dela, quando. , todo_ o País, e não apenas para o Dístrito F ederaJ. o de cujus possuía bens, era residente ou domicientrará em vigor o novo Sistema tributário nacio-EstamOs dando um passo errado, de que va- liado, ou teve seu inventário processado, na fonna
nal, ou seja, em 1" de março de 1989-(Disposições
mos nos arrepender no fi.rturo, porque, em breve; do artigo seguínte.
teremos @e: regular essa disposição para todos
Constitucionais Transitórias, art. 34 e seu § 4"').
§ Z' O imposto íncide tantas vezes quantas
O projeto de lei em apreciação ·consagra os
os estados, para todo o País. Então, teremos_que forem os herdeiros, leg~tálios ou donatários.
manter_os mesmos 2%. o que constitúl uma sub~
requisitos essenciais a-o PrinCípiO da reserva legal,
Art. 3 9 A incidência do imposto alcança:
uma vez que, em relação ao imposto a ser instivefSão do Finsocial e do Imposto de Transmissão.
1- as transmissões ou doações que se referiA herança que a Constituição diz que é um direito
tuído, define:
rem a imóvefs situados no Distrito Federal, inclumas um direito sujeito ao bem social, ao interesse
-as hipóteses de incidência;
social. Não é justo que o mesmo imposto, os sive__os dlreitos a eles relativos;
-os fatos geradores;
U- as doaçqes, cujo doador tenha domicilio
mesJ)l_os ?% sejam pagos pelo filho e pagos pelo
-as bases· de cálculo;
no Distrito FederaJ, ou quando nele se processar
estranho.
- a alíquota;
o arrolamento relativamente a bens móveis, direiDe modo que, Sr. Presidente, deixo aquí regis~
-os contribuintes.
tos, __ títulos e créditos;
_ _
trado o meu protesto.
DI......:. .:is cfoa-çóes em que o donatário tenha do·
Vamos errar, e eu votarei contra, porque pei1so
Ressalte-se que a instituição do imposto em
que esta seria uma oportunidade para se adiar micílio no Distrito Federal, quando o doador tiver
questão, além de prevista constitucionalmente,
domicílio e residênda no exterior, exceto .quanto
a apreciação deste projeto, a fim de que fosse
permitirá também maiq_r:. equilíbrio orçamentário
a bens imóveis e direitos a eles relativos, hip6tese
examinado juntamente com o projeto global, que
ao Distrito Federal, propiciando-lhe os meios ne~
cessálios para realizar seus objetivos, quais sejam, flXBsse as alíquotas do imposto causa mortís que obedecerá ao disposto no inciso I deste artigo;
IV- as doações em que o doador tenha resinão só para o Distrito federal como para todo
as do atendtmento às necessidades públicas tra~
o País._
dência no exterior e dOmicílio no País, nas hip6duzidas nos meios das comunidades que neJe
tese:S dos indsos l e ndeste artigo;
residem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V~ as transmissões causa mortis, quando o
Par conseguinte, dada à fiel observância à nova
ContinUa em discussão. (Pausa.)
herdeiro ou legatário tiver domicílio no Distrito
ordem constitucional do País, bem como aos ditaNão havendo mais_quem queira usar da pala~
federal se o de cujus possuía bens no extetior,
mes dajuridícidade e da técnica legislativa, somos
vrã. encerro a-discussão.
ainda que o inventário ou o arrolamento tenha
pe1a aprovação do presente projeto de ·lei.
Em votaçãO.
__ _
sido processado no País;
É o parecer, Sr. Presidente.
Os Srs. senadores que aprovam o projeto quei~
VI- as hipóteses dos incisos i e Odeste artigo,
ram permanecer sentados. {Pausa.)
se o de cujus era residente ou domiciliado no
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado_~
exterior e o inventário tenha sido processado no
O parecer é favorável.
País;
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno único.
Sobre a mesa _r§!dação fmal _que será lida pelo
Vil- as hipóteses do indso I deste artigo, quanOSr.NelsonCameiro-Sr.President~,peço
sr:-l"' Secretário.
do o inventáno tiver sido processado no exterior;
a palavra para discutir.
vm- as transmissões em que o herdeiro ou
I:: lida a seguinte
feQãtário tenha domia1io no Distrito federal, e
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) R-;~f~Çâ(;
final
do~
Projeto
de
Lei
do
DF
o inventário tenha sido processado no exterior,
Tem a palavra, para discutir, o nobre Senador
n" 12, de 1988.
relativamente a bens móveis, direitos, títuJos e cré~
Nelson carneiro.
O relator apresE:nta a redação final do Projeto
ditos.
O SR. l'IELSOI'I CARI'I1;JRO (PMDB - R.J. de Lei do DF n~ 12, de 1988, que institui, no
Parágrafo único. O _doador que tiver mais de
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiDistrito Federal, o Imposto sobre a Transmissão
um domicílio será considerado domiciliado no
dente, vamos incidir em um erro em que tem
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Distrito Federai, para os efeitos deste artigo, quanincidido o Senado até hoje.
_
Direitos, e dá outras providências.
do:
.
·
ç;luando iniciei a minha vida profissional, hâ
Sala das sessões, 1.5 de dezembro de 1988.
I..:._ s-endo pessoa natural, tiver no Distrito Fedemais de dnqüenta anos, a tabela do Imposto de
-Mauricio Corrêa, Relator.
ral o centro habitual de suas ocupações;
Transmissão causa mortJs era diversa. Se o herII-sendo pessoa jurídica de direito privado
ANEXO AO PARECER
deiro era o filho, o imposto era muito pequeno.
ou fuma individual, se localize no Distrito Federal
Entretanto, se_ era um estranho que recolhia a
Redaçáo final do Projeto de Lei do DF o estabelecimento em que ocorrer o fato ou .for
herança, por força da morte do titular dos bens,
n~" 12, de 1988, que institui, no Distrito
praticado o ato que der origem à obrigação tribuessa aliquota era muito maior. Em alguns países
Federal, o Imposto sobre a Transmissão
tárta;
do Mundo, essa alíquota chega a quase 50%.
Causa Mortis e Doação de Quaisquer
m- sendo pessoa jurídica de direito público,
Mas no Brasil unificamos tudo: 2% para a transBens ou DireJtos, e dá outras providên~
estiver a repartição em que ocorrer o fato ou for
missão por causa morUs, que beneficia o filho,
elas.
praticado o .ato que der origem à obrigação tribuque é recolhida pelo filho, pelo parente em 29
tária localizada no Distrito Federal.
O Senado- Federal decreta:
ou 3~ grau e também peJo estranho. Não há neArt. 4 9 A base de cálculo do imposto é:
Art. -1'~ Éjnstituído, no Distrito Federal, o Imnhuma razão para isso, Sr. Presidente.
I - o valor venal do bem ou direito;
posto sobre a TransmJssão Causa Mortis e DoaEste projeto_ vãi ser o primeito, depois da nova
li- o valor do título ou do crédito.
ção de Quaisquer Bens ou Direitos, com base
ConstitWção, qJJe vai cria~ ~m problema para esta
Parágrafo único. O valor de que trata o inciso
Casa. Esta Casa tem, no começo do ano, que
no art. 155, 1, a, da Constituição da República
r será determinado pela administração tributáda,
fixar essas alíquotas. Já vamos ftxar para o Distrito
Federativa do Brasil.
através de avaliação feita com base nos elementos
Art. -2~ O Imposto sobre a Transmissão Cau~
Federal. Quando, amanh~. quisermos retomar o
processo antigo, que era mais social, mais justo,
sa MortJs e Doação ele Quaisquer Bens ou Direi- de que dispuser e, ainda, nos declarados pelo
vamos encontrar uma de.cisão anterior.
tos (ITCD) incide sobre a transmissão causa mor- sujeito passivo.
tis e a doação de:
Art. ,5'1 Nas transmissões causa mortls, corNão é possível que o herdeiro illho pague o
1- propriedade ou domínio útil de bens imómesmo Imposto causa mortls _que o estranho,
rigir-se~á a expressão monetária da base de cálcuveis;
lo para o dia de vendment9 do prazo para o paga·
que não participa da famllia, que não tem nenhum
U- direitos reais sobre imóveis;
mento do crédito tn'butário respectivo._
interesse, nem guarda o nome do defunto - do
de cujos-, não representa a(Juele pensamento,
m- direitos relativos às transmissões referidas
Art. & Aalíquotadoimpostoéde4% (quatro
por cento).
aquela família, aquele lar.
nos incisos anteriores;
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Art. 79 O contribuinte dO imposto é:
1- nas transmissões causa mortls. o herdeiro
ou legatário;
_U-nas doações, o_ donatário.
Art. 89 _ São solidariamente responsáveis pelo
imposto devido pelo contribuinte frladimplente:
1- os tabeliães, escrivães _e demais serventuários de_oficlo, pelos tributas devidos sobre os atas
praticados por eles ou perante eles, em razão de
seu ofício ou pelas omiSsões por que forem responsáveis;
n-a empresa, instituição fmanceira ou bancária e todo aquele a quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato que
implique na transmissão de bem móvel ou imóvel
e respectivos direitos e ações;
m-o doador;
IV- qualquer pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem transmitido na forma desta
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A competência constitudonal do Senado Fede-_
§ ]9 'O 8bono a que se refere este artigo, soraJ. para dispor, privativamente, sobre a matéria bre o qual incidirá a conbibuição previdenciária:
está prevista- rio inciso Xlll do art. 52 da ConstiI..,....., não servirá de base de cálculo de qualquer
tuição e a proposta atende ao princípio da isono- vantagem ou parcela remuneratória, ressalvadas
rrila previsto ria Léi Maior. Assim, quanto à consti- a gratificação de Natal e a remuneração de férias;
ll- será considerado para efeito dé pagamento
tucionalidade, nada há que impeça a aprovação
da proposta. Quanto àjuridicidade e técnica legis- das pensões devidas em decorrência do falecilativa, o projeto de resolução também não merece mento de funcionários do Senado Federal;
reparos, podendo, portanto, ser aprovado pelo
III- será considerado como parcela remuneratória para a classificação dos servidores nos plaPlenário desta Casa Legislativa.
nos de carreiras de que trata -o art. 39 da ConstiÉ__o parecer, Sr. Presidente.
tUiÇãO Federal.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) --- § 29 A-partir de fevereiro de 1989, o abono
O pareCer é fãvorável.
__
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau- será reajustado nos termos do Decreto-Lei no
2.335, de 12 de junho de 1987.
saJ .
M 3ç Passa a ser de 55% (cinqUenta e cinco _
_ NãQ_ haven~o quem peça a palavra, encerro
por cento) o índice, aplicável aos servidores do
a discussão.
Senado Federal, a que se refere o art. 1Odo DecreEncerrada.
to-Lei nç 2365, de 27 de outubro de 1987.
Em votação.
lei.
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do
Os Srs~Senadores que o aprovam queiram perArt. 99 O Jmposto é pago na forma e nos pradisposto nestã lei vigoram a partir de J9 de janeiro
manecer sentados. (Pausa.)
zos definidos no regulamento.
de 1989.
Aprovado.
Art. 1O. Na administração do imposto, apliArt. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua
O
SR.
PRESIDENTE
(Humberto
Lucena)
cam-se, nO que couber, as_ normas contidas no
publicação.
De.cceto-Lei no 82, de 26 de deZembro de 1966 - Sobre a mesa redação finaJ que será lida pelo
Art. 6~ Revogam-se as disposições em con-Código T nbutário do Distrito Federal, especialSf. 1ç Secietáfío.
trário.
mente o disposto nos arts. 186 a 202 e 214.
É lida a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Art:. 1 1. Esta lei entra em vigor na data de
Erri discussão a redação final.
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1?
Não havendo quem peça a palavra, encerro
_Redaçáo final do Projeto de Resolução
de março de 198.9.
a discussão.
n• 201-A. de 1988.
Encerrada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O relator apresenta a redação fmal do Projeto
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
Em discussão a redação final. (Pausa.)
de Resolução n9 201-A. de 1988, que "dispõe adotada, dispensada a votação, nos termos regiNão havendo quem queira usar da palavra, ensobre a_ revisão dos vencimentos, salários e pro- mentais.
cerro a discussão.
veri.toS-OOs servidores do Senado Federal e dá
A matéria vai à promulgação. Encerrada a discussão, a matéria é dada Como
outras providências".
definitivamente adotada, dispensada a votação,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
nos termos_ regimentais.
Item 19:
-Pompeu
de
Sousa,
Relator~
O projeto vai à sanção do Sr. Governador do
Discussão, em turno ónico, do Projeto de
Distrito Federal.
ANEXO AO PARECER
Lei da Câmara n? 95, de 1988, que altera
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Redação final do Projeto de Resolução
a legislação dos incentivos fiscais relaclonaItem 18:
n~ 201-A, de 1988.
dos com o Imposto de Renda. (Dependendo
de parecer.)
DiscusSão, em turno úriíC:ci,- do ProjEito de
Faço -saber que o Senado Federal aprovou, e
Resolução n~ 201-A-de 19_8_8~ ae-ã.utoriii da
eu, Presidente, nos termos_ do art. 52, ltem 30,
Nos termos do art. 6 9 da Resolução n? 1, de
Comissão Diretora, que "dispõe sobre a revido ~egirÍ1ento Interno, promulgo a seguinte
1987, concedo a palavra ao nobre Senador Cid
são dos vencimentos, salários e proventos
RESOLQÇÃO N•
, DE 1988
Sabóia de Carvalho para proferir parecer sobre
dos servidores do Senado Federal, e dá ouã niãtéria.
- -Dispõe sobre a tevisão dos venctinimtras providências". (Dependendo de paretos, salários e proventos dos servidores
cer.)
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
do Senado Federal e dá outras proviNos termos do art 6° da Resolução n9 1, de
(PMDB- CÇ:. Para proferir parecer.)- Sr. Presidêndas.
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Soudente, Srs. senadOreS, trata o projeto de lei, Ora
Q Senãdó-Federal resolve:
sa para proferir parecer sobre a matéria.
em discussão, da eliminação e da redução de
incentivos fiscais na área do fmposto de Renda
Art 19 A partir de 1989, o rilês de janeiro
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF.
da Pessoa Juódica, sob o fundamento de que
será cõfi.Slderado data-base das revisões dos venPara emitir parecer.)"- Si. Presidente, Srs. Sena-_
a medida contribuirá para a reversão do atualcimentos, salários e proventos dos servidoreS do
dores, o projeto de resolução em tela, de iniciativa
quadro de insuficiência de recursos da União, dos
Senado Federal, inclusive os do Centro Gráfico
da Comissão Diretora, tem por objetivo estender
estados e municípios.
__
do Senado Federal (Cegraf) e do Centro de Inforaos servidores do Senado Federal as medidas
OS incentivos elimlnãâos são os seguintes:
aprovadas em lei para os servidores, civis e milita- mática e Processamento de Dados (Prodasen}.
a) aplicação no Fundo de Jnvestimento SetoParágrafo ónico. Em janeiro de 1989, a revires, da Administração Federal direta~ ã'Utáúluica
iial (Fiset) - Florestamento e Reflorestamento,
são de que_ trata este artigo será feita considerando
e fundacional e_ dos extintos territórios federais,
prevista no art. 11, iflciSO IV, do Decreto-Lei rJ9
a variação do Índice de Preços ao COÍlswnidor,
relacionadas _com a revisão dos vencimentos, sa1.3?6, de 12 de dezembro de 1974, alterado pelo
lários, soldos e proventos.
verificada entre a data-base a que o servidor estava
art. 12, inciso I, do DecretoKLei n? 2.397, de 21
submetido e dezembro de 198"8, observada a
A proposta inclui as mesmas disposições da
de dezembro de 1987, o que significa recuperar
compensação prevista no parágrafo único do art.
referida lei, quanto à data-base da revisão da re10% do imposto devido;
9'i' do Decreto-Lei n~ 2.335, de 12 de junhO de
muneração dos servidores, a forma de cálculo
b) aplicação em ações novas da Empresa Bra1987.
do índice de reposição, a concessão do abono
sileira de Aeronáutica (Embraer), pre'(ista no art.
de Cr$ 60.000,00 (sessenta mil cruZados) e a alteArl. ~ Será concedido aos servidores enu11, inciso VI, do Decreto-Lei n~ 1.376, de 12 de
merados no art. ]9 desta resolução um abono
ração, de 50% para 55%, do percentual da opção,
dezembro de 1974, alterado pelo arl 12, inciso
mensal no valor de Cz$ 60.000,00 (sessenta mil
aplicável aos servidores ocupantes de cargos em
VI, do Decreto-Lei n9 2.397, de 21 de dezembro
:cruzados).
comissão.
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de 1987, ensejando a recuperação de 0,5% do
bnposto devida;
c) excesso de exaustão de reserva~ fl.oJ:es@is

em formação, decorrente da permissão legal d«;
se acrescentarem 6% anuats__acúalQr dessas florestas, corrigido monetarianien.te, conforme previsto no art. 39 do Decreto-Lei n" 1.483; de 6 de

outubro de 1976, o que representa acrescer o
imposto devido na proporção do valor que resul-

taria da aplicação da alfquota_ :mt>re o quantum
desse excesso de 6%;
.
. ._
d) isençbo do Imposto de Renda às pessoas
jurídicas execUtoras de obras destinadas à iinpla.ntação, ampliação ou_ modemií.~çã_o d.éllnff~·es
trutura na área do Programa Q_rande C_arajás. A
isenção permane_cerá para as pessoas jurídicas
titu1ares dos empreendimentos. . .

__ __

.

As reduções efetuad?IS se referem. às alíquo.tas
especiais do .imposto que, embora continuem inferiores às normais, já não serão tão baixas como
até agora. Foram atingidos os seguintes setores
ou programas:
a) serviços públicos dependentes de con.cessão ou autorização- -?llíquota elevada de 17 para
30%;
b) serviços públicos de energia elétrica, de telecomunicações e de saneamento básico - aliquota elevada de 6 para 30%;c) transporte rodoviário coletivo e público de
passageiros - a\íquota elevada de 17 para 30%;
d) Pis e Pasep - em cuja base de cálculo
deixam de ser computadas .as receitas de exportação. ·
O projeto foi aprovado na C~rfláfa dos Deputados, tendo em vista o argumento de que ê imprescindível proceder-se .à reorganização das contas
governamentais e que para isso é necessária a
adoção de medidas enérgicas que possam transformar, no menor pra:z:o passive\, o presente quadro de insuficiência de recursos ~m uma situação
de superávits fiscaís.
O projeto atende à técnica legi~lativa e acha-se
Inteiramente de acordo com as normas constitudonai.s.

Por outro lado, toma-se necessário como meio
de compensar a perda da receita com a redução
que foi feita no Imposto de Renda sobre rendimentos do traba1hador pessoa física.
En1 face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação do projeto. _
_
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena). O parecer é favorável.
. __
Em discussão o pre#to, em turno único.

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~.

Para discutir, concedo a palavra ao nobre senador
Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB ~ MG. Para
discutir~Sem

revisão do orador.) -Sr, Presidente
e Srs. Senadores, temos, realmente, que acabar
com o défiCit público, mas se está cortando em
lugares que não se podia cortar. Veja V. Ex•, por
exemplo, cortar o inc:entfvo ao reflorestamento
da área do norte de Minas, principa1mente na área
do Jequitinhonha, uma das áreas mais deprimidas do mundo, que não tem nenhum incentivo
fiscal a não ser este. Acarretará, naquela área,

o desemprego de mais de 100" mil pessoas. No
entanto, çla®.~ premênc:ia dos projetes aqui apre-~.§ntados, e para que não se diga que o Congresso
Nacioné)! está boiept._anQo o Govtmo nos cortes
e:tn ~ireÇão à-eliminação do déficit,. somos obrlfiados a engolir, goela abaixo, mais este.
Sr..Presidente, por dever de consciência, quero
· que fique registrado em ata meu protesto contra
a eliminação do incentivo fiscal para o reflorestamento da área da Jequitinhonha, porque não eliminaram nem podiam eliminar~ por exemplo, os
incentivos fiscais do Nordeste; não se eliminaram,
por exemplo, os incentivas da Ama_zônia; que muitas vezes seivem para fazer aS iTiãiores fogueiras
do Mundo, onde se queimam dez, vinte mil hecta~-· No entanto, vão cortar justamente no JeqUítlnhonha, onde, repito, a renda per capita se iguala
à de Biafra, e essa área é um ca\eido_scópio de
do_enças.
·
Pqr isso, fica o meu protesto. E espero que
as-áUtOridades federais reapre5entem qÚa1quer tipo de inCentivo temporário para essa região, porque, se não o fizer, nós O faremoS, por iniciativa
do Legislativo.
-- -86 para lançar o meu protesto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc:ena) Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a discussão.
Em votação.
_
Os SI-S. -Sé1ãâores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria vai à sanção.

--E"OSeguinte o

Dezembro de 1988

Art. 3? A partir do período-base a encerrar-se
em 31 de dezembro de 19€18. não se aplicará
o acréscimo anual de seis por cento sobre as
reservas florestais em formação, para efeito do
Imposto de Renda das pessoas jurídicas.
Art 49 A iSenção do Imposto de Renda, de
que trata o art. J9 do Decreto-Lei n? 1.825, __de
22 de dezembro de 1980, não se aplica às pessoas
jurídicas executoras de obras destinadas à implantação, ampliação ou modernização de projetas
de infra-estrutura, ou outras de qualquer espécie,
na área do Programa Grande Carajás.
Art.- 59 Para efeito de cálculo da contribuição
para o Programa de Formação do PatrimQnio do
SelVidor Público (Pasep) e para o Programa de
Integração SOCial (PIS), de que trata o Decreto-Lei
n9 2.445, de 29 de junho de 1988, o valor da
receita de ~xportação dt: produtos manufaturados
nacionais poderá ser P.xduído da receita operacional bruta.
M. 6? Esta lei entr~ ~rn vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 RevOgam-sr· o art: 3" do Decreto-Lei
n~ 1.483, de 6 de outL:.OIO de 1976~- os-aits. -16
a 20 do Decreto-Lei n9 2.287, de 23 de julho
de 1986, o art. 14 do Decreto-Lei n9 2.341, de
29 de junho de 1987, e demais disposições em
contrário. - --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 20;
Discussão, em _turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 48, de 1987-DF, que introduz a1terações no Código Tributário do Distrito F e.deral, instit1.,_1(çlo pelo Decreto-Lei o?
2, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras
providências (dependendo de parecer da Comissão do Distn'to Federai).

projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 95, de 1988
(N' 1.412188, na Casa de origem)
- -_Altera a legislação dos incentivos fts~
cais re18cionados com o Imposto de Renda-

.

o·congiesso Nacional decreta:
Art._~l_o _,f\ ea_r_ti~ do exercício finan.c~iro _de
1989; período-base de 1988, cesSará a faculdade
de pessoa jurídica de optar pela aplicação de parcela do imposto devido:
1- no Fundo de lnve.s,timento Setorial -:- Flore.StalneOio e Re_O(ife.Stamento, prevista no inciso
IV do art. 11 do Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de
dez.embro de 1974, e alterações posteriores;
· U- em ações novas da Empresa Brasileira de
Aeronáutica S/A (Embraer), prevista no inciso V[
do art. 11 do Decreto-Lei no 1.376, de 12 de de~
zembro de 1974, e alte(ações posteriores.
Art. 2~ A partir do exercído financeiro de
1989, periodo-base de 1988~ deixarão de ser aplic:áveis as alíquotÇJ.s espec:iais de que tratam:
L-o art. 49 do Decreto-Lei n~ 1.682, de 7 de
maio de 1979;
11-:--:oart. 57 da Lei n 9 7.450, d~23de dezembro
de 1985, e o art. 14 do _Decreto-Lei n~ 2.397,
de 21 de dezembro d~ 1!!;1~7;
DI- o art.39 do DecretQ-Lei n? 2.413, de 1O
de fevereiro de 19a8.
Parágrafo único. A tnbutação das pessoas jurídicas abrangidas pelo disposto neste arti90 será
efetuada à alíquota de trinta por cento, aplicando-se os adicionais de que se trata o art. 1~ do
Decreto-Lei n., 2.462, de 30 de agosto de 1988.

Nos termo_s do a,r:t. 69 da Resolução n9 1,_de_
1981, concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu de Sousa para proferir parecer.
O SR.POMPE(I DESOOSA (PSDB -DF.

Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs~ SenaaCres, -_trata-se de projeto ele lei encaminhado a
esta CaSa, !los ierrnos áos arts. 51 e 42, V, da
ConstltWção Fééi€i-ai, pelo Senhor Presidente da
República, acompanhado de Exposição de MotivOs do Senhor Governador do Distrito F$!deral,
introduzindo modificações no Código_Tnbutário
do Distrito Federa1.
·
VISa a propôsíção, "êrn -síntese-;-aiterara alíquota
do Imposto Predial e Territorial Urbano incidente
sobre terrenos não edificados, de forma gradativa
para os exerçtcios de 1989 até 1992.
Dessa for::m~. a atual alíquota de 3% paSsarâ
em 1989 pina 4%, em 1990 para 5%, em 1991
Para 6%
em f992 e_ demais exercfcios para

7%.

-e

Com isso- pretende-se provocar um crescimento de edific:açOes na área urbana a que deverá
proporcionar, por via de canseqüêncta:, aumento
de· empregos na construção civil bem como de
moradias na capital da República.
A proposição há de se tomar instrumento eficaz
contra a espeéUiação imobiliária e fatór de desenvolvimento de toda a região geoe.conômica do
Distrito Federal.
Tendo em vista, entretanto, que a proposição
já se acha nesta Casa há mais de l,!.ffi a_no, entendemos que_os exercidos referidos no item V, ~e

Dezembro de 19!)8

ora se pretende incluir devem ser diferidos por

um ano.
Somos, dessa forma, pela aprovação do Projeto, na forma do presente substitutivo:
SUBSTITUTIVO

Introduz alterações no Código Tribu..
tário do Disbito Federal, instituido pelo

Decreto-Lei n~ 82, de 26 de dezembro
de 1966, e dá outras providências.

ANEXO AO PARECER
Redação do vencido para o turno supleme~tar do Projeto de Lei do Senado
n• 48, de 1987-DF, que introduz alteraç6es no Código Tributário do Distrito
Federa), l~tltuído pelo Decreto-Lei n~'
82, de 26 de dezembro de 1966, e dá
outras providências.

O Senado Federai deCreta:

O art. 19 do Decreto-Lei n9 82, de 26
de dezembro de 1966, é acrescido do inciso V,
com a seguinte redação:
Art I 0

~

O SenadO Federal deCreta: _
Art. ,I o O a'rt.19 do .Decreto-Lei n" 82, de 26
de dezembro de 1966, fiCa acrescido do inciso

V, com a seguinte redação:
"Art. 19.
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.................... ~..

"Art. !9.

I ~ ..............................-..... - .........---···-··"·····-··
11-~..........o.o ................................., ___ ~----·

III- .......................................- ........._..._...._,_.. ..
_N -

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

-V--.. a alíquota de que trata o inciso I deste
l - ........................... ".....................
artiQ'o, sobre o valor venal do terreno urbano
11- """'"·;;......................- - - - · - · · - - - não edificado, passará a:
III--........~ .........;=...........___.._,
.,- 8) 4% (quatro por cento) em 1990;
N- ...................;............. ,~-''"""""'"~-··-·:-=~----· b) 5% (cinco por cento) em 1991;
'!-a alíquota de que trata o inciso [deste
c) 6% (seis por cento)_ em 1992;
artigo, ~obre o valor venal do terreno urbano
d) 7% (sete por cento) em 199:3 e _exercinão edificado, passará a:
--dos seguintes."
a) 4% (quatro por cento) em 1990;
b) 5% (cinco por cento) em 1991;
c 6% (seis por cento) em 1992; ·
d) 7% (sete por cento) em 1993 e exerci-

cios seguintes."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Discussão do projeto e. do substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havendo guem peça a palavra, encerro
a discussão.
Votação do substitutivo, que tem preferência
regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final do vencido, para o
tu.mo Süplementar, apresentada peto Senador
Pompeu de Sousa, que s_erá lida pelo Sr, 19Secre-

tário.

É lida a seguinte
Redaçáo do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei do Senado
n• 48, de 1987-DFO Relator apresenta a redação do vencido para
o turno suplementar do Projeto de Lei do Senado
n 9 48, de 1987-DF. que introdUZ alterações no
Código Tributário do Distrito Federal, instituído
peJo Decreto-Lei n 9 82, de 26 de dezembro de
I 966, e dá oiitrãs providências.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
-Pompeu de Sousa, Relator.

__ Art. 2<> Está 1erentra em Vígor na data de sua
publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
- O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discuS:são.
Encerrada a discussão, sem emendas, a maté~
ria é dada como defmitivamente adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai a sanção do Sr. Govemador do
Distrito Federal.
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -

ltem21:
Discussão, em turno único_, do Projeto de
Le_i do DF N9 3, de 1988, de iniciativa do
GOvernadof do Distrito Federal que institui,
no Distrito Federal, o Imposto sobre as vendas a varejo de combustíveis líquidos e gaso~. e dá outras providências (dependendo
de parecer da Çomis_s.ão do Distrito Federal).
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
_1987, solicito ao nobre Senador Pompeu de Sousa o parecer d_a Comissão do Distrito Federal.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senhor Governador do Distrito Federal, em
obediéncia ao preceituado pelo art. 16, § 19, do
Ato da Disposições Constitudonais transitórias,
enviou à apreciação do Senado Federal o Projeto
de _Lci do DF n9 3, de 1988, que "institui, no
Distrito Federal, o Imposto sobre Vendas da Varejo
de Combustíveis liquides e Gasosos (lWC) e dá
outras providências".
.
Corifõrme enfatiza o Sr. Governador, na mensagem que encaminhou o projeto de lei, o novo
triBUto gerará, a preços de outUbro de 1988, uma
receita estimada em 250 milhões de cruzados
meitsais, sendo a sua instituiçãQ de alto interesse
para o Distrito Federal, por tratar~se de tributo

novo "que gravarii uma fonte de alto poder contrlbuitivo de caráter constante, que ê a venda de
combustíveis líquidos e gasosos.
De fato, a Constituição Federal atribuiu, no seu
artigo I 56, 10, a competência aos municlpios para
instituir o referido tributo e, no seu art. 147, atribui
ao Distrito Federal a competência para instituir
os tributos munici~is.
Por outro lado, o art.. 34 do Ato das Disposições
ConSb1JJcioilais- T ransitóríãs, no seu § 1o estabelece a vigência do art. 156, lU, a partir da promulgação da Constituição e, além, disso, pelo seu
§ 69 ficã eXcluída até 31 de dezembro de 1989,
em relação ao Imposto de que se trata, a aplicação
do --princípio da anualidade, podendo, portanto,
o 'fributo ser cobrado trinta-dias após a publicação
deiei que o hOuver instituído.
O Projeto prevé, convenientem~nte, na aus_êncía das normas geraiS referidas na alínea ay do
inciso ·m, do art. 146, da Constituição Federal,
os req~,Jisitos essenciais da reserva legal, tais como
a definição dos contribuintes, da hipótese de incidência e do fato gerador, da base de cálculo e
da alíquota.
Ao Projeto foi apresentada Emenda aditiva que
acrescenta ao artigo 69 um parágrafo único dfs..
pondo que o referido imposto "não _será _repassado ao consumidor". D~ reconhecer-se a oportunidade e a conveniência da emenda em pauta,
principalmente, em face das re-percussões no
consumo, na produção e no emprego que adviriam de um eventual aumento da carga tributária
para o consumidor.
Assim, tendo _em vista as considerações feitas,
manifestamo-nos pela aprovação do projeto, acatando-se a emenda aditiva ao seu art. 6° nos seguintes termos:

EMENDA ADITNA N• I
Acrescente-se, no art. 69, o seguinte:
"Parágrafo único o imposto_ de que se trata
esse artigo não será repassado ao consumidor."
É o.parecer, Sr.__ president~.,
O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) O parecer é favorável ao projeto, inclusive, quanto
à constitucionalidade e àjuridicidade, com a apre-sentação de emenda.
Passa-se à discussão do projeto e da emenda,
em turno único. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo da emenda.

O sr.-.,-elson--cameirii",;,;,:,;Sr. Presidente, peço
a Palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. i'IELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
PeJa ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, pela leitura: do parecer, o projeto determina
que seja cobrada a taxa dois meses depois de
instituída. Salv:o engano, a Constituição fJXa que
essas taxações devem ser feitas com um ano de
antecedência.
Gostaria de um esclarecimento do Relator, porque, pela leitura de S. Ex' parece-me que dois
meses depois de fiXadas é que a taxa passa a
vigorar.
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O Sr. Pompeu de Sousa- Vou re1er, nobre
Senador:

Por outro lado, o art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, rio seu
§ }9 estabelece a vigência do art. 156, III,
a partir da promulgação da Constituição e,
além, disso, pelo seu § 6? fiq!'l -excluída até_
31 de dezembro de 1989, em relação ao

imposto de que se trata, a aplicação do prin-

cípio da anualidade, podendo, portanto, o tributo ser cobrado trinta: dias após a publicação da lei que o houver instltufdo.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Sr. Presi-

dente, aceito as explicações na leitura do parecer,
porque não temos aqui o projeto.
De mo_do_que acompanho o Relator.
O Sr. Humbert.o Lucena, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que-é OCupada pelo

Sr. W.üson Martins, Suplente de Secretárío.
OSR.PRESIDENTE(WilsonMartins)-Votação do projeto, sem prejuízo da emeÓda,

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda da Comissão do Distrito
'ederal.
Os STS. Senadores que a _aprovam queiram pernanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) -

So-

)re a mesa, redação final da matéria, elaborada
:)elo Relator, Senador Pompeu de Sousa, que será
~da pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Lei do DF n•
3, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei do DF no 3, de 1988, que fnstitUi, no Distrito
Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
-Pompeu de Sousa, Relator.
ANEXO AO PARECER

art. 2',1basdo pelO Conselho Nadonai do Petróleo
-CNP.
§ 19

Na falta do

pr~ço

referido neste artigo,

a base de cálculo será o preço praticado pelo
estabeJedmento.
§ 29 A base de cálculo de que trata o § J9
não poderá ser inferior ao preço de venda no
varejo.
Art. 59 A alíquota do imposto é de 3% (três
_
por cento.).
__ Arl 6° - Contribuinte dO imposto é aquele qt.ie
-realiza a venda a varejo.
Parágrafo único. O imposto de que trata esse
artigo não será repassado ao consumidor.
Art. 79 Cada um dos estabelecimentos per~
manentes ou temporários do contrtbuinte, inclusive os vefcillos ublizados no comércio ambulante,
será considerado autonomamente para efeito de
cumprimento das obrigações tributárias relativas
- ao imposto.
Art 8" O Poder Executivo, mediante acordo
celebrado çom as partes envolvidas, visando à
antecipação do reçolhimento, poderá dispensar
o contribuinte do cumprimento de obrigações
acessórias, ~implificar os procedimentos administrativos de fiscalização e arrecadação e conceder
desconto pela antecipação do imposto.
Art. go O imposto; lançado por homologação, s_erá caJcWado pela aplicação da a1íquota sobre o valor da base de cálculo e pago na forma
e prazo previstos em regulamento.
Art. 10._ O cOntribuinte definido nesta Lei fica
obrigado a:
1- inscrever seus estabelecimentos no cadastro fiscal;
II- emitir documentos e escriturar livros fiscais.
Parágrafo ónico. As empresas tipográficas
são obrigadas a manter livro próprio, a ser aprovado em regulamento, para registro dos documentos ftScais que imprimirem.
Art 11. O regulamento disporá sobre os livr.os de controle fiscal e o modeJo, confecção, J
prazo- de validade, forma de emissão e escrituração de nota fiscal ou outro documento a ser
utilizado no controle das vendas a varejo dos pro- dutos de que trata o art 29
Art. 12. Na administração do imposto, aplicar-se-ão, no que couber, as normas contidas
no Decreto-Lei n?_ 82, de 26 de dezembro de 1966
(Código Tributário do Distrito Federal), especialmente o disposto nos artigos de números 186
a202 e-214:
Art. 13:. O imposto instituído por esta Lei alcançará os fatos geradores o_corridos a partir do
primeiro dia do segundo mês subseqüente ao
de sua publicação.
Art 14. Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Redação final do Projeto de LeJ do DF
n• 3, de 1988, que Institui, no Distrito
Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Uquidos e Gasosos,
e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art }9 É instituído no_ Distrito Federal o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Uquidos e Gasosos de que trata o inciso III do art
156 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art 29 O lmposto sobre Vendas a Varejo de
Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVVC incide
sobre a venda destes produtos a varejo, efetuada
O!iR.PRESIDENlE (W~son Martins)- Em
por qua1quer estabelecimento.
discussão a redação fina], (Pau~.)
Parágrafo único. Entende-se por venda a vaNão havendo quem peça a palavra, encerro
rejo a efetuada diretamente a consumidor, indea_ dis.c_u_s_~5,o.
_
_
_
pendentemente da quantidade e forma de acondiEncerrada a discussão, a matéria é dJ:lda como
cionamento dos produtos vendidos.
definitivamente adotada, dispensada a votação,
Art 3"' O imposto não incide sobre a venda
__ nos termos regimentais.
de óleo diesel.
Art. 49 A base de cá1culo do imposto é o preO projeto vai à sanção do Sr. Governador do
so de venda a varejo dos produtos referidos no Di-o .Federai.

Dezembro de 1988
O SR. PRI>SIDENlE (Wilson Mortins) ltem22:

Discussão, em turno únlco, dO Projeto de
Lei do DF n? 4, de 1988, de iniciativa do
senhor Governador do Distrito Federal, que:
aprova pauta de valores imobiliários para o
Distrito Federal, e dá outras providências (dependendo de parecer da Comissão do Distrito Federal).
Nos termos do art. 69 da Resolução nQ 1, de
1987, deSigno o nobre Senador PompeU de Sou~
sa para proferir parecer sobre o projeto.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF.

Para emitir parecer.) - Sr. Presidente~ Srs. Senadores, submete o Senhor Goveritador do Distrito
_Federa] à consideração do Senado Federal, nos.
termos do§ 1~. doart 16, do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, combinado
com o art 3 9, inclso II, da Resolução n~ 157, de
1988, do Senado Federal, Projeto de Lei visando:
à aprovação da pauta de valores imobiliários. para
l~nçamento do IPTU de 1989; à conversão, em
Obrigações do T esoú.ró Nacional (0TN), dá-valor---do tributo a pagar; a autorizar o Governo do DistritO-Féderal a ConCeder-aesC6rltos -pelO pagamento antecipado de a1guns tributos; à redução
da alíquota do Imposto Predial e Tenitoria1 Urbano
(IPTU), incidente sobre imóvteis exclusivamente
residenciais, situados nas cidades satélítes.
Em sua justificativa, o Senhor Governador do
Distrito Federal esclarece que os valOres venais
dos imóveis no Distrito Federal estavam defasados em relação ao preço de mercado, mesmo
levando-se em Conta a correção ·monetária aplicada sobre os referidos valores.
A fixação dos novos valores consta do Anexo
a que se refere o artigo }9, do Projeto, que leva
em conta o preço do mercado imobiliário e demais critértos técnkos aplicáveis.
Contempla, ainda, o Projeto, a conversão em
OTN dos tributos devidos ao Distrito Fedefal, como forma de proteger a receita tributária contra
os efeitos nocivos da inflação. __
,
Pelo Projeto, são acrescentados ao artigo 19,
do Decreto-Lei n~ 86/66, os §§ 19, 29 e 39, que
objetiv.:iin dar maior ma1eabilidade à sistemática
de lançamento do IPTO quanto aos imóveis adjacentes aos exclusivamente residenciais, e possibilita a redução, na forma que estabelece, do imposto incidente sobre ímóveis situados nas cidaw
des satélites,
O projeto autoriza, ainda, o Governador do Distrito Federal a conceder descontos, no caso de
antecipação do pagamento dos tributos mencionados no art. 7°.
Verifica-se, do exposto, que o Projeto atende
aos pressupostos constitucionais e possibilitará
o lançamento de_ tributos, no exercício de 1989,
dentro da nova sistemática, e proporcionará a obteilção de receitas imprescindíveis ao equilibrio
do Orçamento do Distrito Federal. ·
A medida, inclusive quanto à prioridade, justifica-se pela necessidade que tem o Distrito Federal
de aperfeiçoar seu sistema de arrecadação de
bibutos, e possibilita maior flexibilização nos critérios de lançamento deles, além de aUmentar a
receita tnbutária desta Unidade da Federação. 1
É o parecer, Sr. Presidente.
1

Dezembro de 1988
O SR- PRESIDEI'ITE (Wilson Martins) - O
parecer é favorável.
Passe-se à discussão do projeto, em turno ónico. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado._
Sobre a mesa, redação final, da matéria que será
lida pelo Sr. ]9 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) -

É lida a seguinte

Redaçáo final do Projeto de Lei do DF
n' 4, de 1988.

O Relator apresenta a redaçào final do Projeto

de Lei do DF IV 4, de 1988, que aprova pauta
de valores imobiliários para o Distrito Federal e
dá outras providências.
Sala das SeSsões. 15 de dez.erobro de 1988.

-Pompeu de Sousa, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Lei do DF
lt" 4, de

1988, que aprova pauta de valores imobiliários para o Disbito Federal
e dá outras providêndas.

verão _ser convertidas em OTN do mês do lançamento, e o resultado dei conversão de cada uma
delas mUitipUcado pelo va1or da OTN vigente no
mês do pagamento.
Art.: 49 Aplica-se o disposto nesta lei aos crê~
dito~ tributários consolidados, assim entendidos
~queteS atualizados monetariamente, acresc;idos
dos encargos legais.
Art. 59 São acrescentados ao art. .19 do Oecre_to-l-_ei" nç 82, de-26 de _dez,embro_ de 1986. os
"seguintes parágrafo~:
- "§ 19 AalíquotareferidanoincisoNdes.. te ~~-Q<? será, igualmente, aplicada a imóvel
exclusivamente residenc:ial, adjaCente ao edificado e com "habite-se", desde que pertença
ao proprietário deste, tenha cerca comum
com ele, urbanização, pequenas obras de
aformoseamento, eventual arborização, e seja aproveitado como área de lazer.
§ Z' Se houver mais de um imóvel adja~
cente, nos termos do § )? deste artigo, apli~
car-se~à a alíquota nele referida tão-.somente
ao imóvel de maior valor venal.
§ 3? A aplicação do disposto no § 1? não
implicará em membramento dos imóveis e
nem produzirá outros efeitos jurídicos, senão
aqueles ali especificamente previstos."

Art. 6~ O Governador do Distrito Federal,
considerando relevante interesse social, poderá
determinar o lançamento do IPTU relativo a imóO Senado Fedefal decreta:
veis situadQs_nas cidades .$8télites, edifiç:ados ou
Art:. )9 Para o lançamento do Imposto Predial
não, e especialmente aqueles que atendam à políe Tenitoria1 Urbano (lPTU) do exercício de 1989,
tica nacibilal de habltação, c:om aplicação da alíé aprovada a pauta de valores venais dos terrenos
e edificações do Distrito Federal, na forma do - _quota redw:ida a até 1/10 (um décimo), tEtndo
em vista:
anexo a esta lei.
Art ~ O montante dos tributos devidos ao
I - a capacidade Contnbutiva dos seus proprieDistrito Federal, cujos fatos geradores ocorram
tários ou __do_s seus ocupantes;
a partir de 19 de janeiro de 1989, qualquer que
II- a área das edificações neles existentes; seja a modalidade do lançamento, será convertido
111-:- as condições de urbanização e dos serviem Obrigações do T escuro Nac_ionaJ (OTN), con~ - ços públicos existentes Onde se situarem;
.
forme o disposto nesta leL _
IV- as condiÇões peculiares desfavoráveis de
§ )9 Na apuração do montante devido, serão
determinados locais, zonas e regiões onde se si~
desprezados os centavos e os algarismos subsetuarem.
qüentes à segunda casa decimal elo re$-ultado da
_ Art. 79 O Governador do Distrito Federal poconversão em
derá conceder descontos para o pagamento ante§ 29 No caso de tributo lançado "de oficio" ___ cipado dos seguintes tributos:
ou Com base em declaração do sujeito passivo
I-Imposto Predial e Territorial Urbano;
ou de terceiro, o montante apurado será conver11-lmposto Sobre a Propriedade de Veículos
tido em Obrigações do Tesouro Nacional (OTN),
Automotores;
mediante a divisão de seu valor pelo da OTN
III- Imposto sobre Serviço Cobrado de Profisvigente no mês do lançamento.
.sionais Autónomos;
§ 3? Tratando-.sedelançamentoporhomoloIV- Taxa de Umpeza Pública.
gação, o sujeito passivo obrigado ao pagamento
Art. 89 É o Governador do Distrito Federal
antecipado converterá o montante deste, nos ter_autorizado a baixar.os atas necessários ao cumprimos do §__29, somente quando não tiver efetuado
mento desta Lei.
o recolhimento da imposto no prazo fixado pela
Art. Sf Esta lej entra em vigOr na data de sua
legislação. publicaÇão.
§ 49 Salvo o disposto no § 39- deste artigo,
Art. ro. Revogam-se as. disposições em conos tributos poderão ser recolhidas, até o dia do
trário.
seu venciroento, pelo va1or efetivamente lançado
A pauta de valores venais dos terrenos e
em moeda corrente~
edificações do Distrito Federal. referida no
§ 5~ Entende-se por dia do vencimento aqueart 1~ se acha publicada em Suplemento
le fiXado pela legislação para pagamento integral
aon• 120, doDCNU. de29-11-88.
do tributo.
. O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Em
Art. 3" O valor do tributo a pagar, após o vendiscussão a redação fmal. (Paus<J-.)
cimento, será determinado pela multiplicação do __ Não havendo quem peça a palavra, encerro
resultado da conversão em OTN do mês do lançaa discussão.
mento pelo valor da OTN no mês do pagamento.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
Parágrafo único. Na. hipótese de opção pelo
defirútivamente adotada, dispensada a votação,
pagamento parcelado do tributo, as parcelas denos termos regimentais:

om.
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O projeto vai à sanção do Sr. Governador do
Distrito Federal.
O SR~ PRESIDENTE (Wilson Martins} ltem23:

Discussão, ~m _tumõ (mico, do Projeto de

Lei do DF n 9 13, de 1988, de iniciativa do
Senhof Governador do Distrito Federal,-que
dispõe sobre a revisão dos vencimentos, salários, soldos proventos dos servid_ores, civis
e_ militares, da adri-linistração direta, ~s au" tarquias, das fundações_ públicas e do Tribu~
na! de Contas do Distrito Federal, e dá outras
providências (dependendo de parecer da Co~
missão do Distrito Federal).

e

Nos termos do art. 69 _da Resolução n~ 1, de
1987, a presidência_ designa o nobre SenadOr Qd
Sabóia de Carvalho pa.ra proferir parecer sobre
o projeto.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presi~ente, Srs. Senadores, com amparo no inciso V
do art. 39 -da Resolução n? 157, de 1988, do Senado_ Fed_eral, o Sr. Governador do Distrito Federal
yem submeter à aprecia_s:ão desta
o presente
projeto, que dispõe sobre a revisão dos venci~
mentes, salários, soldos e proventos dos servidores dvis e militares do Distrito Federal, em todos seus níveis administrativos.
Na mensagem com que encaminha a propo~
siç:ão, seu ilustre subscritor ressalta a situação
dos servidores públicas que se encontram com
sua remuneração defasada, não só _em_ relação
aos índices de inflação, rrias, até, aos níveis retrtbutivos do mercado de trabalho.
A. despeito-de ter a Lei nQ 1, de 1988, concedido
um abono mensal à categoria, resta considerar,
como acentua a referida mensagem, que a medida apenas minimizou as perdas saJariais dos
servidores de menor rerriuneração. Considerando, porém, que a partir de" janeiro vindouro tal
benefício será suprimido, toma-se imperativo garantir o equilíbrio salarial, o que é reito pela propo-.
sição em exame.
com esse -oojetivo, o projeto estabelece que
o mês de janeiro será constderado data-base das
revisõ_es em tela, que observará, para o próximo
ano, a variação do Índice de Preços ao Consumidor verificada entre a atual data-base dezein~
bro de 19g8. Além disso, será ~ncedido um abono mensal, a todoS os servidores, no valor de
Cz$ 70.000,00 (setenta mi1 cruzados), que s_erá
reajustadO,--a partir de fevereiro, nos termos do
Decreto-lei n• 4335, de 1987 (URP).
Fmalmente, o art 39 do projeto estabelece que
o índice a que se refere o art 91 do Decreto-Lei
n9 2.367, deJ987, passa a ser de 70%, com vigência a partir de 1o de janeiro de 1987.
- Considéando, assim, que a prOPOsiÇão se re~ste dos requisitos de juridkidade e c:onstitucionalidade e__que, embora não corresponda à expec~
tativa de muitos, o reajuste proposto deve ser entendido como o máximó suportável nesta dificil
quadra da vida económica do País, opinamos Pela
aprovação do projeto. Entretanto, apresen'tamos
émenda ao art. :29 do Projeto, a frrn de corrigir,
de Cz$ 70.000,00 para Cz$ 60.000,00 o abono
ali referido, a fim de resguardar o princípio da
isonomia aos servidores federais, uma vez que
foi aprovado pela Câmara dos Deputados e certa~

easa

e
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mente 'o será pelo Sen<!ldo Federal projeto de lei
cimentos, salmios, soldos e proventos dos servique reajusta os vencimentos desses últimos servi- dores civis e mifrtares, da administração direta,
dores, concedendo-lhes o abono especificado no, das autarquias, das fundações públicas e do _Trivalor de Cz$ 60.000,00. Ao art 3•, também pelo
bunal de Contas do Distrito Federal.
mesmo princípio, o índice ali prevísto deverá ser
Parágrafo único. Em Janeiro de 1989, a revisão
corrigido para 55%.
de que trata este artigo será feita considerando
Seguem-se as ·emendas que apresentamos:
a variação do Índice de Preços ao Consumidor,
verificada entre a data-base a que o servidor estava
Emenda D' I-DF
_submetido e dezembro· de 1988, observada a
Dê-se ao art 2~ do projeto a segUinte redaçâ<X
corilp-ensaçãO prevista no ParágrafO" único do art.
9? do Decreto-Lei n 9 2.335, de 12 de junho de
"Art. 2o Será concedido aos servidores
1987.
enwnerados no artigo 1° desta lei um abono
Art. 29 Será concedido aos servidores enumensal no valor de Cz$ 60:000,00_(sesserita
merados no art 19 desta Lei um abono mensal
mil cruzados)".
no valor de Cz$ 60.000,00 (sessenta rilil cruzaEmenda no 2-DF
dos).
§ 19 O abono a que se refere este artigo,
Dê-se ao art. 3o do projetQ a seguinte redação:
sobre o qua1 incidirá a contribuição previdencláría:
"Art. 3o O índice a que se refere o- art.
I - não servirá de base de cálculo de qualquer
~do Decreto-Lei n~2.367, de 5 de novembro
va_ntagem ou parcela remUneratória, ressalvadas
de 1987, passa a ser 55% (cinqüenta e cinco
a gratificaÇão de Natal e a remuneração de férias;
por cento)",
-li- será considerado para efeito de pagamento
O parecer é favorável, com as emendas, Sr. das pensões civis e militares devidas em decor~
Presidente.
rência do falecimento de funcionário;
I I [ - será considerado como p.3rcela remuneO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é -favorável ao projeto, inclusive quanto ratória para a classificação dos servidores nos plaà constitucionalidade e jurididdade, com a apre- nOS de carreiras de que trata o art. 39 da Constituição Federal.
sentação de emendas.
§ -29. A partir de fevereiro de 1989, o abono
Passa-se à discussão do projeto e das emendas,
será reajustado_ nos termos do Decreto-Lei _no
em turno único. (Pausa.)
2.335, de 12 de junho de 1987. ~~
~
Não havendo quem queira discuti-los, encerro
Art. 39 O ínâice a que se refere o art. 9~ do
a discussão.
Decreto-Lei n92,367, de 5 de novembro de 1987,
Votação do projeto, sem prejuízo d~s_~mendas.
Os Srs. Senadores -que o aprovam queiram per- (:)assa- a ser 55% (cinqúeriia e cinco Por cento). ·
Art. 4~ O efeitos fmanceiros decorrentes do
manecer sentados. (Pausa.)
disposto nesta lei vig_orão a p.3rtir de }9 de janeiro
Aprovado.
Votação em globo das emendas da Comissão de 1989:
Art. 59 A despesa: decorrente da apliçação
do Distrito federal.
deSta lei correrá à conta de recursos orçamenOs Srs. Senadores que as aprOvãfu queii-am
tários do Distrito FederaL
permanecer sentados. (Pausa.)
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua
Aprovadas.
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Art 79 Revogam-se as disposições em conSobre a mesa. redação final da matéria elaborada _trário.
pelo Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
É lida a seguinte
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Redação final do Projeto de Lei do DF a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
n• 13, de 1988.
definitivamente adõtada, dispensada a votação,
O relator apresenta a redação final do Projeto nos termos regimentais.
de Lei do DF n 9 13, de 1988, que dispõe sobre
O projeto vai à sançãO do Sr. Governador do
a revisão dos vencimentos, salários, soldos e pro- Distrito Federal.
ventos dos servidores, civis e militares, da admiO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) nistração direta, das autarquias, das fundações
públicas e do Tribunal de Contas do Distrito Fede- ltem24:
Discussão, em turno único, do Projeto de
ral e dá outras provldências.
Decreto Legislativo n? 27, de 1988, de autoria
Sala das Sessões. 15 de_dezernbro de 1988.
do
Senador Fernando Henrique CardoSo,
-Cid Sabóla de Carvalho, Relator.
que dispõe sObre a não-aplicação do Decreto
ANExO AO PARECER
Legislativo I1-' 72, de 1988, na hipótese que
Redação final do Projeto de Lei do DF
especifica. (Dependendo de parecer das Con' 13, de 1988, que dispõe sobre a revi·
missões de Constituição e Justiça e Diretora.)
são dos venclmentos, salários, soldos e

proventos dos servidores, civis e mlUta·
res, da administração dlreta, das autar·
quias, das fundações públicas e do Tribo·
nal de Contas do Distrito Federal e dá
outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 A partir de 1989, o mês de janeiro
será considerado data-base das revisões dos ven·

Nos termos do art. 6ç da Resolução n? ] , de
1987, solicito ao nobre Senador Qd Sabóia de
Carvalho o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para emitir parecer. Sem revisão
do orador.)- Sr. eresidente, Srs. Senadores chega à Comissão de Constituição e Justiça o Projeto

de Decreto Legislativo n• 27, de 1988, dispondo
"sobre a não-aplicação do_ Decreto -~egislativo n~
72, de 1988, na llipótese que esPecifica".
Nos arts. 19 e 2? diz:
"Art. 19 O reajuste de que trata o art. $9
do Decreto Legislativo no 72, de 1988, fica
limitado até 30 de janeiro de 1989_a, no máximo, o percentual referente à aplicação -do
lndice de Preços _ao Consumidor (IPC),
ArL _29 Este de~~to legislativo entra em
vigor-na data de sua publicação.··

É uma medida, Sr. Presidente, mais de caráter
moral, para evitar aquilo que aqui foi discutido:
que o aumento dado aos servidores públicos federais viesse a- ser a razão de um aumento sobre.
os aumentos já concedidos l.dtimamente, inclusive aos _Srs. Parlamentares.
Trata-se de um cuidado de bom fundamento
moral, sem lesão à Constituição, guardando os
aspectos de legalidade e juridicidade.
Por isso, Sr. Presidente, o parecer é favorável
à aprovação.
O SR. PRESIDENTE (_Humberto Lucena) -

O parecer é favorável. - Concedo a-Palavra ao nobre Senador Wilson
Martins, para proferir o parecer da Comissão Diretora.

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, O projeto acaba:
de ser relatado, de maneira clara, pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
A Comissá9 Diretora, subscrevendq o parecer
de S. ~. é- favorável à sua aprova~o.
O SR. P~ID~TE (Humberto Lucen~) O parecer da Comissão.Dir:~tora é favorável. Portanto, os pareceres são favoráveis.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_ _
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. }9 Secretário.

É lida a seguinte

Redaçâo final do Projeto de Decreto
Legislativo n,. 27, de 1988.
O relator apresenta a redação -final do Projeto
de Decreto Legislativo n9 27, de 1988, que dispÕe
sobre a não-aplicação do Decreto Legislativo n"
72, de 1988, na hipótese que especifica.
Sala das Sessões, - Cid Sabóla de Carvalho, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 27, de 1988.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
nos termos do art. 49, incisó Vll, da ConstituiÇão,

DIÁRIO DO C()~GRESSO NACIONAL (Seção U)
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e eu,
, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'

o projeto vai ~ Cimora dos Deputados.
O SR. PRESIDEI'fi'E (Humberto Lucena) -

ltem25:

, DE 1988

Dispõe sobre a não-apUcaçâo do De-

Mensagem n9 277, de 1988

creto Legislativo n' 72, de 1988, na hipó_-

tese que especifica.
O Congresso Nacional decreta: _
_
Art. }9 O reajuste de que trata o art. 8<' do
Decreto legislativo n" 72, de 1988, -fica limitado
até30dejaneiro de 1989a, nó máximo, o percentual referente à aplicação do fndice de Preços

ao Consumidor -IPC.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em oon-

trário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação fin&. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
:.
Encerrada a discussão, a matêrfa é dada corno
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.

(n~

543/88,

_na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado de Minas

Gerais a emitir _14.1353.9_96 Obrigações _do
Tes_Quro do Estado, elevando temperaria~
mente o limite da sua divida coriSO!idada (dependendo de parecer).
Nos t~rrrios do arl 6~ dá Resolução n9 1_, de 19&7,
designo o nobre Senador Alfredo Carilpos para

emitir parecer -sObre a matéria.
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Banco Central, 14.853.996 Obrigaçõe~ do Tesouro do Estado de Minas Gerais (OTM) equivalent~s
ao valor reajustado para o mês de agosto, de
1988_ (Cz$ 1.982,48) a Cz$ 29.447.749.990,08
(vinte e- nove bilhões, quatrocentos e quarenta
e sete milhões, setecentos e quarenta e nove míl,
novecentos e noventa cru;ados e oito c_entavos),
recursos que serão destinados ao giro de sua_
clivida consolidada interna mobiliária, vencível no
exercício de 1989.
___
.
_
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3~ Rev_:ogam-se as disposições ~m conli"árió.

I:: o parecer, Sr. Preside~te.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Discussão d,o projeto, em twno Único, (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
ração do Senado Federal, pleito do Estado de _ Encerrada a discussãO. passa-se·-à-Vota~ão.
Minas Oeraís, objetivando emitir 14~~53.996 ObriOs Srs. Senadores que o aprovam queiram pergações do Tesouro do Estado de Minas Gerais manecer sentados. (Pausa)
(OTM), com as seguintes caracterfsticas:
Aprovado.

· O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
-Para effiitfrparecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n9 277, de 1988, à Senhor Presidente da República submete à delibe-

O SR. PRESIDENli:. (Humberto Lllcenii) ..:....
Sobre a mesa, redação final da matéria que será
6da pelo Sr. 19 Secretário.

a) carac:teristlcas dos titulos:
.

·-

JORós

Prazo

Taxa

Periodicidade
De Pagamento

Modalidade

60-meses

9jtà .•

semestral

Escritural
..

b) cronograma de colocações e vencimentos:
Colocações

Venclm~ntos

jant89
fev/89
mar/89
abr/89
maV89
jun/89

011anl94
01/fev/94
01/mar/94
Ollabr/94
01/moi/94
011un/94
TOTALDEOTN

Quantidades
642.427
859.7!3
1.924.758
4248217
3.639.637
3.539244
14.853.996

c) Forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n? 565, de
20~9~ 79, deste Banco Central;
d) autorização legislativa: Lei Estadual no
5.828, de 6-12-71, Decretos Estaduais n9s 14.325,
de 4-2-72 e 17.742, de 28-1-76, Resoluções n•s
1.492 e 1.493, de 2-5-86 e 4.280, de 28-6-87,
da Secretaria da Fazenda_ do Estado de fvl.inas
Gerais.

Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos pedidos de autorização para operação de crédito, somos pela aprovação da mensagem, visto
que a mesma é jurídica e constitucional e constam
_da_ processado todos os documentos. que habilitam conhe<:er perfeitamente a operação e os recursos para satisfazer os encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a menSagem nos termos do seguinte:

O Presidente do Conselho Monetário Nacional,
por intermédio do voto CMN n~ 335/88, aprovou
o pedido em caráter excepcional e temporário,
tendo em vista as necessidades do estado em
questão.
_
. _ _
A contratação ora pretendida, muito embora
eleve o limite de endividamento daquela Unidade
federativa, não deverá acarretar maiores pressões
na execução orçamentária dos próximos exercielos, e permitirá, inclusive girar melhor sua dívida
'Tiobniária.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 211, DE 1988

Autoriza o Estado de Minas Gerais a
emitir 14.853.996 OTM-

0 SenaCfo Federal resolve:
Art 1" É o Estado de Minas Gerais, auto ri~
zado a elevar, em carâter excepcional e temporariamente, o limite de endividamento, fixado pela
Resolução n9-62, de 1975, do Senado_ Federal,
a_ fim de que possa emitir, mediante registro no

É lida a seguinte
RedaÇã:o final do Projeto c;l.e Resolução
n~ 211. de 1988.
O relator apresenta a redação ftna1 do Projeto
de Resolução n 9 211, de 1988. que autoriza O
Governo do Estado de Mina,s Ger<lis a elevar, em
i4Jíil3.996,00 (OTM), o montante de sua dlvlda
consolidada.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
-Alfredo Campos, Relator.
- "ANEXO AO PARECER

Redação Hnal do Projeto de Resolução
n• 211, de 1988.
Fa:Ço sabe~r que o Senado Federal aprovoU:, nos
termos do artigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promul~ a seguinte
. RESOLUÇÃO N•

_, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado de MJ...

nas Gerais a elevar em 14.853.996,00
-Obrigações do Tesouro do Estado de MJ..
nás Gerais (OTM), o montante de sua
dívida consoUdada.
O Senado Federal resolve:

Art. 1"' I:: o Governo do EstadO de Min~s .Ge..
rais autorizado a elevar em- caráter excepcional
e temporariamente o limite de endividamento daquela Unidade federativa, fi.xado pela Reso(ução
n" 62, de 28 de outubro de 1_975, do Senado
Fede~aJ. afunde que possa emitir; median-te registro-~o Banco Central, 14.853.996,00 Obrigações
do Tesouro- do Estado de f.'\jn;;I& Gerais (OTM),
correspondente ao valor reajustado para o mês
de agosto de 1988 (Cz$ 1.982"48) a Cz~
29.447.749.990,08 (vinte e__nove bilhões, quatrocentos e quarenta e sete milhões, sete<:ento~ e
quarenta e nove mil, novecentos e nOVenta cruzados e oito centavos) destinados ao gü:_o de sua
dívida consolidada interna mobiliária, vencível no
exercício.de 1989.
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Art. 29 Esta resoluç!o entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redaçáo final. (Pausa.)

Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussã-o.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
deftnitivamente adotada, dispensada a votação.
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem26:
Mensagem

n~ 278, de f988 (nQ 544/88,
na origem), relativa à proposta para qUe seja
autorizado o Governo do Estado do Rio de
Janeiro a emitir 13.200.000 Obrigações do
Tesouro do Estado, elevando temporariamente o limite da sua dlvida consolidada (dependendo de parecer).

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;, com a Mensagem n 9 278, de 1988, Submete
o senhor presidente da República à deliberação
do Senado Federa1 proposta para que o Governo
do Estado do Rio de Janeiro seja autorizado a
elevar, em caráter excepciona1 e temporariamen~
te, o limite de endividamento daquela Unidade
Federativa, fiXado pela Resolução n~ 62, de 28
de outUbrO de 1975, do Senado Federal, a fun
de que possa emitir, mediante registro no Banco.
Central, 13200.000 Obrigações do Tesouro do
Estado do_ Rio de Janeiro (ÓTRJ), equiva1entes,
ao valor reajustado para o mês de setembro de
1988 (Cz$ 2.392,06), a Cz$ 31.575.192.000,00
(trinta e um bilhões, quinhentos e setenta e cinco
milhões, cento e noventa e dois mil cruzados),
recursos que serão destinados ao giro de sua
divida consolidada interna mobiliária, vencível no
exercício de 1989. --

riarnente, o limite de endividamento, fixado pela
Resolução n~ 62, de 28 de_ outubro de 1975, do
Senado F'ede-iai, a fim de que possa emitir, mediante registro no Banco Central, 13.200.000
Obrigações do Tesouró do Estado do Rio de Janeiro (OTRJ) equivalentes, ao vaJor reajustado para o mês de setembro de 1988 Cz$
31.575.192.000,00 (trinta e-um bilhões, quinhentos e setenta e _c;inco milhões, cento e noventa
e dois mil cruzados) recursos que serão destina~
dos ao giro de sua dívida consolidada interna mo·
biliária, vencível no exercício de 1989.
- Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. j9 -Revogam-se as disposições em contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Nos termos do art. 6 9 da Resolução n" 1, de
As Obrigações do Tesouro do Estado do Rio a discussão.
1987, a Presidência designa o eminente S_enador
de Janeiro que o referido estado objetiva emitir
Em votação.
têm as seguintes características:
Jamil Haddad para proferir parecer sobre a maOs Srs. Senadores que aprovam o projeto queitéria.
---ram permanecer-Sentados. (Pausa.)
Aprovado.
a) Caracterlstl<at< doo tltuloo:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo
JUROS
Sr. 19 Secretário.
l'lodalldade
Periodicidade
Taxa
Prazo
É lida a seguinte
de Pagamento
(")
Redação fina) do Projeto de Resolução
p
Ne
semestral
12% a.a;
5 "nos
n9 212, de 1988.

c-J

r

PN( -

1t0

portadOf_

nomrnotJvD·Cilclo$~1

Jan'89

Jan'94

F~,..

FN.,.

Mêr'89

""''"'

""'""
fo\oL'89

Jun'89

2200000
22"00000 2200.000

22'4.~

""'"

2.2~

""'"'

2200~000

,~.,.

I TOTAL tk pnu i

\._t3.20?cOOO i __

c) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução no 565,
de 20.9.79, deSte Banco centrai:

d) autorização legislativa: DecretoRlei rt' 22, de 15R3R75.
O presidente do Conselho Monetário Nadonal
aprovou o pedido em caráter de excepdonalidade, tendo em vista as necessidades do estado
em questão.
COnforme ressalta o voto do diretor da Divida
Pública e Mercado Aberto do Banco Centra1 do
Brasil, a emissão de que se trata aqui não se
caracteriza como criação de uma nova responsabilidade para o estado, mas., sim, a prorrogação
de um compromisso já existente. Ademais, não
dispõe o Estado do Rio de Janeiro, em face da

crédito, concluímos pela aprovação -da mensagem, visto que a mesma é jurídica e constitucional
e constam do processado todos os documentos
que permitem perfeito conhecimento qa operação e dos recursos destinad'?s a satisfazer os encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a mensagem nos termos do seguinte:

difícil situação financeira que no momento atravessa, de recursos para o resgate dos papéis vencíveis no próximo exercício, sendo que o não pa-

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro
a emitir 13.200.000 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(OTRJ).

gamento dos mesmos pdderá trazer sérios transtornos ao mercado de títulos da espécie.
Adotando a sistemática da Casa para a análise
dos pedidos de autorização para a operação de

PROJETO DE RESOLUÇÁO
N• 212, DE 1988

o senadO Fe"deral resolve:

Art. 1~ É o Estado do Rio de Janeiro, autorizado a elevar, em Caráter exCepciooa1 e tempora-

O relator apresenta a redaçãp final do Projeto
de Resolução n~ 212, de 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar.
em 13200.000,00 QTRJ, o montante de sua díví~
da consolidada.
Sa1a das _Sessões, 15 de dezembro de 198a
- Jamll Haddad, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação fina) do Projeto de Resolução
n• 212, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VIl, da Cóhstituição, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N•

, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a elevar, em 13.200.000,00
Obrigações do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro (01RJ), o montante de
sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ÉoGovemodoEstadodo-RiodeJaneiro autorizado a elevar, em caráter excepcional
e temporariamente, o limite de endividamento daquela Unidade Federativa, fixado pela Resolução
·n? "62, de "28 de outubro de 1975, do Senado
Federal, a fim de que possa eJTlitir, mediante registio no Banco Central, I 3200.000,00 Obrigações
do T escuro do Estado do Rio de Janeiro (OlRJ),
correspondente. ao valor reajustado para o mês
de setembro de 1988 (Cz$ 2.392;06). a Cz$
31.575.192.000,00 (trinta e um bllhóes, quinhentos e setenta e cinco milhões, cento e noventa
e dois mil cruzados), recursos que serão destinados ao giro de sua dívida consolidada interna mobiliárla, vencível no exercido de 1989.
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Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - .
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria ê da_dç:~ como
adotada, dispensada a votação, nos termos regimentais
O projeto vai à promulgação.

Em discussão a redaçã9 final. (Pausa.)

lo a emitir 35.50Q.OOO Obrigações do Te50uro do Estado, elevando temporariamente o
limite da sua dívida consolidada (dependen-do de parecer).

O SR_!_ PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa. redação final que vai ser lida pelo
Sr. 19 Secretário.

J:: lida a seguinte

Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de
19..87, a Presidência designa o eminente Senador_
Nabor Júnior Para proferir parecer sobre a ma·

Redação final do Projeto de Resolução
n" 213, de 1988.
tériá:
O relator apresenta a redação final do Projeto
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. ]>ara de Resolução ri.~ 213, de 1988, que autoriza o
pfOiefif parecer.) -Sr. Presidente, Srs. ~enadO: Governo do Estado de São Paulo a ele_var, em
.r_es, com a Mensagem n? 279, de 1988, õ Senhor 35.500.000,00 OTP, o montante de sua dívida
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _
Presidehte da República submete à deliberação consolidada.
Item27:
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1988.
do Senado Federal pleito do Estado de São Paulo
9
Mensagem n9 279; de 1988 (n 545/88,
quefobjetiva emitir 35.500.000 Qbrigações do Te- - Nabór Júnior, Relator.
na origem), relativa à prop-osta para que seja
souro do Estado de São Paulo (OTP), com as
autorizado o Governo_do Estado, de_São p_au- . seguintes características:
ANEXO AO PARECER
n~

a) canteteristi.caa dos títulos:
.

Prazo
60 meses

JUROS
Periodicidade
de Pagamento

Taxa

---

7% a.a

·---,

~-·

.

~em~r.t.i-~1-

Modalidade

Redação final do Projeto de Resolução
213, de 1988.

Faço saber que o Sena-do Federal aprovou, nos
tennos do a.!t. 52... indSO-vn, da Constituição, e
eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"

, DE I 988

Au~rizã o Governo do Estado de São

Escriturai

Paulo a elevar, em 35.500.000,00 ObriM
gações do Tesouro do Estado de_ São
Paulo (OTP), o montante_ de sua dívida

b) cronograma de colocações e vencimentos:

consolidada.
O Senado Federal resolve:

QUantidades
Vencimentos
Colocações
M _lo É o Governo do Estado de São Paulo
15/mar/94
mar/89
10.500:000
-autorizado a elevar, em çaráter excepcional e tem~
!S{jun/94
jun/89
25.000.000
porariamente, o Ji.rnite de endividamento daquela
---------T~O:=T_:AL:ê'::;:D~E~O~TPé:..__ _ _ _ _ _ _ _L ____:3::5:::.5::D::O::.D::OO:::._-,--___,
Fedéativ~. fixado pela Resolução n~" 62,
-dci 28 de outubro de 1975, do Senado federal,
a fim de que poSsa emitir, mediante reQistro no
c) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos temios da Resolução n9 565,
Banco Ceittral,_15.500.000,00 Qbrigações_do Tede 20-9-79, deste Banco Central:
souro do Estado de São Paulo (OTP), correspondentes, ao valor reajustado para o mêS de setemd) autorização legislativa: Lei no 437, de 24-3-74 e Decretos n,s 5.141, de 29-11-74,
bro de !988 (Ci$ 2:3S2,06), a Cz$
6.992 de 6-11-75,23.774, de 7-8-85 e 25246, de 23-5-86.
84.918.130.000,00 (oitenta e_qJ,Jatro b1lhôes, noO Presidente do CoriSelho Monetário Nadonal, mente, o limite de endMdamento, fiXado pelaRevecentos e dezoito milhões, cento e trinta mil cru- _
9
por intermédio do Voto CMN n~ 339/88, aprOvou solução n 62, de 25 de outubro de 1975, do
zado$),- destinados ao giro cfe Sl,la dívida consoo pedido_ em caráter de excepcionalidade, tendo Senado Federa1, a fllll de que possa emitir, melidada interna mobili_ária, vencível no exercício de
em vista as necessidades do Estado em questão. diante registro no Banco Central, ,35.5QO.OOO
"!989.
.
. . : A contratação ora pretendida, ainda que eleve Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo
Art. 29 Esta resq]ução_eQtr_a e:m_vigor na data
o limite de endividamento do Estado de São Pau- (OTP), equivalentes, ao va1or reajustado para o
de sua publicação.
lo, não deverá acarretar maiores pressões na exe- mês de setembro/88 (Cz$ 2.392,()6), a Cz$
-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} cução orçamentária dos próximos exercícios, 84.918.130.000,00 (oitenta e quatro bilh9es, noEtri discussão a redação _final. (P~1,1sa.)
mas, isto sim, servirá para girar rhelhor sua divida ve_centos e dezoito.rnilhões, cento e trinta mil çruNão havendo quem peça a palavra, encerro
mobiliária.
zados), que serão destinados ao 9iro de sua dívida
discussão
.
a
.consolidada interna mobiliária, vencível no exerEncerrada a discussão, a matéria é dada como
De acordo c_om a sisteméltica adotada pela Casa cício de 1989.
adotada, dispensada a votação. nos termo_s regipara a análise dos pedidas de autorização para
operação de crédito, somos pela aprovação da
mentais.
Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
projeto vai à promulgação.
Mensagem, visto que a mesma éjurídica.e consti- de sua publicação.
tucional e constam do processado todos os docuArt. 39 Revogam-se as disposições em conmentos que habilitam conhecer perfeitamente a trário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena} operação e os recursos para satisfazer os encarto parecer, Sr. Presidente.
Item28:
gos.
Nestas condições, resolvemos acolher a Men·_Mensagem N1 2ao, de 1988 (no 546/88, na _oriO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) sagem nos termos do seguinte:
gem), relativa à proposta para que seja autorizado
O parecer é favorável.
·o Governo do Estado da Paraíba a em_itir
Em discussão o projeto. (Pausa.)
1.750.000 ObrigaçõeS do Tesoqro~_Nacional, ele-_
Não havendo quem peça a palavra, encerro
PROJETO DE RESOLUÇÃO
vando temporariamente o limite da sua dívida
a âiscussão.
N• 213, DE 1988
consolidada, (Dependendo de parecer).
Autoriza o Estado de São Paulo a emiEm votação.
tir 35.500.000 OTP.
Nos termos do art. 69 da Resolução no 1, de
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto quei1987, designo o nobre_Sen9dor José Agripino
Art 19 É o Estado de São Paulo _autorizado ram permanecer sentados. (Pausa.)
par~ proferir parecer sobre a matéria.
'
Aprovado.
a elevar, em caráter exc~pdonal e temperaria-

-

-uruaãae

-o
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL - RN. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
com a Mensagem n~ 280, de 1988, o Senhor
Presidente da República propõe e submete à_ deliberação do Senado Federal a autoriZaÇào para

que o Goverrio do Estado da Paraíba eleve, temporariamente. o montante de sua dívida consolidada, devendo, para tanto registrar uma emissão
4

de Obrogações do Tesouro do Estado da Paraíba

(OTPB), nas seguintes condições;

a) quanUdade: 1.7_50.009 OTPB, éqÚivaleotes, ao Vaiar rÉ!ajustado para o mês de JI:.IU88 (Cz$ 1.5-98,26),
• Cz$ 2.796.955.000,00)
b) característic:as dos títulos:

JUROS

-----

-

Prazo

Taxa

Periodicidade
de p_agamento

M.odaHdade

24 meses

9%a.a.

se~estral

escriturai

c) Cronognun:a de

colocaçõet~~

-

e vencimentos:

Colocações

Vencime~tos.

1/Fev/89
15/Abr/89.
15/Jun/89

1/Fev/91
15/Abr/91
15/Jun/91

Quantidades
1.300.000
300.000
150.000

Total de OTPB

1.750.000

d) Fonna de colocação: Através de ofertas públicas,_nos termos da Resolução n" 565, de 20-9-79,
deste Banco Central:
e) Autorização legislativa: Lei nQ 4379, de 14-5-82.

Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, que
estabelece normas de elabor~ç~o legislativa do
Senado Federal duranteo período de funcionamento da Assembléia Nadonal Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômices-financeiro e lega\ da operação, cuja aplicação
dos recursos contou com a cõncordância do Senhor Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento e Coordenação da PreSidência da República,
por intermédio do Aviso n", de 23-11-88.
Assim semndo, concluímos pelo acolhimento
da Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOI..UÇÁO
N'? 214, DE_1988_

Autoriza o BRado da Paraíba a elevar,
temporariamente, em Cz$ 2. 796.000,00
(dois bilhões, setecentos e noventa e
seis milhões, novencentos e cinco mll
cruzados) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
_
Art. }9 É o Estado da Parruba autorizado a
elevar, temporariamente, o parâmtro dos itens I,
me N do art. 29 da Resolução ·n9 62, de -28 de
outubro de 1975, corn as alterações da Reso1u!ráo
n9 93, fr 11 de outubro de 1976, ambas do Senado
Federal, de modo a permitir o registro de uma
emissão de 1.750.000 Obrigações do Tesouro
do Estado da Paraíba -(CTPB), equivalente a c:z$
2. 796.955.CiOt>,Dõ (dois bilhões, setecentos e no-~
venta e seis milhões, novecentos e dnqüenta e
cinco mil cruzados), destinado ao giro de parte
de sua dívida consolidada intraliniite interna, vencível durante o exerc:ício de 1989.
Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parece-r, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O parecer é- ffivorável.
Em discussão.
O Sr. Ronan Tito__...; Peço a paiC?-iira, Sr. PreSidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. -s_enãdoi'es, em hoiriéi8.gem ao Presidente
desta Casa. Senador Humberto Lucena, este Plenário, repleto de Senadores, ao finalizar este ano
legislativo, vem, por unanimidade, aprovar este
rolamento de dívida, homen?~geandoa V. Ex•, digno Presidente, _que exerceu tão bem as suas atividades por estes dois anos.
.

P SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) _Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o proJeto, em turno único. {Pausa.)
Não havendo q1.1em pela a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
__
_ - -Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redaçâo final que será lida pelo
Sr: 19 Secretário.

É lida a seguinte
RedjtçáO Hnal do Projeto de Resolução

n• 214, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de ResOJução n 9 214, de 1968, que autoriza o
Governo do Estado da Paraíba a elevar, em
1.750.000,00 OTPB, o montante de sua dívida
conso!i_qada
·
·
Sala das Sessões, 15 de' dezembro de 198&
..:..;_ Jos_é Agripino, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 214, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
tennos do artigo 52, iri.ciso VIl, da Constituição,
, Presidente, promulgo a seguinte.
e eu,

Dezembro de 1988
RESOWÇÃON'

, DÉ 1988

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em 1.750.000,00 Obrigações do Estado da Paraíba, OTPB, o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É _o Governo do EstadO âã" Paraíba
autorizado a elevar, em caráter excepcional e temporariamente, o limite de endividamento daquela
-Ohidade Federativa, ftxado pela Resolução no 62,
de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal,
a fim de que possa emitir, mediante registro no
!3anco Central, 1.750.000,00 Obrjgações do Te--souro do Estado da ParaJba (OTPB), correspon~
dente, ao valor reajustado para o mês c;fe julho
de 1988 (Cz$ 1.598,26), a Cz$ 2.796.g55.000,00
(dois bilhões, setecentos e noventa e seis milhões,
novecentos e cinqüenta e cinco mil cruzados),
recursos que serão destinados ao giro de sua
dívida consolidada interna mobiliária, vencível no
exercício de 1989.
-Ait. i~ _Esta _!:~solução entra em vigor na data
de sua publicação.
. O SR. PRESIDENtE (Humberto Lucena) -

Em discuSsão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definítivamente adotada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen•J Esgotada a matéria constante da pauta.
Vai-Se passar, agora, à apreciação do Requerimento no 248-A, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de L.er da Câmara n? 75, de 1988.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
"Díscu"ssão, em tuinó úliiCó, dó PrOjeto de
Lei da Câmara no 75, de 1968, de_iníciativa
do Sérihór PréSidente da República, que dis~
põe sobre a contagem de tempo de serviço
prestado à Administração Federal pelos ser~
vidores alcançados pelo Decreto."Lei no
2.347, de 23 de julho de 1987." (Dependen-

do de parecer.)"
- Nos termos do art. 6° da Resolução no 1, de
198"8, solicftÕ ao nobre Senador Ronaldo Aragão
parecer -sobre o projeto.
O SR. RÓÍ'IALDO ARAGÃO .(PMDB- RO.

Parêl proferir parecer.)- Sr. P~esidente, Srs. Senadores, originário _do Poder Executivo, e após ter
sido aprovado pela Câmara dos Deputados, vem
a exame desta Casa a presente Proposição que
_tem a finalidade de permitir a contagem do tempo
de serviço, p;estado aos órgãos e entidades da
Administração Federal, pelos seiVidores ocupanteS dos cargos criados pelo _Decreto-Lei n~ 2.347,de 23 de julho de 1987. ·

Na Exposição de Motivos dos Senhores Ministros-Chefes da Secretaria de Planejamento e
Coordenação da Presidência da República e da
Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, que acompanha a Mensagem

Dezembro de 1988
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do EJan9 Sr. Presidente da República, esclarecem
que o Decreto-Lei n~ 2.3_47, de 23 de julho de
1987, determinou a transposição de s_ervidores
para a Carreira de Orçamento sUjeitos ao regime
jurídico de que trata a Lei n9 1.711_, de 28 de
outubro de 19.52.
Ocorre que o tempo de serviço prestado pelos
servidores "celetistas" à União e às autarquias
federais será contado apenas para efeito de aposentadoria e gratificação ·adicional, não o sendo
para fms de licença especial.
Com o presente projeto de lei será eliminada
essa situação discriminatória vez que se_ trata de
tempo de serviço prestado à Administração Fede-

ral, independentemente do regime jurídico,
Diante do exposto, somos favorável à aprovação do presente projeto de lei.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) parecer~ favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se
à sua apreciação.
. .
____ _
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em ·votãÇão.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O

Aprovado.

O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

~ _o SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Para pfoferir
parecer)- Con:r a Mensagem n9 382., de 1987,
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a autorização para
-.que a Prefeitura Munlcipal de Teixeira de Freitas
- (BA) contrate, junto à Cai:ica-Econôrriica Fedeial,
esta na qualidade de gestora do Fundo de ApÕio
ao Desenvolvimento Social (FAS), a seguinte operaç.ão-de çrédito:

1. Proponeriie _
1.1 Denominação~ Município de Teixeira
de Freitas/BA
1.2 Localização (sede): Largo Dom BasCo, o" 50 --::--Teixeira de Freitas/BA,
2 Fmanciamento
2.J Valor: equiva1ente, em cruzados, a até
!55.0CYO;OO OTN.
22 Objetivo: implantação de sistema de
drenagein.
23 Prazo: carêncja: até 3 (três) anos;
amortização: 12 (doze) anos,
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobra·
dos trimeStralmente, sendo o sa_ldo devedor
reajustado de acordo com o índice de variaçãodasOTN.
-25 Condições de liberação: .o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com_ o cronograma a ser apresentado.
2.6- . Garantia: vinculação das parcelas do
Fundo de Participação dos Municípios -

FPM.

2.7 Dispositivos legais: Lei Municipal n9
16/87, de II de junlJ? de 1987.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
I"!• 75, de 1988
(1'1' 261/87, na Casa de origem)
Dispõe sobre a contagem do tempo

de serviço prestado à Administração Federal pelos servidores alcançados pelo
Decreto-Lei n~ 2.347, de 23 de julho de
1987.

O CongressO Nacional decreta:_
Arl 1~ O tempo de serviço prestado aos órgãos e entidades da Administração Federal, Direta, fndireta e Fundações instituídas pefo Poder
Público, pelos serviclores ;;!lcançados pelo Decreto-Lei no 2.34 7, de 23 de julho de 1987~ _será
contado para todos os efeitQS legais.
M 29 -Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3o Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Passa-se, agora, à apredaçli6 do Requerimento
no 249, de urgência, lido no Expediente, para a
Mensagem no 382, de 1987, relativ~ ao pleito da
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, no Estado da Bahia.
Em votação o requerimento,
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que depende de parecer.
Nos teiTllOS do art. 69 da Resqlução _n9 ],de
1987, designo o nobre Senador Mário Maia para
proferir parecer.

Nos aspectos econômico-financeiros, a operação enquadra-se nas normas operacionais do

FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da CaSa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da _Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funciona·
mento da Assembléia Naciona1 Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 215. DE 1987

Autoriza a Prefeitura MUnicipal de Teixeira de Freitas (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente,
-:_em cruzados, a 155.000,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Arl 1~

É a Prefeitura Municipal de Teixeira
de Freitas (BA), nos termos do art. 2~ da Resolução
n" 93:D_6, alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Seriado Federal, autorizada a co_ntra_tar
operação de crédito no. valor correspondente, em
'CruzadOs. a 155.000,00. OTN, junto à Caixa Ec_onômica Federal, esta na qua1idade de gestOra do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), destinada à Implantação de sistema de
drenagem.
Art. 29 Esta resolução_ entra em vigor na data
de sua publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.

·-_o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer conClui pela apre~entação tio projeto
de reSolução que autoriza a Prefeitura Muf}icipal
de Teixeira de Freitas, Estado da 8ahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 155m~ Obrigações do Tesouro Na~
dona! (OTN).
Completada a inStrução da matéria, passa-se
à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo que~ p~ça a Palavra, encerro
a discussão.
Em vOtação.
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram Permanecer sentados. (Par..i'~fá,J
Aprovado.
O SR. PRESOlENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. ]9 Secretário.
É lida a- Seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
"'215, de 1988.
Q.relator _apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n<- 215, de 1988, que autoríza a
Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas (BA)
a contratar operação de crédito no valor corres_
pondente, em cruzados, a 155.000,00 OTN.
Sala das S_essões, 15~de dezembro de 1988.
-Mário Maia, Relator.
ANEXO AO PARECER.

Redação final do Projeto de Resolução
n• 215, de 1988.

Faço saber que o Sen-ado F ecte.ral aprovou, nos
tennos do art. 52, inciso VD, da Constituição, e
eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

• DE 1988

_Autoriza a Preteituril Mi.mic~ai: de Teixeira de Freitas, Estado da Bahla, a contratar operação de crédito no valOr correspondente, em cruzados, a 155.000
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
O Senado Federal resolve:

Ari. 19 .t: a Prefeitura Municípal de Teixeira
de Freitas, Estado da Bahia, nos termos do art.
29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976,
alter_ada pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada_
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 155.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional(OTN),junto à Caixa Ec_onômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soc!al
(FAS), -destinada à implantação do _sistema de
di'erlagem no municíPiO~ - ·
Art 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Effi dís-cussao -a redã.ção final.

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussãO.
Encerrada a discu.s&ão~ a matéria é dada corno
definitivanierite adotada, dtSPensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à pr~mulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Srs, Senadores, antes de encerrar a presente ses-
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são, cabe-me dirigir algumas palavras ao término
da segunda Sessão Legislativa da atual Legisla-

tura. Em um ano legislativo atípico, em face da
simultaneidade dos nossos trabalhos ordinários
com a Ass_embléia Nacional Constituinte, que se

prolongou por quase 2 anos, o Senado Eederal
e o Congresso Nacional deram à opinião pública
um testemunho de alta responsabilidade._ Bem
ao contrárto do que muitos pensavam, sem prejuízo da preferência absoluta, como não poderia
deixar de ser, aos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, superiormente _dirigidos por este
eminente brasileiro que_é o Deputado Ulysses Guimarães, o Senado Federal e o Congresso Nacio-

nal se desincumbiram de sua missão constitucional, correspondendo, plenamente, à expectativa da opinião pública.
Durante todo este ano legislativo, além da nossa
tarefa constituinte, que foi das mais árduas e das
mais proveitosas em benefício da Nação, sobretudo das camadas mais necessitadas, mais pobres, mais humildes da sociedade_ brasileira, demos uma demostração de que fornos capazes,
como legisJadores ordinártos, de não faltar, em
nenhum oportunidade, aos interesses nacionais.
Não preciso lembrar, neste instante, os numerosos projetas de lei apreciados pelo Senado F ederal e pelo Congresso Nacional, ao longo deste
período.
Para se ter uma idéia exata do êxito dos nossos
trabaJhos em 1988 basta se constatar, nestes úiti-mos dias, este extraordinário esforço conCentrado
que fizemos para, afinal, a eSta hora da noite do
dia 15 de dezembro, podermos dizer de consciência tranqüila que cumprimos com o nosso
dever.
De minha parte sinto-me rejubilado porque estou prestes a encerrar o mandato de Presidente
da Mesa Diretora do Senado Federal, alto cargo
para o qual fui eleito pela unanimidade deste Plenário. Podemos afirmar que fiz o que era possfvel
para que a nossa administração no Senado Federal fosse pautada por uma linha da mais rigorosa
austeridade.
Basta lembrar que o ponto alto da gestão da
atual Mesa Diretora - e falo em meu nome e
em nome de todos os companheiros que a compõem - foi, justamente, a iniciativa do projeto
de resolução, aprovado pelo Plenário desta Casa,
que instituiu, definUivamente, o sistema de mérito
para a admissão de pessoal no· Senado Federal,
através de concurs-o público de provas, ou de
provas e títulos. Somente esta decisão da Mesa
Diretora, com o apoio total das Uderanças e de
todos os Senadores, honrará, defmltivamente, a
nossa passagem pela direçâo desta Casa do Congresso Nacional.
Além disso, também não nos descuidamos de
outros aspectos fundamentais da administração
da Casa. Deixamos aí, para que, após, a nova
Mesa Diretora, a ser eleita ~m fevereiro do próximo
ano, possa decidir um projeto de reforma administrativa ampla do Senado Federal, fruto do trabalho de um grupo de setvidores dedicados e
competentes do Senado.
Encaminhamos também, à Mesa, para receber
emendas, o projeto de resolução que adapta o
Regimento Interno do Senado Federal à nova
_Constituição e, ao mesmo: tempo, estão acele-

rando os trabalhos na Assessoria do Senado, em
conjunto com a Assessoria da Câmara, visando
também a adaptação do Regimento Comum do
Congresso Nacional à nova Constituiç_ão.
Além disso, quero registrar, com muita alegria,
que aprovamos, na Comissão Diretora. há poucos
_dias, projeto que implanta uma Central de Vídeo
no Senado Federal, idéia que foi debatida inicialmente na Mesa anterior, dirigida pelo nobre Senador José Fragelli, que tanto honrou a Presidência
desta Casa do Congresso Nacional. Essa Central
de Vídeo teve, portanto, seu projeto acolhido. Conseguírhos, às últimas horas do exercido fmanceiro
de 1988, a assinatura, pelo Senhor Presidente da
_República, de um crédito suplementar de 700 milhões de cruzados para a importação do equipamento, que será feita através de uma licitação
pública, de acordo com o edital que será publicado no Diário Oficial da União.
Creio que desta maneira teremos instrumentado melhor, do ponto de vista da informática,
o Senado Federal e o Congresso Nacional, para
que eles possam prosseguir a sua tarefa e cumprir, rigorosamente, com êxito total todas as novas
atribuições que lhe foram conferidas pela nova
Constituição.
Tenho para mim que os Srs. Senadores também estão atentos a outras medidas que foram
tomadas no interesse de melhorar o rendimento
do nosso trabalho e de organizar melhor a adminiStração do Senado Federal. Uma delas, por
exemplo, foi a aprovação também há poucos dias,
pela Comissão Diretora, do Plano de Saúde dos
Servidores do Senado Federal, que vai ser execu-tado nas mesmas bases do Plano de Saúde do
Banco do Brasil e do Banco_ Central, de acordo
com a iniciativa do atuafDiretor da Subsecretaria
do Serviço Médico do Senado Federal, Pl~mo de
Saúde ao qual, facultativamente, também poderão aderir os Srs. Senadores e que será fmancíando com desconto mensal na folha dos senhores servidores do Senado e dos Srs. Senadores
que a _ele aderirem.
. Ainda no setor da Subsecretaria do Serviço Médico, fiZemo~_ a aquisição, agora, para aparelhar
melhor a nossa assistência médica aos Srs. Senadores, aos seus dependentes e aos Srs. Funcionários e aos seus dependentes, do Senado, da
Gráfica _e_ do Prodasen, de suas ambulâncias moderníssimas, devidamente equipadãs para o socorro de urgência, que quase se comparam a
microUTI, a fim de possibilitar o atendimento de
urgência a todos aqueles que formam a clientela
da Subsecretaria do Serviço Médico do Senado
Federal.
Com estas palaYras, eu -quero- significar que
r17:~os o q~e estava ao nosso alcance, para bem
dtngrr os destino_s desta casa Para mim como
brasil~iro e, sobretudo ÇQJ'J}O paraibcmo, foi uma
honra imensa, pois fui o primeiro ftlho da minha
terra que chegou a ocupar esta alta função do
Poder Legislativo.
~tes de encerrar o meu pronunciamento, deSeJO_ agradecer, sinceramente, de coração, a todos
os Srs. Senadores, a todos os Srs. Uderes, a colaboração que deram a esta Presidência e a todos
os membros da Mesa Diretora, nestes dois anos
que estão por terminar em fevereiro próximo. E
faço votos que a próxima Mesa Diretora, a começar pelo novo Presidente a ser eleito pelo Plenário

de 1988

do Senado Federal, na data certa marcada pelo
noss_o Regimento Interno, tenha também, o maior
êxito no exercício- de suas funções, para que os
nossos planos de trabalho não sofram nenhuma
solução de continuidade.
Agradeço também, em meu nome pessoal e
em nome de toda a Mesa Diretora, aos Srs. Servidores do Senado Federal, do mais humilde _ao
mais cãtegorizado, que é o Sr. Diretor-Geral, a
todos os Diretores de Secretarias e de Subsecretãrias, aos Srs. Diretores e servidores do Cegraf,
do Prodasen, pelo dedicado apoio à nossa administração.
E, neste instante, faço uma menção eSpecial
aos que trabalham no Cegraf, nO Prodasen e na
Assessoria do Senado, porque se não fosse o
apoio loglstico que esses tr_ês setores deram aos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte,
talvez ainda hoje estivéssemos reunidos para escrever a nova Constituição do Brasil, a eles, portanto, a homenagem, que não é só minha nem
da Comissão Diretora, tenho Certeza, mas de todo
o Senado Federal.
Agradeço ainda, de modo especial1 dentre os
servidores da Casa, àqueles assessores mais próximos à Presidência, que com desvelo, dedicação
e competência, sempre prestaram a s_ua colaboração à nossa gestão e aos trabalhos_desta Casa
do Congresso Nacional.
E por firil, uma pãJavra q-ue não poderia faltar
também de reconhecimento ao trabalho de cobertura da imprensa escrita, falada e televisada
aos trabalhos do Senado Federal e do Congresso
Nacional, não _somente aos trabalhos de plenário,
mas aos trabalhos das Comissões Técnicas Permanentes, das Comissões Especiais, das Comissôes de Inquérito. Sem a imprensa não teríamos
repercUssão, e a sorte da liberdade de~ irTIPrensa
- é preciso que se registre - está intimamente
ligada à do Congresso Nacional, porque a imprens~ e o Congresso Nacional são. os verdadeiros
pulmões do regime democrático.
Vamos, portanto, lutar para que a democracia
brasileira seja consolidada, na linha da nova Constituição progressista que foi promulgada pela Assembléia Nacional Constituinte a 5 de outubro
último.
E as~minhas últimas palavras são de apeio aos
Srs. !?enadores, independentemente de Partido,
aos Srs. Congressistas, independentemente de divergêl1cias ideológicas, para que se dêem as
mãos num verdadeiro mutirão cívico, -no Sentido
de chegarmos a um grande entendlmento nacional, que possa fazer com que o País saia da crise
atr~~s ?e um programa mínimo, a fim de assegurarmos a estabilidade indispensável às instituições
democráticas.
Era o·que tinha a dizer. (MUito bem! Palmas
prolongadas.)
o

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço·a
palavra.
_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. RONAN mo (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte _discurs_o.) -Sr. Presiden~ e Srs.
Senadores, por mais de uma vez, nes.tes últimos
dias, cheguei a me queixar do fmal e da extensão
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deste ano legtslativo. Não segui o exemplar cons~
lho do grande pol(tico Disraeli, que disse certa
vez a todos nós, os políticos: ''Vou never explain,

and never complain." No entanto, cheguei a me
queixar.

Sr. Presidente, depois dessa caminhada longa,
e até um pouco penosa, quero dizer que valeu
a pena; valeu a pena porque discordamos muitas

vezes, e muitas aguerridamente, mas soubemos
manter o relacionamento, a civilidade e isso é
o fundamental, democracia não é pasmaceira,
não é água parada, mas é confletividade civilizada.
Muitas vezes chegamos ao limiar, mas, graças
a Deus, principalmente neste plenário, não o ultrapassamos - eu, pelo menos, pude notar que
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inicic~Lmente, mas acho que me faltava tempO para
estudar o assunto. No entanto, quero assumir aqui
um compromisso no plenário desta Casa, diante
da Mesa e diante dos Srs. Senadores, que a minha
primeira preocupação, após instalado o próximo
ano legislativo, será a de estudar e, se verificar
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DISCURSO PRONUNGADO Pfl.O~SR.
ALU!ziO BEZERRA NA SESsAO DE 1'-6-88
E QUE, ENTREGUE À REVIsAO DO ORADOR, SERIA PUBUCADOPOSTERIORMEJ'/-

TE.
a justeza desse pleito, que acredito, serei _um defensor dessa equiparação.
Sr. Presidente, também cabe a mim agradecer
a todos os compC:mhelros Senadores, aos nobres
pares, que comigo às vezes terçaram armas. Tívemos·;as vezes, esgrima verbal. Cada um com certezas na defesa daquilo que achava mais certo,
mais justo.

~o SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB -

AC.
Pronuncia ó seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores: pelo que acaba de colocar o Senador Mário Maia, tem-se a impressão de que
está fazendo uma grave denúncia, nesta Casa,
contra a construção da BR-364, nO trecho Rio
Branco à fronteira com o Peru, portanto, através
do território do meu estado, _e rnªis_ do que isso,
contra o compromisso também; com as autoridades peruanas, de concluirmos o trecho, na extensão de Pucalpa à fronteira coin o Brasil, ou
seja, contra à primeira ligação transcOntinental
Atlântico-Pacífico; bem como contra a audiência
que tivemos, juntamente com o Govemador Flaviano Melo e o Deputado Geraldo Fleming, com
Sua Excelência o Presidente José Samey. ResM
pondo ao Senador Mário Maia dizendo que imoral
é não defender o interesse do povo acreano.
OUtro fato é o que acabÇJ de citar o Senador
Mário Maia com relação às doações ao Estado
do Acre pela população brasileira. Não poderia
deixar, na minha expUcação pessoal, também de
fazer menção ao mesmo.

nenhum dos meus colegas ultrapassou essa linha
E se discordávamos, muitas vezes, em alguns
da dv:ilidade.
detalhes, de uma coisa tenho convicção, e quero
Se quis, neste momento, pecür a "palavra, e autodar aqui o meu depoimento para que fique regisrizaram-me o Sr. Líder da Bancada do PFL, o
trado na HiStOria. Não descobri em nenhum dos
nobre Senador Edison Lobão; o nobre Uder do
nossos companheiros qualquer dúvida de que,
PDS, Senador AfOnsO Sancho; o nobre Líder do
mesmo nos momentos mais acirrados, não estiM
PDT, o Sericidor Mário Maia; e, em nome do PMB,
vessem querendo servir a este País. Nenhum dos
me autoriza também o nobre Senador por PerSrs. Senadores, em nenhum momento. Podíamos
nambuco Ney Maranhão, é dever de justiça tributar à Mesa, à Mesa do Congresso Nacional e do_ -__giscordar, mas um objetivo sempre notei em todos os Senadores, o de querermos todos o bem
Senado federal, as nossas mais justas homenado País, não o País simbólico, mas o País constigens. Soube conduzir os trabalhos com denodo,
tuído por mais de cento e quarenta milhões de
com determinação, principalmente com austebt:asileiros.
ridade.
Penso que no próximo ano vamos precisar de
Felicito a todos na pessoa dO Presidente. Peço
ânimo, porque, se caminhamos muito na demoO que há de relevante no segundo ponto é
licença a todos os membros da Mesa, que homecracia: institucional, caminhamos muito pouco na
nageie a todos na pessoa do Presidente. Foi austedemocracia social. Este, o- grande débito deste que uma cãtástrofe se abateu S:ob!:E:_O mel!_es_tado,
ra, foi competente, e principalmente soube conPaís para com os seus filhos. Precisamos acabar catástrofe que é do conhecimento da Nação brasiduzir o barco.
com o brocardo "de que o País vai bem, mas leira, mas nos veio acudir, nessas horas trágicas,
Agradeço. penhoradamente, a todos os colegas
o povo vai mal". O Brasil só irá bem no dia em -o sentimeilto de solidariedade da população brafuncionários do Senado Federal- nós Senadoque o povo estiver bem, tenho certeza de que sileira; manifestado em colaborações das mais
variadas, que foram destinadas, naquele momenres somos eventuais -. que sempre se mostranão faltaremos ao Brasil.
to grave, para toda a população acreana, atingida
ram competentes, disponíveis e, principalmente,
naquela hora difícil, e que servirarri para dlininuir
amigos. Devo cUzer que, ao contrário do que se
Resta-me, afmal, um agradecimento muito es- o sofrimento por que passavam, sobretudo, as
propaga por aí, Sr. Presidente, por uma questão
pecial à Bancada do PMDB.
camadas mais empobrecidas da população do
de justiça este Senado tem um dos melhores qua, Veja V. Ex'", Sr. Presidente, e vejam, Srs. Senado- nosso estado.
dros de funcionários que conheço.
res,
fui
escolhido
pela
minha
Bancada
pª_ra
dar
Nós, que acompanhamos os trabalhos da AsHá de se mencionar aí que a posição do GoVerM
sembléia Nacional Constituinte, Vimos, assisti- ·prosseguimento ao mandato do ilustre Senador
Fern_ªndo_H~ndque Cardoso, um dos mais cultos, nador Flaviano Melo foi a mais relevante, foi da
mos, muitas vezes, a homens com mestrado, com
lltn
dos
mais
inteligentes,
um
dos
mais
nobres
maior nobreza. O que há de se ressaltar nesse
formação até no exterior, varar a noite sem reclaSenadores desta Casa. Foi um grande contraste, fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, náo são os
mar; no outro dia, direto, outra vez. E, hoje, no
não
para
substituir
S
.
.Br,
mas
apenas
para
sucedetalhes de..uma irregularidade, como tentou fazer
Gabinete de V. Ext, Sr. Presidente, quando veio
dê-lo. O Senador Fernando Henrique Cardo_so, crer aqui o Senador Mário Maia, mas o que há
o Senador Almir Gabriel entregar a redação fmal
Pela sua competência, pela sua determinação e de relevante foram os acontecimentos que pesada Lei do Orçamento, que é um dos orgulhos
pela sua inteligência, é insubstituível. Apenas ten- ram, que decidiram e que determinaram a elevadesta Casa, pude testemunhar um fato que me
tei sucedê-lo, e vejam que contraste: o mais inteli- ção; a superioridade do sentimento do povo brasiemocionou. O Senador Almir Gabriel, que é um
gente sendo sucedido pelo mais estulto da Ban- leiro em acudir ao povo acreano, com os la_r~s
misto de cirurgião, político, economista, advogacada (não apoiado!), mais por gentileza dos meus submersos num momento tão difícil. E esses redo, que com tanta competência foi o Relator, para
pares.
cursos foram, na sua totalidade, distribuídos da
orgulho de todo o Plenário do Senado Federal,
Ficou-me a grande honra de poder caminhar maneira mais regu1ar e com a participação de
acredito, desse Orçamento_ democráticO qUe se
junto
Com
a
minha
Bancada,
mas
a
honra
maior
comitês da população das áreas aHilgidas, incluinstalou após 25 anos, vi um servidor desta Casa
é poder chamar a todos de companheiros.
sive recebendo - o que não podíamos deixar
sentado, esperando as nossas discussões, e ele
-sr~
Presidente,
muito
obrigado;
senhores
comM
de destacár - apoio externo, como da Fr;mça,
dormiu, e o Senador Almir Gabriel nOs deu o
panheiros, funcionários do Senado, muito obrigaM através de recursos humanos, e de Cuba, que
depoimento: "Há três dias que ess_e técnico não
do;
_Srs.
Senadores;
muito
obrigado.
(Muito
bem!
mandou um avião com 1O toneladas de medicadorme, é direto."
~Palmas.)
mentos, que foram devidamente dístribuídos denEste é um testemunho que não podia faltar
tro do espírito de solidariedade latinoMaJ11erlcano.
com ele. Asslsti à dedicaçáo diuturna, presenciei
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sr. Presidente, temos que agradecer desta Casa
e fui beneficiado pela assessoria competente dos
Em ineu nome pessoal e também no dos demais
amigos e_ dos companheiros do Senado, do mais
componentes da Mesa Diretora, agradeço ao no-- a todos que contribuíram com a ajuda recebida
hurriDde ao mais graduado desta Casa.
bre Uder, Senadot: Ronan Tito, as palavras que pelO-povo aci"eano, em função das enchentes que
chamaram a atenção e solidariedade do povo braE hoje tenho uma frustração que quero confesmuito_ nos sensibilizaram.
sar, s6 uma: fui procurado pelos assessores, os _--'- __Está encerrada a prese:nte sessão, bem como sileiro e latino-americano.
Com: relação ao que alaJ;"deia o.Senador Mário
secretários de comissões que queriam um projeto
a·G• Sessao LegiSiativã' Ordinária da~ 48• LegisMaia, neste momento, em que nos aproxímamos
de equiparação por isonomia. Pareceu-me justo
latura do Congresso Nacional.
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da votação, na Assembléia Nacional Constituinte,
das Disposições Transitórias, e, neste ·setbr, com
relação aos cinco anos de mandato do Senhor
Presidente da República, respondo Sr. Presidente

e Srs. Senadores, que -ninguém

riésta-~Cãsa

me

dá a lição de luta pela democratização do País
nem de combatividade nos últimos 25 anos contra a ditadura, muito menos o Sr. Mário Maia com
suas declarações petulantes, pois sua aliança com

os setores mais reacionários ha última eleição

ao Governo do nosso Estado tirou-lhe toda e qualquer autoridade sobre este assunto.

Quero ressaltar que a minha conduta é bem
definida desde os momentos mais difíceis da vida

nacional,_ desde o instante em que ine integrei
às lideranças estudantis, a partir de 1964, Jogo
apÓs o golpe militar, quando assumi a luta contra
a ditadura que se instaurou no País, que ·me Tez
prisioneiro político, sem reriunciar, seqUer uma
virgula, à postura de defensor intr<;insigente do
processo democrático. Ao sair da prisão me alistei
no PMDB, o Partido que se constituiu como o
canal de expressão da luta popular contra o regime ditatorial, e em -defesa-dO processo de democratização do País, como _conseqüência disso
também, nunca aceitei cargo em comissão oferecido pelo regime arbitrário, porque ele expressava
um vínculo corn o governo da ditadura militar,
mas lutei nas trincheiras da oposição brasileira,
como sou conhecido naclonalmente, na defesa
inarredãvel daquele processo.

Para que esse Plano fosse operativo, propus
a 1rife-r-CõneXãõ rodoviária-, das Ifnhas áreas, as facilidades alfandegárias, o trânsito de pessoas e de
vetculos, para que, com a _integração, pudésse-mos_.tomar realídade o desenvoMmento da Região AmazóniCa. Compreendíamos que o papel
cfã política do Governador do Estado do Acre era
fundamental nessa política como_ o Estado fronteiriço que mais se adentra no contexto latino-americano.
Esse projeto foi seguido de tarefas concretas,
_como- a visita de uma delegaÇão de 45 membros,
chefiada pelo CompanheirO Nabm Júnior, que
visitou Uni..i, Peru, que naquela oportunidade era
presidido pelo o Dr. Belaúnde Terry. Lá participamos de conversações de alto nível, com o apoio
do ltamaraty, na busca de uma saída que passasse
atfãVês dO Acre e trouxesse o desenvolvimento
ao nosso Estado e a toda Região Amazônka.
Nobre Presidente e Srs. Senadores, esse trabalho que desenvolvemos, que teve apoio integral
do Companheiro Nabo r Júnior,- teve prosseguimento no 11 Encontro MaCrorregional Fronteiriço,
ainda no Governo do Companheiro NaborJúnior.
Nesses eventos tivemos a participação de técnicos, de Deputados e Senadores brasileiros, peruanos e bolivianos, quando discutimos e aprovamos, como tom unidades fronteiriças, a primeira
ligação transcontinental. através da BR-364, ligando o Atlântico ao Pacífico.

Dezembro-de 1988
Então, o que se de-u há pouco - depois de
estudos prelimiri~J:i·es- feitos pelo nobre Governador Flaviano Melo, que tambem apóia a idéia no encontrO que houve, há -merioS de
mês,
na cidade_ vizinha de Pucalpa, no Peru, vizinha
da cidade de Cruzeiro do Sul, foi o estabéiecimento de critérios preliminares para traçarmos
conjuntamente o projeto da rodovia de integração, que é de absoluto interesse do povo do Acre
e do povo do Peru, bem assim da c_omunidade
latino-americana, porque com esse trabalho estamos c_onstruindo a_ rodovia da integração, não
ape!'las do Brasil e do Peru, mas latino-americana.

·um

Assim respondo, com a coerência da realização
de uma obra de interesse continental, a razão
do meu posicionamento em favor dos cinco anos
para o Presidente Samey, pois a reunião que tivemos com o Presidente da República foi na busca
do seu apoio para esse projeto. cujos estudos
preliminares já estão prontos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, reCebemos o
apoiq do Presidente José Samey para a construção desse grande sonho, que não é, hoje, somente
do povo acreano, nem do povo peruano, mas
do conjunto dos povos latino-americanos. O Senador Mário Maia faz proSelitisrno politico de baixo
nível. Apesar de ser senador pelo meu estac;lo,
mas lamentavelmente desconhece a sua realidade e as aspirações do seu povo.
Estamos certos de que, na luta por essa rodovia, expressamõs o sentimento-- ae- 100% do povo
acreano, por que não dizer, beneficia também
o povo da Amazônia e, sobretudo, o trabalho de
integração latino-americana, que se dará através
da primeira estrada de proporções transcontinentaís. que é a BR-364, Ii.õ trecho CruzeirO do SulPucalca, ligando já a rodovia Lima-Pucalca
àquela que liga a região centro-sul a Rio Branco,
Cujo asfaltarnento estará concluído no próximo
ano, no trecho Porto Velho--Rio Branco.
Sr. Presidente, Srs. Senadorés, não te'!lfiam dúvidas- de que, aO defender esta proposta junto
ao Govemo e peráfite a Nação brasileira, estamos
assumindo o firme propósito de promove-r o progresso da região amazónica, com a construção
da primeira eStrutura básica para a integração
latino-americana. Essa proposta, ao receber o
apoio do presidente da República, seja ele o Presidente José Sanl.ey, seja outro presidente_ que te-nha compromisso com o processn de transição
democrática, não é_ U!f1a _r~o pessoal de apoiar
por mais tim ano o mandato do Presidente José
Sarney, mas se trata do apoio a urri Presidente
que assume o compromisso histórico de conduzir
uma- deCiSão política que tem o firme propósito
de servir, pela primeira vez, à integração latino-a- merlcana, que é o grande sonho- dO povo arna-

Corno Coordenador desse trabalho, publiquei,
Portanto, dispenso qualquer lição neste sentido
no- ano passadO, um livro denominado "A virada
vinda do Sr. Mário Maia, porque minha vida tem
para o Pacífico", primeira obra lançada na inaugusido uma trilha de luta em favor do processo pela
ra~ão _do _instituto Latino-Americano - JLAM, em
democratização do nosso País. Hoje eStamos na
São Paulo, fundado pelo Dr. Franco Montoro, entransição democrática, e não vemos no Governo
tão Governador d_e São Paulo.
José Samey um inimigo do processo democráSr. Presidente, Srs. Senadores, hoje_ desenvoltico. Te mos divergências com Sua EXcelêticia,
vemos conversações intensas, No ano passado,
e tenho manifestado essas divergências em inúrecebemos autorização do Presidente José Sarmeros pronunciamentos. Mais recentemente, ' ney para articular-junto ao Presidente Alan Garquando numa audiência, definia que nosso relacia, do Pe.cu, o encontro de 2 e 3 de julho, no
cionamento político com o Governo se bas_eia
Acre e no Peru, nas cidades de Rio Branco e
em pontos de divergências e pontos de converPorto Maldonado, respectivamente. Quero relatar
gências. Não é pelo fato de ter divergências com
bem este fato -para caracterizar que o que hoje
vários pontos do Governo que não possa estar
aqui Se discu_te não é a eventualidade das eleições,
de acordo, por exemplo, com a políti_ca externa
da votação da duração do mandato do Presidente
traçada pelo Governo José Samey, apropriadaJosé Samey, mas é um processo em -·marcha
mente, no que diz respeito aci Cone Si.JI, buscando
de um tr_abalho que defendo com o apoio da
criar um Mercado Comum;- -atrã.vés de acordos
Bancada do meu Estado e com o apoio dos vizifirmados rom a Argentina e com o Uruguai.
nh_qs__sul-arnericanos, nessa busca constante de
No meu Estado e nesta CaSa e:conheddo o
traçar o progresso a partir da integração regional.
trabalho deste Senador. Como Deputado Federal,
Neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
por oito anos de_ trabalho em dois mandatos sequando solicitei ao Presidente José Samey autoriguidos: como o segundo mais votado do meu
~_ção, no ano passado, parã articular com o PresiEstado no período 1978/82; e o maiS votado no- dente Alan Garcia, do Peru, o encontro na Região
período 1982/86. E, agora, conduzido a esta Casa,
Arnazônica, na busca de construirmos esta via
pela vontade soberana do povo acrecmo, em
rodoviária de ligação transcontinental, Sua Exce1986, para exercer o mandato qUe muito me honlênda me autorizou de imediato. Tivemos o enra, como Senador da RepúbJic(J.
c_ontro. nos dias 2 e 3 de julho, em Rio Branco ~-~nico.
Tenho sido um defensor intransigente de uma
e Porto Maldonado, de onde sairiam os acordos
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) política externa do nosso País com os vizinhos
internacionais, base para que pudéssemos traçar, Nobre Senador Aluízio Bezerra, peço a V. Ex-' conlatino-americanos.
:a partir daí, uma visão básica de um plano de clua o seu discurso.
Tenho trabalhado neste sentido e as primeiras
interconexão viária, a nível rodoviário, das linhas
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - É que o Acre
ações que realizei, aqui testemunha o nobre Senaaéreas, facilidades alfandegárias, trânsito de pesserá o instrumento ativo desse trãbalho.
dor- companheiro Nabor Telles da Rocha Júsoas e de veículos.
E com relação à denúncia que diz fazer o Sena- nior -, quando Governador de Estado, foi o de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) dor Mário Maia, devo- dizer que o jornal O Rio
incluir imediatamente, nas metas de seu Governo,
Nobre Senador Aluízio Bezerra, pediria que V. EX' Branco não publicou- isso como uma denúncia,
a proposta da Integração Macrorregional Fronteiencerrasse. V. Ex- tem mais cinco minutos.
rrias coino uma notícia alvisSare!ii, -Pois apOnta
riça, projeto que assim denominei para buscar
a integração regional na área arnazônica, como
O SR. ALlÚZIO BEZERRA- Conduo, Sr, para um futuro progresso. E para a Bancada, neste instante, não há c~ráter pessoal, mãS um posi- ·
parte da integração latino-americana,
Presidente.
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danamento em harmonia com os interesses

re~

gionais.

·

O que há, na realidade, é um compromisso
para a realização de um projeto, que há mais
de oito anos venho luta_ndo pela sua _viabilidade,

que representará um grande passo, inclusive o

deslocamento de uma parte do eixo econômico
da região centro-sul do pafs para a região norte-nordeste, beneficiando essas regiões, elevando a produção econômica e distribuindo melhor
a renda. I:: através dessa via que- Sr. Presidente,
peço um pouco de sua tolerância_ quanto ao tempo- o Brasil poderá estabelecer os mecanismos
de importação e exportação, favorecendo os países vizinhos a exportar pelo Atlântico. E il6s do
Brasil teremos acesso à costa oeste norte-americana e também aos países do Pacífico, evitando,
assim, as rotas prolongadas e absurdas do Estreito de Magalhães, no Cone Sul do Continerite,
bem como do Canal do Panamá. Assim, estare- mos trabalhando, seguros, para se estabelecer
a rota do progresso, para uma nova etapa histórica, que é a virada realmente para o Pacífico.
Já esperamos vinte e _quatro anos. Um ano arriais
pela íntegração e desenvolvimento amazónico é
suportável. E nós não nos sentimos culpados,
como disse, em_ seu p-roselitismo de baixo nível,
o Senador Mário Maia, demonstrando sua colossal ignorân~ia acerca de tão importante assunto,
mas honrados por estar construindo esta grande
meta, abrindo um canal novo para a diplomacia,
para o comércio e para o desenvolvimen_to do
Acre, da Amazônia e do povo latino-americano.
(Muito bem!)
DISCURSO PRONUHC!ADO'PELO SR.
AURFOMELLONASESSÃODE 12-12-88
E Q(JE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTER/Oi?frfÉf/~
TE-···
.
O SR. AUREO MELLO (PMDB - N>l. Pronuncia o seguinte discurso.) - sr. President~.
Srs. Senadores, não poderia deixar passar sem
apoio imprescinclivel o artigo do Professor Argem~o Pr~lcóplo, que é Doutor em Sociologia pela
Universtdade de Berlim e COordenador da PósGraduação em Relações lntemaclonais da Universidade de Brasília, a respeito do problema que
vem sendo agitado internacionalmente sobre a
chamada devastação da Amazônia. Poucas vezes
observamos um artigo ou um pronunciamento
abalizado pela tecnicidade em que exista uma
isenção científica, absciluta,-revelando qUe nO Brasil ternos figuras idealistas capazes de realmente
trabalhar com os olhos voltados para o interesse
coletivo e, acima de tudo, colocando a Pátria em
primeiro lugar.
_
. Lerei, para que conste da Ata, o artigo pronunCiado, ontem, no Correio Brazlliense, de autoria
do eminente Professor: - -- AMAZÓNIA lÁGRIMAS DE CROCODILO
Argemiro Procópio"'

Só na Europa existem, atua1mente, cerca
de 2_00 centrais nuaeafes- em funcionamento. É sabido seu perigo, dos riscos a que
elas expõem permanentemente o homem e
a natureza. Pior de tudo é que acidentes nucleares de monta não têm ainda tecnologia

suficiente para seu controle. Podem colocar
em jogo a vida de todos os homens.
Mas, hoje, grande parte da opiriião pública
dos países desenvoMdos, que convive nO seu
dia-a-dia com _a energia ger~a por centrais
nucleares, está s~ndo induzida a pensar que
a afne?ça à s~bre~vência do planeta está
nas queimadas da Amazônia, falsani_ente
descrita como o pulmão da terra.
A discuSSão ecológica transformou a Amazônia em qUestão central diante dos olhos
do mundo; parece que está sendo utilizada
até mesmo para desviar a atenção de problemas ambientais internos de vários países. Assim, os graves _efeitos das chuvas ácidas metem menos medo. Tenta-se acabar com o
·~ ·pesadelo_ das conseqüências ainda sentidas
do acidente em Sevesso, na Itália, Three MiJe
--· lsland, f?OS Estados Unidos, Chernobyl, __ na
Gnião SOviética, e BophaJ; na fndia, onde as
fammas das duas mil pessoas mortas ainda
_ lutam na justiça para receber o que reclamaram contra a multinacional norte americana
Ulilon Carbide.
Questão Estrutural

Manipulada, __a opinião pública vai sendo
l~vada por análises de conjuntura. EsQUece
qu~ os m~iores problemas pertinentes· ao
meto ambtente no Terceiro Mundo nascem
das_ desigualdades entre as nações e que são
de-_ ordem fuitdamentalmente estrutural. É
-necessário compreender a questão ambiental dentro de um todo. Juntamente com o
arrnam~ntismo ____;que garante os-privllégios
dos pa1ses ricos - , a geração e o uso de
e~er~ia para atender ao consumiSmo da priVIlegJada casta dos países centrais, constituem as principa~~ causas dos desequilíbrios
ecolÓgicos.
O consumo energético de um cidadão suíço-de classe média corresponde ao de aproximadamente meia centena de favelados
paulistanos. Que se tome como base de
co':lprova~ão o modus-vivendi e a parafernál!a plástico-metálica de s_eu habitat. Só
o fato de poder voar de vez em quando em
aviões que bebendo querosene emporca~~~ os céus, ter am carro a gasolina, ar-condicionado, televisão, aquecedores, usar cremes e xampus, desodorantes, talcos, e ter
um abarrotado guarda-roupa etc., já dá idéia
de qu~nto custa es.ta gente para a natureza.
TodaVIa, é desta espécie de s_ociedade que
cheg8J!l as maiores preocupações quanto à
explosao d_emográfica, _as receitas para conter o crescimento populacional e lições de
--_ecologia!
Para_ se acreditar no discurso que chega
dos patses altamente industrializados sua sociedade deverá antes dar exemplos ~ provas
de co~rêncla. Serão mais eficazes que as
mesqumhas pressões via boicotes, corno as
recentemente impostas sobre o Brasil pelo
Banco Mundial. Ainda que cesse por completo a prática das queimadas na Amazônia
--=- que todos somos __contra, inclusive a que
recebe o nome de coiva~:a, feita pelos índios
em suas plantações, o meio ambiente continuará correndo os mesmos riscos. Isto se
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a questão da poluição industrial e urbana
não for urg~ntemente solucionada.
_Er:n ~e sabendo_cjue a degradação ambiental como a que sofre São Pati1o e_a cidade
do México causam graves enfermidades, fazem muitíssimo rriais vítimas -que as a!>omin~v~is queimadas, qual a razão do sll~ncio
internacional dia"nte de tais problemas? Por
outro lado, por que tanta preocupação pela
Amazônia,justameJ1te agO_ra que o segmento
nacionalista das_ Forças Armadas passou,
através do Projeto Ca1ha Norte, a dar passos
concretos no processo de sua defesa, coibindo inclusive a ação do narco-tráfico?
-~~es do Fogo

Enquanto as chaminés das multinacionaisin~istirem em despejar fumaças tóxicas em
nossas cabeças, contimiarem. fabricando no
Brasil dois tipos de automóvel, ou'seja, os
com controle de poluição para o exterior e
os mais poluentes para o consumo interno,
não há como deixar de v_er as lágrimas ecol6-- gicas derramadas no exterior pela Amazônftl,
como lágrimas de crocodilo.
A região arnazônlca, desde os anos 70,
com o processo de expansão da fronteira
agrícola, vem se transformando em paraíso
das multinacionais, dos agrotóxicos e grupos
estrangeiros que de lá extraem gigantescos
lucros, sempre remetidos para o exterior. A
soja e a bovinocultura que sucedem as quei~
_ madas, estão dentre os itens que mais contribuem para o superávit da balança comercial
-que permite o pagamento dos juros da dívida
externa.
Nas denúncias sobre a degradação do
meio ambiente arnazônlco, poucos_ no exterior as associam ao problema do endividamento_. Muito menos ainda é dito a respeito
-da ação nefasta dos oligopólios, da concentração das terras em mãos de poücos e da
mineras:ã:o feita de maneira poluente e depredante..Que parte_ substancial da destruiçã-o
ecológica, que o fogo na Amazônia é iguãlmente ateado pelos interesses do capital in~
temacional.
- Como exemplo podem ser citados muitos
grupos. Entre eles o üquifarm e Ente Nacionalldrocarbureti da Itália; a Bruynzeel Madeiras S/A que é holandesa; Georgia Pacific Co.,
Madeiras Gerais da Amazônia SA do norteamericano Robin Hollie Me Glohn; Toyomenka do Japão; Cia. Vale do Cristalino da Volkswagen; Brascan dO Canadá e _King's Ranch
dos EUA Isto sem falar na Nestlé, Goodyear,
Bordon e Andersen Clayton que igualmente
ajudaram a queimar parte da Amazônia legal
para criar o boi.
É bom pois que o Brasil vá cuidadosamente se prevenindo. Da mesma forma como muitos crimes são cometidos em nome
da liberdade, também invocando a ecologia
,muitas ações poderão ser_ empreendidas
contra os interesses nacionais, dando forças
às perigosas teses de internacionalização da
Amazônia brasileira.
"' Argemiro Procópio é Doutor em Sociologia pela Universidade de Berlim e Coordenador da P6s-GraCfuaÇão em Relações lnternacionais da Universidade de Brasília.
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Todo o artigo_ se baseia em dados precisos
de uma pessoa que conhece· profundamente a
matéria.

Já convoquei o Professor Argemiro Procópro
ao meu gabinete, para receber de S. S• os ensinamentos imprescindíveis para que, no Senado, eu
possa traduzir como um elemento de informação

abalizada, esse problema fundamental que tem
tangenciação com a Segurança Nacional, a preservação da Amazônia e a questão das chamadas
queimadas. (Muito beml)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ROY BACELAR NA SESSÃO DE 13-12-88
E QCJE, ENTREGOE A REVISÃO DO 0~
DOR, SERIA POBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Para
reclama:ção.) - Eminente Presidente, Srs. Sena-

dores, eu não quero me tornar cansativo e nem
abusivo, entretanto, acredito que é um direito que
devo ter, em solicitar uma explicação -da Presidência da Cãsa.
NG Último dia 1O, na Secretaria, demos entrada

em um projeto de resolução ·que deveria ter sido,
numa primeira sessão, ou seja, ontem pela manhã, lido neste plenário. Entretanto, não o foi para
estranheza nossa.
O Presidente da Casa, eminente Senador Humberto Lucena, declarou que estava ouvindo o setor
juridico do Senado, para saber se deveria ser uma
iniciativa da Mesa, do seu Presidente, se feria esse
projeto de resolução o Regimento Interno, ou se
era inconstitucional.
No nosso entender, nada disso é, porque esse
projeto nosso não deve ser privativo do Senado,
em face de não criar ou pretender extinguir cargos, como também legislar sobre seus serviços,
fixação de vencimentos, conforme a alínea m, do
art. 95, que diz das atribuições da Comissão Diretora. No nosso entender, Sr. Presidente, Senador
Jutahy Magalhães, o que es_tá havendo é uma
procrastinação do Presidente da Casa, em relação
ao direito líquido e certo de qualquer Sr. Senador.
Eu não gostaria, de maheira alguma, em face
dessa demora, dessa procrastinação, de procurar
tomar outras atitudes, no sentido de que todos
os projetes que venham a ser votados nesta Casa
necessitem que se peça verificação de número,
o que, aliás, é um direito e obrigação de que
assuntos e projetes sejam votados, de acordo
com o Regimento, com a maioria dos Srs. Senadores presentes na Casa.
Daí fazer, nesta sessão, um--último apelo a V.
EX' para que fale com o eminente titular, o Senador Humberto Lucena. para que deixe de procrastinar esse direito líquido e certo de um Senador
apresentar um seu projeto, e que esse projeto
seja de imediato, como tem sido quase sempre
em todas essas sessões legislativas, por parte da
Mesa, ler logo -de imediato, na próxima sessão
do Congresso ou do Senado. Daí fazer esse apelo
a V. Ex", na certeza de que o_ Presidente haverá
de dar alguma resposta sobre essa minha reclamação, essa minha solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Pelo respeito que V. Ex" merece do Presidente
da CaSa, -Corria de todos os Srs. Senadores, o
Presidente está examinando, com o devido cuida-

do, a proposta, o projeto de V. Ex" Solicitou da
Consultaria da Casa uma opinião juridica a respeito da matéria para tomar a sua decisão. Quando S. Ex' assumir a Presidência da Ccisa, no decorrer ·dos nossos trabalhos, possivelmente darã a
decisão finaJ, se jã chegou a informação solicitada
por S. Ex."----V. EX' põde ter certeza de que a preocupação
da Presidência, do Presidente Humberto Lucena,
ê exatamente dar a atenção que V. EX~' merece.
O SR. ROY BACELAR -

Espero que assim
proceda o eminente Presidente da Casa.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a V.
~ que o Parlaffientar tem o direito de propor
errierida_ à ConstitUição, ·de apresentar projetas
de lei, lei complementar, ordinária, e veja corno
esse regimerito é tão arbitrário, tão discricionário
que até para legislar sobre um assunto que diz
respeito à Casa, ao Senado, multas das coisas
-têm de ser privativas da Mesa Diretora. Às vezes,
a Mesa toma determinadas posições sem o conhecimento dos Srs. Seriadores. Não é que queiramos votar em todas as matérias que caibam
à Mesa Diretora decidir, mas, pelo menos que
nós Senadores possamos tomar conhecimento
do que se passa naquele setor do Senado, que
é a Mesa Diretora. Agradeço a V. EX'
.

D!SCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃOMENEZESNASESSÃODE13-12-88
E QOE, ENTREGUE A REVISÃO DO 0~
DOR, SERIA PUBUCADO POSTERiORMENTE.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, têm
acontecido coisas esquisitas nesses últimos tempos na politica bras~eira.
OuvimoS há pouco o Senador Itamar Franco
fazer comentários dos mais inesperados em torno
dos noticiários constantes dos jornais.
Vejo, também, aqui a Prefeitura do Estado do
Rio de Janeiro pedir um empréstimo de 20 bilhões
de cruzados para pagamento de funcinoalismo
público de outras Contas em atraso.
Imaginem se a moda pega/ Se a moda pega,
cada prefeitura brasileira passará a pedir empréstimos para pagar o seu funcionalismo público.
Isso está acontecendo amiudadamente em vários
Estados da Federaçáo.
Agora, aqui está o pedido do Estado do Rio
de Janeiro. É realmente um assunto estranho,
porque é_ um dos estados mais ricos do País;
cobra um dos impostos mais caros do País, porém, a assistência, a limpeza e a segurança do
Rio de Janeiro estão deploráveis. A cidade toda
esta esburacada, esbandalhada.
Vimos outro dia também urn fato esquisito. Verifiqu_,~:j_que empresas particulares estão tomando
a si a responsabiUdade de fazer a limpeza pública
na cidade, de consertar jardim, de consertar praça,
de consertar melo-fio. Quer diZer, são coisas estranhas que estão acontecendo no Rio de Janeiro.
-Ora, será que foi tão dificíl para o Rio de Janeiro
administrar aquela prefeitura com todos esses recursos que tem? Será que (Õi incapaci'dade da
direção da prefeitura? Será que foi desinteresse
da direção da prefeitura?
Oi:jue é profundamente lastimável é que o fato
existe, e hoje se diz e se vem ao Senado pedir
autorização para fazer esse empréstimo de 20

e.
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bilhões de cruzados, para pagar o funcionalismo
público, dizendo que é para-atender ao Natal. Não,
Sr. Presidente não é para atender ao Natal. t:
para atender à subsistência desses _cidadãos_ que
estão lá, dois, três meses sem rec-eber o seu dinheiro. ISso é um descaso_, isso é um desleixo,
é uma falta de administração que não se justifica
neste País.
Nós estamos aqui falando toda hora ..
OSr.Jutahy Magalhães- V. Ex" me permite
um aparte?

O SR. JOÃO MENEZES-- ... ou coisa parecida e n6s nã_o podemos aceitar-·
(tumulto no plenário -

inaudível)

OSr.Jutahy Magalhães- V. Ex' me permite
um aparte?
O Sr. Nelson Carneiro- V. EX me permite
um aparte?
O SR. JOÃO MENEZES- Vou dar o aparte
a V. Ex'

O Sr. Nelson Carneiro - E a mim também,
Senador.
o

O SR. JOÃO MENEZES- Com muito prazer, V. Ex~ é uma das estrelas do Rio de Janeiro
e não pode ficar de fora desse debate.
O Sr. Nelson Carneiro- Muito obrigado-.
O SR. JOÃO MENEZES -

Então, parece-

me isso .tudo muito estranho. Como é Que se
deixa a nossa melhor cidade, a cidade maravilhosa dos nossos encantos; chegar ao estado em
que está? O que é isto? Péssirna, _terrivelm_ente
péssima, a administração. O prefeito, que vai assumir no día 1~ de janeiro, logo leva, de saida,
essa bomba de_ 20- bilhões de cruzados para o
empréstimo. É uma cOisa que precisava realmente de explicação.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. JOÃO MENEZES -Ouço, o nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. J11tahy Magalhães - V. Ex' diz que
coisas_ esquiSitas têfn ocorrido na política brasileira. COQcordo com
Ex~ Veja: a prefeitura do
Estado do Rio acreditou no Governo Federal,
quando tivemos aquela calamidade que @ todos
nós brasileirO$ preocupou, quando ocorreu no
Estado do Rio de Janeiro, principalmente na sua
Capital, a calam1ãade, que todos nós deploramos.
O Governo Federar ficou de socorrer aquela Prefeitura, com os recursos necessários- para suprir
as necessidades enfrentadas por aquela comuÍlidade e, no entanto, não o fei. A prefeitura sócOrreu-se de seus recursos" para enfrentar aqueles
problemas que a afligiam em uma situação de
emergência. Agora, a prefeitura está na expectativa de que esses recursos venham suprir aqueles que foram retirados, do seu parco orçamento,
para atender às suas necessidades prementes e
emerQenciais. Portanto, V. Ext vê o quanto pagamos pcir acreditarmos na paJavra dO Governo que
V. Ex!' tão bem- defende. Naquele Problema da
Bahia, por exemplo, que aqui discutimos e fizemos um acordo, com o compromisso assumido
pelas lideranças que estiveram no Palácio do Pia-
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nalto. E õ Governo federal enviou para cá uma
mensagem dizendo que iria liberar os recursos
em benefício da Bahia, mas até hoje o Go:verno
Federal não liberou um centavo sequer daquele
compromisso _assumido, na presença do Senador

Ronan-Tito, que era o líder do PMDB e que _esteve
lá com-o Presidente da República e_eu dizia: "Se
eu não puder acreditar na palavra de _um Presi-

dente da República, eu não tenho mais condiçõ_es
de acreditar em ninguém neste País". Infelizmen-

te, eu não poss_o_ acreditar na paJavra de um Presidente da República, o que é uma coisa muito

esquisita, realmente na políttca nacional.
O SR. JOÃO MENEZES - É interessante.
Em todo o caso; procuramos sempre uma pessoa
para ser a responsável. Aqui, agora, na política,
tudo é responsabilidade do Governo federal. Tuw
do. Se chove, o·responsável é o Governo Federaf;
se tem enchente, o responsável é o Presidente
da República; se tem seca, o responsável é o Presiw
denteda: República; gastawse o dinheirO- no Rio
de Janeiro é por causa do Presidente da República. Na Bahia, se falta um dinheiro Já, o Governo
não arrecada e o emprega mal, o responsável
é o Presidente da República. Não pode ser assim.
Nós temos que mudar essa maneira de interyretar
os fatos. Não é· possível continuarmos assim: O
que n6s precisainos é mudar de administração,
é mudar de ponto de vista e, sobretudo, administrar as prefeituras dos governos, com: garra,
com seriedade, com honestidade, que o dinheiro
vai dar.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOÃO MENEZES- Com muito pra-

zer.
O Sr. Nelson Carneiro - Posso informar
a V. Ex~. o Senado é testemunha e todos os
homens públicos deste País podem depor e até
as pedras da cidade do Rio de Janeiro, se se
levantassem, ainda deporiam no mesmo sentido,
de que a administração, que pede hoje esse emw
préstimo teve, à sua frente, um homem de caráter,
probo, capaz, digno, que é o nosso antigo Companheiro Roberto Saturnino Braga Portanto, não
está em causa isso. Quei'o apenas dizer que o
Rio de Janeiro sofreu doiS golpes nestes últimos
anos: deixou de ser a Capital da República. Para
Brasilia vieram todos os serViços. E segundo, além
disso e contra a vontade, foiwJhe imposta uma
fusão. De modo que, esses dois fatos desorgaw
nizaram a economia da cidade do Rio de Janeiro,
que antigamente era a Capital da República. Cow
mo hoje, se transferíssemos a Capital de BrasiJia
para qualquer outro ponto do território nacional,
a situação seria a mesma. Portanto, V. Ex•, quando
faz crítica à situação do Município do Rio de Janeiw
ro, deve levar em conta que a antiga Capita1 do
Brasil foi transferida para a nova Capital do Brasil
e, se amanhá essa nova Capital for transferida
para um outro local, Brasílía, então, se encontrará
na mesma situação.
O SR. JOÃO MENEZES- Emiriente Senaw
dor Nelson Carneiro, nãO discuto aqui a honoraw
bilidade nem a inteligência do Prefeito do Rio de
Janeiro; mas discuto a sua incapacidade adminisw
trativa. Essa fói provada; essa está provada, porw
que não soube administrar aquele município. Jmaw
gine se cada prefeito que assumir a Prefeitura

do Rio de Janeiro vier, de vez em quando,J?edir
dJriheli-o a(}uí para pagar o funcionalismo público.
Oride vamos pa-rar?
Quero dizer aqui à Mesa e ao Plenário do Senaw
do que vou dar o meu voto favorável. Mas, _quando
vier amanhã, aqui, um pedido lá de Manaus, ou
de uma Prefeit.ura do Piauí, ou da Prefeitura de
Belém, ou da Prefeitura de SalVador, ou de São
Luís, pedindo dinheirO para pagar o funcionalismo
público, esse Senado vai ter que dar também,
e isso será o-coroamento. da i!'l<;apacidade administrativa.
Fica aqui o nosso protesto, e a esperanÇa de
que os novos prefeitos possam realmente execuw
tar a sua administração dentro das receitas que
os municípios tenham, para que não aconteçam
e liãO se rePitam fatos estranhos _e esquisitos _como este que ora se discute.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DISC{JRSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
15-12-88, E QUE, ENTREGUE À REWSÃO
DO ORADOR, SERIA P{JBUCADO POSTE-

RIORJI!EJYTE.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
disCUti.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, contiw
nuam a acontecer coisas esquisitas aqui. Agora
mesmo, o Senador Carlos ChiareIIi disse que houw
ve um projeto soPre o salário mínimo que, tendo
sido aprovado pelo Senado, foi para a Câmara;
onde desapareceu. Voltou um outro da Câmara
P5Jra cá. Pelo Regimento, pela Constituição, o pro.:
-jeto. do Senado, enviado à Câmara, deveria voltar
para ser aprovado pelo Senado.
Mas esta é apenas uma preliminar. Quanto ao
salário mínimO, nós o discutimos quando ele era
variável de acordo com a região do Pais~Apresenw
tamos um prOjeto, que depois foi transformado
em lei, para que o salário mínimo fosse unificado
em todo o_ País, Infelizmente, chegou-se ao resultado esperado: o salário mfnimo ficou igual, seja
no Pará, seja no Rio Grande do Sul, seja em São
Paulo~__

~~

Sexta-feira 16

4301

e_o que é populista? E: defender essa história do
sa];irio mínimo para enganar uma grande maioria
do povo_brasileiro que precisa realmente de melhores condições de vida.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu
nã_o quis deixar de passar a discussão desse pro·
jeto_ de__ lei sem expressar o nosso pensamento,
a nossa idéia, de que ehquanto o Brasil continuar
nessa política baseada no salário, nunca chegaremos a um combate à inflação temos que encoritrar outros caminhos, outras normas, para que
aqueles que recebem o salário do seu trabalho
possam, realmente, ter tranqüilidade e condições
_de adquirir o mínimo:_ de que necessitam para
o seu bem-estar social e para a sua vida. Não
adianta colocar, hoje, quarenta mil cruzados de
salário, ainanhã cem mil cruzados de salário, nada
vai resolver a situação social.
Portanto, fica a nossa estranheza, e esperamos
que o Congresso p·ossa, no futuro, com as suas
novas atribuições, com os seus novos poderes,
_apresentar à Nação um-projeto que venha, na
realidade, resolver ou melhorar a situação deficitária do traba,Jhad_or, do empregado e, por que
não ~dizer, â.e toda a população brasileira?
DfSC(.IR$0 PROIYU/'!CJADO PELO SR.
JOÃOMENEZES/'!ASESSÃODE 13-12-88
E OOE. ElYTREGUE À REVISÃO DO OR4DOR,
POSTERIORMEIYTE. SERIA
.. POBUCAOO
--

0 SR. JOÃO MENEZES - O que o Regirpento manda fazer? Deve haver ?]gum artigo do
Regimento qUe dê alguma orientação para isto.
Eu não- sei, porque o Regimento muda a toda
hora aqui. Quando chego há um artigo; depois
muda-se para outro. Assim, eu já não sei. Como
votaremos aqui 50 emendas, sem saber nem o
que ela_$ d~põem? É uma brincadeira a votação!
Não é real! Quero deixa-r isto consignado, nos
nossos trabalhos, para que fique expresso como
estão sendo votadas as coisas aqui no Senado.
Com ou sem o Regimento, fica constando isto
que eu disse.
DISCaRSO Í'RÓNU!YaADÓ PELO SR.
EDISONLOBÃONkSESSÃODE 13·12-88
E OOE. EffJREG(JE À REYJSÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICAOO POSTERJORME/'ITE.

Hoje, o salário mínlmo é incapaz de atender
às neceSsidades Vitais, básiCas do trabalhador e
às de sua famflia. Tentei apresentar uma emenda
na discussão na Constituinte, no sentido de que
o salário mínimo fosse determinado pelo valor
do trabalho que o cidadão prestasse, a fim de
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para
que se acabasse com o salário mínimo, porque, discutir.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, estano nosso entender, essa política, hoje, baseada mos diante, certamente, de uma definição grave.
no salário mínimo é, uma política enganadora, De um lado_ está o projeto da Câmara, que, evidenporque esse salário mínimo não es_tá de acordo temente, não é o melhor, pois eivado de??íVocos,
com o que determina a Constituição, e nem pbde- de erros e de imperfeições; de outro lado, a pressa
ria estar, nem haveria condições de estar.
coih que temos_que decidir sobre esta matéria.
Se V. Ex". ,quiserem uina prova de que isto
Sr. Presidente, há 2G-dias- talvez um pouco
é verdade, basta verificarmos que o cidadão, _que m_ais -, o_Senado da República votou o projeto
hoje ganha 30 -mu cruzados,-pa"ra o mês que vem, -do Senador Carlos Chiarelli, aprovando-o potunaw
passa a 40 mil cruzados. e eu aposto que neste nimidade, e o enviou prontamente à Câmara. Teele está mais pobre do que quando ganhava trinta ve, portanto, a Câmara, tempo sufiCiente para SOmil cruzados. Porque o custo das utilidades é cada bre ele meditar, elaborar um substitutivo se o de_·
vez maior, há um desequilíbrio tremendo, e a sejasse, melhorar o projeto, como desejávamos
doença não está no salário mínimo, a doença todos nós e, _em seguida, decidir sobre a matéria.
eStá erri Se equilibrar a vida política do País, está Não o fez, preferindo votar o seu próprio projeto
no sentlâo de se equilibrar a necessidade do País. com enorme atraso, c.olo_cando agora o Senado
Não adianta subir o salário mín[mo e triplicar o diante de tamanha díficuldade.
0- _Senador Carlos Chiarelli, no seu discurso
custo das· utiiidàdes. É essa a tese que· defendemOs há muito tempo. Mas é muito difícil defender que ouvimos ainda pouco, foi não apenas brilhanuina tese como essa, porque o que é populismo te, mas, a meu ver, tratou com extrema compe-
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tência essa matéria, mostrando os equívocos e
as imperfeições_ do projeto da Câmara, alguns
dos quais insanáveis, ao tempo em que propunha
solução, que era a aprovação de um substitutivo

que seria a repetição de seu próprio projeto e
que, em seguida, enviaríamos à Câmara.
Alega-se, agora, que não haverá tempo para
que a Câmara examine essa matéria. Não haverá
tempo, como, se a Câmara enviou ontem ao Senado o seu projeto e hoje, estamos deliberando
sobre ele? Como nãQ poderíamos votar, hoje, o
substitutivo Chiarelli, enviá-lo à Câmara aifiãnhã,
para que, amanhã ou depois de amanhã, ele fosse
igua1mente votado lá? O tempo que teríamos aqui
para votar o projeto da Câmara, seria o mesmo

que a Câmara_ teria para eXaminãi' üm projeto
do Senado. Mas, o que mais~ preo~upa é a descoberta terrível que faz o Senador Carlos Chiarelli,
segundo a qual pode o empregador aplicar descontos sobre todos os itens do salário mínimo,
pela lei que estamos votando. Isto_ signt:fica que,
em lugar de beneflcia_rmos_os trabalhadores com_
o salário mínimo maior, estaríamos pr'eclsamente
retirando dos trabalhadores, tudo aquilo que talvez
enganosamente, a eles estamos dando. Este argumento, para mim é quase fatal.
O Sr. Chagas Rodrigues -- Permite V. EX•
um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO --Ouço à nobre
Senador Chagas Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues - Não é bem assim, se V. Ex' me permite. O nobre Líder, Senador
Carlos Chiai:elli, realmente usou de" força de expressão. Entre os Itens está, por exemplo, lazer,
5%. O empregador não pode descontar 5% de
lazer, também não pode descontar4% de higiene,
nem pode descontar 9,5% de vestuário. Deste
modo, esse receio de V. EX", na Prática, ele não
ocorrerá.
O SR. EDISON LOBÃO -Senador Chagas
Rodrigues, é_ claro que pode, pois a autorização
não é limitativa, ela é ampla; o empregador pode
descontar tudo quanto desejar, pois a lei não limita
o desconto a ser aplicado pelo empregador.
O Sr. Wilson Martins- Causa espé-cie...

O SR. EDISON LOBÃO- Exatamente. Então o meu receio é que desejando beneficiar os
trabalhadores de salário míniffici nós todos acabe~
mos por prejudicá-los de maneira definitiva.
Sr. Presidente, em todos os países desenvolvidos do mundo o salário mínimo, que está sendo
pago pelas empresas. é maior do que aquele que
a lei estabelece. _O salário mínimo nos EStadosUnidos é bem menor do_ o que é pago pelas empresas. Aqui nós teríamos também que ter esta
preocupação. Há empresas que já pagam muito
mais de 60 mil cruzcidos a titulo de salário mínimo,
pagam 100 e 120, mas há, também, uma quantidade enorme de empresas -que não conseguem
pagar o salário de 60 mil cruzadOs. Então, vamos
ter uma legião de desempregados neste País POr
conta de um benefido que queremos, sim, todos
nós, atribuir aos nossos trabalhadores.
Em razão disto, Sr. Presidente, a Liderança do
PfL acompanhará o Senadõr" Carlos -Cfiiarelli na
votação do seu substitutivo, mas deixa a questão
na Bancada em aberto. Cada senador do PFL
emitirá o seu voto, segundo o seu próprio pensa-

mente, por se tratar, exatamente, de uma matéria
de profunda indagação, de grande responsabilidade.
Mas lamento sinceramente qqe _a Câmara não
tenha dado ao Senado da República o tratamento
qLie esta-c-asa, sistemática e -imperatiVamente,
vem dando" à Câmàra. E Se tiVE:mos apénas 2
dias- e estamos cumprindo o_nosso dever nesse
ptazo - não s-ei por qué a Càmàra não poderia
também c_umprir!? seu em 2 dias, por igual.

O Sr. CarloS Chiarelll- Permite V. EJc'1 uma
pequena inteiVenção, nobre Senador?
O SR- EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex' com
prazer.

O Sr. CadOS ChiãreDi - Sem entrar na diScUss[o_ geral dE: mérito - haverá op_ortunidade
para tanto-, apenas com relação ao-item levarltado pelo ilustre Senador Chagas ROdrigues. O
inciso IV do_art. 7"~ que trata do salário mínimo
diz, textualmen~:_
-"IV- salário mínimo, fixado em lei, nactonalmenfe unificado, capaz de aten-der a suas
-necessidades vitais básicas· e à-s de sua família,_ com moradia", et~.'~
Então, para fins da Constituição, alimentação,
morâdia, educação, saúde, vestuário, Jazer, higiene, transporte e previdência social são necessidades, fatores integrantes da composição do salário a título de necessidades. O que o proJeto da
Câmara-diz é: ''Para os efeitos do disposto no
art. 82 da Consolidação .. .--etc., "os percentuais
de áe-sconto ·serão", e aí arr_:ola as necessidades,
tratando-as como elementos suscetíveis de desconto, e as arrola de maneira a chegar a cem
por cento. Então, é óbvio que o projeto desfigura
o texto da Constituição e, ao invés de fazer o
cálculo integrado de elementos capazes de serem
tomados como necessidade para fins de afer!_ção
do valor e f~Xação,·os trata como elementos capazes de assegurar o direito de desconto, que somados chegam _a ce~ por cen_t?· -~ apenas isso.
O SR. EDISON LOBÃO -V. Ex' tem toda
razão. E do mesmo modo que está óbvio que
o projeto permite esses descontos, está claro,
também, que os empresários, os empregadores,
vão Praticar faiS descontos e, nesse caso, estai-emos praticandO uina quim€ra em matéria de salário mínfmo.
_.sr. Presidente, nao sou contrário a u_m salário
míilimo -erevado, pens-CY qUe os trabalhadores que
percebem o salário mínimo são os qu-e mais sofrem neste País e que precisam, siffi, Ser ajudados.
Mas, e!T! non:te_desta ajuda, não podemos prejudicá-los ainda mais. Desejo votar uma lei que seja
benéfica aos nosSos trabalhadores e não urna
armadilha.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._(ML!ito
bem!)
ATO DA COMISSÃO DIREfORA
N' 62, de 1988
- DISPõe sobre a concessão de passagens aéreaS aos senadores. e dá outras

providências.
A Comissão Direfora do Senado Federal, no
uso -de suas atribuições regimentaiS, Resolve:
Art. 1ç Fica o Diretor~Geral do Senado Federal autorizado a requisitar das empresas de trans-

Dezembro de 1988
porte aéreo, mensalmente, para cada senador,
5 (cinco bilhetes de passagem.
§ 1~ Para os representantes dos estados serão requisitados bilhetes nos seguintes itinerários:
-BrasíJia I Rio de Janeiro /Bré!.sma (um)
-Brasília fRio de Janeiro I capital do Estado
de origem I Rio de Janeiro I Brasília (um)
- Brasíliã I capital do Estado de origem I Brasilia (três)
§ 2° Para os representantes do Distrito Federal serão requisitados 5 (cinco) bilhetes no it;in~
rário Brasília I Rio de Janeiro I Brasí1ia.

Art. 2, Aos membros da Mesa Diretora e seus
suplentes, bem como aos Uderes de partido será
concedida quota eXtra de passagem aérea, correspondente a 2 (dois) bilhetes mensai_s,_no itinerário
Brasília I capital do estado de origem I BrasíJia
ou Brasília I Rio de Janeiro _I Brasília, quando
se tratar de representante do Distrito. federal._
Art. 3_~ __ Fica ext.i_nta:_a ajuda de custo paga aos
senadores para transporte aéreo.
Art. _4? Este ato entra em vigor a partir de
1? de janeiro _de 1989.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado_ Federal,_ 15 de dezembro de 1_988.
-Humberto Lucena - Lourlval Bastista Jutahy Magalhães - Odaclr Soares - Wilson Martins.
ATO DO PRESIDENTE

N' 156, de 1988
O Presidente do Senado Federal, rro uso das
atribuições que lhe cbnfetei"Tf os ·arts. 52, it"em
38, e 97, indso IV, do Regimento Interno, e de
acor4o com o __que COnsta d& Resolução n? 191,
de 1988, resolve:
Nomear Mari6el Vitela Ge Magalhães, Técnico
em Coinunicação Social, Classe "Especial", Referência NS-22~ do QUadro Permanente do Senado
Federal, no cargo em OOITiissão de_ Diretor ·4a
Secretari" de Comunicação_ Sod~l, Código SFDAS-101.5.
.
Senado Federal, 16 de dezembro de-1988.Senador Humberto Lucena. Presidente do Se~
nado Fede(al.
.ATO DO PRESIDENTE
N• 157, de 1988

O Presidente do Senado Federal, no u_so das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno -e de
conformidade com o que consta da Resolução
n" 191, de 1988, resolve:
· ·Nomear__Heraldo de Abreu Coutinho, Técnico
Legislatívo, ClaSSé "Especial", Referência NS-~25,
do _Quadro Permanente do Senadô-Fedei-al, nã
cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria
Técnica Eletrônica, Código SF-DAS-101.3.
&nado Federal, 16 de dú:embro de--1988.Senador Humberto Lucena. Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE

N' 158, de 1988
O PresJdente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, íte-ni.
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno__ e de-

acordo com o disposto na Resolução
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Dezembro de 1988
n~

124, de

1987 e Resolução n~ 208, de 1988, resolve:
Nomear Caio_ Terres, T_écnícó em Legislação
e Orçamento, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Fede-

rai, para exercer o cargo em comissão de Diretor-

Executivo do Cdesesen Código SF-DAS-101.4,
do Quadro Permanente do Senado Feder_al.
Senado Feâeraf; 16 de _dezembro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 159, de 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os ãrtígos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de

acordo com o disposto na ResOlUção n~ 208. de
1988. resolve:
Nomear Maria do Amparo Medeiros Parente,
Técnico Legislativo, Oasse "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Pei"ini:ú1ente do Senado Fede~
ral, para exercer o cargo em comissão de Chefe
do Cerimonial da Presidência, Código SF~
DAS-1 02.3, do Quadro Permanente do Senado
Federal.
Senado Federal, 16 de dezembro de 198ã.·Senador Humberto Lucena Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N° 160, de 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições_que lhe conferem os _artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, em
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2. de 1973,
revigorada pelo Ato n" 12, de 1983, _da Comis~o
Diretora, de acordo com o que dispõe a Resolução
n~ 130, de 1980, e tendo em vista o que consta
do Processo n" 016. 218/88-4, fesalve dispensar,
a partir de 12 de dezembro de 1988, a Senhora
Jerusa Maria Figueirêdo de Morais Rêgo Netto,
do emprego de Assessor Técnico do Gabin€te
do Senador Raimundo Lira, contratado sob o regime juridico da Consolidação das Leis do Trabalho
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Senado Federal, 16 de dezembro de 198f3.Senador Humbé:rto Lucena Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
J'ro 161, de 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições_ que lhe conferem os artigos 52, item
3Ef, e 97 inciso IV, do Regimento Interno, em cOn.;
formidade com a declaração de competência que
lhe foi outorgada, pelo Ato n" 2, de 1973, revigo·
rada pelo Ato n~ 12, de 1983, da Comissão Diretora, de acordo com o que dispõe a Resolução
n~" 130, de 1980, e tendo em vista o que consta
do Processo n~ 015.930/88~2, resolve dispensa·r,
a partir de 1c de janeirO de 1989, o Senhor Paulo
Lopo Saraiva, do emprego de AssesSor Técnico
do Gabinete do Senador Lavoisl'er Maia, contratado sob o regime jurídico da Consolidação das
Leis_ do Tr~balho e do Fundo _de Garantia por
Tempo de Serviço.
·
Senado Federal, 16 de dezêmbio de 1988. :..._
Senador Humberto Lucena Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
No 162, de 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso JV. do Regimento Interno e de
acordo com o disposto na Resolução n~ 21 O, de
I 988, resolve:
Nomear José Carlos Alves dos Santos, Assessor
Legislativo, SF-AS~ 102.3, do Quadro Permanente
-do Se"!·ado Federal-:- Parte Especial, para exercer
o cargo em comissão de Diretor 'da Subsecretaria
de Aeoio T écn_i_co a Orçamentos Públicos, Código
SF-DAS~101.4-, do Quadro Perinanente do Sena~
do Fede-ral.
Seriado Federal, 16 de dezembro de 1988. SenadOr Humberto Lucena Presidente do Sena'do Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 163, de 1988

O Presidente do Senado F ederãl,- nci uso 'das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e __97, inciso N,- do Regimento Interno e de
acord_o com o disposto na Resolução n" 21 Q, de
1988, resolve:
Nomear Carlos Walberto Chaves Rosas, Asses·
sor Legislativo, SF-AS-102.3, do Quadro Perma·
nente do Senado Federal - Parte Especial, para
exercer o cargo em comiSsão de Diretor da Subs-étretaria de Apoio Técnico, Código SF~
DAS-1 O1.4, do Quadro Permanente do Senado
Federal.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente do Se~
nado Federal.
SECRETARIA GERAL DA MEsA

(Resenha das matérias apreciadas de 1~ a 15
dedezembro_de 1988-art.293, II, do Regimento
Interno)
,
Projetos aprovados e enviados à sanção
do Presidente da República

-Projeto de lei da Câmara n~ 60, de
1988-Complementar (n" 28/88-Complementar,
na Casa de origem), que dá nova redação ao
§ 39 do art. 91 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional). Sessão:
6-!2,88.
. .
-Projeto de Lei da Câmafa n" 63, de 1988
(n" 993/88, na Casa de origem), que dispõe soófe
o salário mínimo e dá outras providências. Sessão:
13~ 12-88 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Cãmara n~ 64, de 1988
(n~ 1.064/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Serihor Presidente da República, que altera
a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências. Sessão: 13-12-88 (extraordinária).
...-.-.Projeto de Lei da Câmara nQ 61, de 1988
(n" 719/88, na Casa de origem), que prorroga
o prazo estabelecido no_ art. 1" da Lei nQ 5.972,
de 11 de dezembro, que regula o procedimento
pãrã O registro de propriedade de bens imóveis
discriminados administrativamente ou possuídos
pela ~ni~o. ~essão: 13-12-88 (extraordinária).
- -Projeto de Lei da Câmara n~ 66, de 19138 (n~ 7.783/86, na Casa de origem), de iniciativa
dO Senhor Presidente da República, que autoriza
a OnlVefSidãde Federal de Goiás a doar imóvel
à (Jnião Estadual dos Estudantes de Goiás, nas
condições que menciona. Sessão: 15-12-88,
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-Projeto de Lei da Câmara n_ 67, de 1988
1.202188, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a remuneração dos integrantes da carreira
policial do Distrito Federal e dá outras providêndas. Sessão: 15-12-88.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 68, de 1988
(nQ 207/88, na Casa de origem), de iniCiativa do
Ministério Público da União, que dispõe sobre as
remunerações dos membros do Ministério Público da União. Sessão: 15-12~88.
-Projeto de Lei da Câmara n" 69, de 1988
(n" 1.287(88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Federal de Recursos, que dispõe sobre as remunerações dos Ministros do Tribunal
Federal de Recursos e dos Juízes Federais. Sessâo: 15-12-88.
......,. Projeto de Lei da Câmara n" 70, de 1988
(n~ 1.299/88, na CaSa de origein), de iniciativa :
do Tribunal de Justiça do Distrito federal e dos
Territórios, que dispõe sobre as_remunerações
dos desembargadores, juízes de direito, juízes de
direito substitutos, juízes de direito dos Territórios,
integrantes da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sessão: 15-12-88.
-Projeto de Lei da_ Câmara n" 71, de 1988
\n"-1.301/88, na Casa--de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal Militar, que dispõe sobre as
remunerações dos Minístros do Sup'erior i ribunãl
Militar e dos Juízes da Justiça Militar Federal. Sessâo: 15-12-88.
-Projeto de Lei da Câmara n_? 72, de 1988
(n" 1.30 l/88, na Casa de origem}, de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre
as remunerações dos membros do Tribunal de
Contas da UniãO e dá outras providências. Sessão:
15-12-88.
-Projéto de Lei da Câmara n~ 73, de 1988
(n~ 1.298/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalflõ, que disp6e 50"'
bte as remunerações dos Ministros do Tribuna1
Superior do Trabalho e Juízes do Traba/ho. Sessâo: 15-12-88.
· ·
· ··
· -- -Projeto de Lei da Câmara no 77, de 1988
(n~ 918/88, na Casa de origerri); de irllda'tiva do
Tribunal Superior Eleitoral, que inclui a categoria
fundõrial âe- lnspetor de segurança Judiciária no
Grupo-Atividades de Apoio Judicíáríó, do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, fixa os respectivOs vendffientos e dá ou~
tras providências. Sessão: 15~12-88.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 79, de 1988
(n~ 1.127/88_,_ na Casa de orlgem), de iniciativado Tribunal Superior do TrabalhO, que inclui a
categoria funcional de lnspetor de-Segurança Judiciária no Grupo·Atividades de Apoio Judiciário,
do Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Superior do Trabalho, r;Xa os respectivos valores de vencimentos e dá outras providên~
CÍ-'S, Sessã'o: 15-12-88.
-Projeto de Lei da Câmara n? 80, de 1988
(n~ 1.210/88, na Casa de origem), que dispõe
sobre a eleição para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos Municípios novos criados até 15 de
Julho de 1988, e determina outras providências.
Sessão: 15-12-88.
'
-Projeto de Lei da Câmara n" 82, de 1988
(nq 1.Zéô/88, na Casa de origem), de iniciativa·
do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre os vencimentos dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal. Sessão: 15-12~88.
6

(n~
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-Projeto de Lei da Câmara n~ 83, de 1988
(n" 1.268/88, na Casa' de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que cria Juntas de Conciliação e Julgamento nas Regiões da
Justiça do Trabalho, define jurisdições, e dá outras
providências. Sessão: 15-12-88.
-Projeto de Lei da Câmara no 62, de 1988
(n9 1.071/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Federal de Recursos, que dispõe sobre a composição dos Tribunais Regionais Federais e sua instalação, cria os respectivos quadros
de pessoal e dá outras providências. Sessão:

15-12-88.
.
-Projeto de Lei da Câmara no 94, ae 1988
(no 1.411/88, na casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe

sobre a revisão dos vencimentos, salários, soldos
e proventos dos servidores, civis e militares, da
Administração Federal Dlreta, das Autarquias, dos
extintos Territórios Federais e das fundações públicas e dá outras providências. Sessão! 15-12-88
(extraordinária).
-Projeto de Leí da Câmara no 74, de 1988
de -origem), de iniciativa
do Senhot Presidente da República, que cria, mediante transformação, cargos de subprocuradorgeral do trabalho e dâ outras providências. Sessão: 15-12-88 (extraord.inárlà).
-Projetá de Lei da Câmara no 85, de 1988
(n9 1.270/88, na Casa de--OdQein),--oe-íil!Clativa
do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre
a gratificação extraordinária dos servidores do Supremo· Tribunal Federal e dá outras providências.
Sessão: 15-12-88 (extraordinária).
(n9 8.3.'37/86, na Casa

-Projeto. de Lei da Câmara n9 86, de 1988
(n9 1.300/88, na Cása de origem), de iniciativa

do Tribunal de Justiça do Distrito Feder_al e dos
Territórios, que dispõe sobre a gratificação extraordinária dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça e dos Oficies Judiciais do Distrito
Federal e dos Territórios e dá outras providências.
Sessão: 15-12-88 (extraordinária).
-Projeto_ de Lei da Câmara no 87. de 1988
(n9 1.304/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Federal de Recursos, que institui grati~
ficação extraordinária dos servidores do Tribunal
Federal de Recursos, da Justiça Federal de Primeira Instância e dá outras providências. Sessão:
15-12-88 (extraordinária).
-Projeto de Lei da Câmara n9 88, de 1988
(n9 1.303/88, na Casa de origem), de iniciativa

do Tribuna] Superior do Trabalho, que dispõe sobre a_ Q!'ct@~ç:âQ_!!~r.aq_r_Q~t)~_rj_a _9o_g; _s~~4_ç_r~~
da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
Sessão: 15-12-88 (extraordinária).
--Projeto de Lei da Câinara n"' 89, de 1988
(n<:> 1.316/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a cobrança de pedágio nas rodovias federais e dá outras providências. Sessão: 15-12-88
(extraordinária).
-Projeto de Lei da Câmara __ n9 90, de 1988
(n"' 1.322/88, na Casa" de origem), de inida:tivã
do Tribuna] Superior Eleitoral, que dispõe sobre
a gratificação extraordinária dos servidores da
Justiça Eleitoral e dá outras provídêncías. Sessão:
15-12-88 (extraordinária). ---ProJeto de Lei da Câmara n° 91, de 1988
(n9 I .323/88, na Casa de origem), de iniciatiVa
do Superior Tribunal M:Jlitar, que dispõe sobre a
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gratificãçãõ-eXtraordiifãria:âos servidores do Su-::
- . Projeto de_ Lei do Senado no 14, de 1987
DF,_que altera a estrutura da categoria funcional
perlor Tnbunal Militar e das ~utarquias da Justiça ,
Mllitar e dá outras providências. Sessão: 15~ 12~88
de Datilógrafo, do Grupo SérvíÇos Aüxilia-ies, e
(extraordinária).
dá outras providências.
--Projeto de Lei da Câmara no 92, de 1988 - sessão: 15-12-88 (extraordliià.ria}
(n9 1.360/88, na Casa de origem), de iniciativa
-Projeto de Lei do DF no 9, de 1988, de infciativa do Governador do Distrito Federal, que instido Ministério Público d_?l União, que dispõe sobre
a gratificação extraordinária dos servidores do Mitui, no Distrito Federal, o Imposto sobre Operanistério PUblico da União e dá ou trás Providências.
ções relativas à CirCulaçáo de Mer_cador-ias e sÕbre
Sessão: 15-12~88 (e)Çtraordinária).
prestação de serviços de tranporte interestadual
_~ F"rojeto de Lei_ da Câmara n 9 93, de 1988
_e intermunicipal e de comunicação, e da outras
(n~ 1.410/88, na Casa de origem), de iniciativa
providências.
·
-dq Senhor Presidente da República, que dispõe
Sessão: 15-12-88 (extraordinária)
sobre formas de melhoria_ da Administt:ação Tri- .
:_-Projeto de Lei do DF no 1O, de 1988, de
butáricil e dá _outras providências. Sessão:
iniciativa do Governo do Distrito Federal, que insti15-12-88 (extraordjnária),
tui, no Distrito Federal,-- o Impostõ- Sobre Ttans-Projeto de Lei da_ Câmara n9 95, de 1988 -ITlissãÕ "intetViVOs" de Bens Imóveis e de Direitos
(n• 1A12/88, na Casa de
a e1es__ re1ativos, e dá outra_s providênCias.
origem), que altera a legislação dos incentivos
SeSsão: 15-12-88 (extraordinária)
fiscais relacionados com o lmposto de Renda.
-Projeto de Lei do DF no 12, de 1988, de
-Sessão: 15-12-88 (extraordinária).
iniciativa do Governador do Distrito Federal, que
-- -Proje:tQ __Q_e Lei da Câmarª no 75, de 198_8
institui, no Distrito Federal, o Imposto sobre a
(n? 261/87, na Casa de origem), de inciativa do
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de QuaisSenhor Presidente da República, que dispõe sobre
quer Bens ou Direitos, e dá outras providências.
a contagem do tempo de serviço prestado à AdmiSessão: 15-12~88 (extraordinária)
nistração Federal peios_servidores alcançados pe-Projeto de Lei do Senado n 9 48, de 1987
lo Decreto-Lei no 2.347, de 23 de julho de_ 1987.
-DF, que introduz alterações rro Código Tributário
Sessão: 15-12-88 (extraordinária).
do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei_n9
_;_Projeto de Lei do Senado no 87, de 1988
2, de 26 de dezembro-de 1966, e-dá outras provi(n91.285/88, na Câmara- dos Deputados), de autodências.
ria do Senador M;:luro Benevides, que cria o AdiSessão: 15-12-88 (extraordinária)
cional de Tarifa Portuária (ATP), e dá outras provi-Projeto de Lei do DF no 3, de 1988, de iniciadências. Sessão: 15~12-88. tiva do Governador do Distrito Federal, que insti-.....:.Projeto aprovados e enviados à Sanção tui, no Distrito Federal, o Imposto sobre Vendas
do Governador do Distrito Federal.
a Varejo de Combustíveis Líquidos e GasosOs,
-Projeto de Le_i do Senado no 62, de 1988
e dá outras providências.
- DF, que institui _O Programa de DesenvolviSessão: 15-12-88 (extraordinária)
9
-Projeto de Lei do DF n 4, de 1988, de iniciamento [ndustrial do Distrito Federal, cria incentivos à incrementação ·e expansão das atividades tiva do Governador do Distrito Federal, que aprova
pauta de valores imobiliários para o Distrito Fededo setor, e dá outras providências.
ral e dá outras providências.
Sessão: -7-12-88
-Projeto de Lei do DF nç 5, de 1988, de iniciaSess_ao: 15-12-88 (extraordinária)
tiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
Projeto de lei do DF no 13 de i 988, de írilciativa
que díspõe sobre os vencimentos dos Conse- -do Governador do Distrito Federal, que dispõe
lheiros, Auditores e membros do Ministério Públisobre a revisão dos vencimentos,-salál'i65, Soldos
co de contas do Distrito Federal.
e proventos dos servidores civis _e militares, da
Sessão: 7-12-88
Administração Direta, das Autarquias, das funda-Projeto de Lei du DF n9 6, de 1988, de iniciações públicas e do Tribunal de COntas do Distrito
tiva do Governador do Distrito Federal, que cria
Federal e dá outras providências.
no Quadro de Pessoal do Distrito Federal~ CarSessão: 15-12-88 )extraorcilnária)
reira Finanças e Controle- e seus cargos, fJXa os
Projetos aprovados e envJados à promulseus vencimentos, e- dâ outras providências.
gação
-- Sessão_: 13-12-88: (extraordinária)
-Projeto de Lei do DF nQ_7, de 1988, deJnicia-Projeto de Drecreto Le_gis~~~vo !1? 1~,-de
tiVa do Governador do DistritO F'ederal, que cria
1985_(n 9 98/85. na Câmara dos Deputados), que
no Quadro de Pessoal do Distrito Federal a Caraprova o texto do Protocolo Adicional entre o
reira Orçamento e seus éargos, frxa os seus venciGoyemo da- RépúbJica e Federativa do Brasile ·o
mentos, e dá outras providências.
Reinõ da Espanha ao AcOrdo -CultUi-al de 2.5 de
junl:to de 1960,-8sSin.?iá6 em Brasília, em 19 de
Sessão: 13-12-88 (extraOrdinária)
-Projeto de Lei do Senado no 63, de 1988
feYereíro de 1984. sessão: 6-12-88.
- DF, que estima ReCeita e fixa a Despesa
-Projeto de Decreto_ Lei;rislativo _n? 16, de
çlo Distrito Federal para_o exercício financeiro Cfe
198.5 (n~ 94/85, nà Câmai-a CiOs oepUtãdos), que
aprova o texto do Adendo ao ACOrdo para Funcio1989.
ri"ámérito dO Esçritório de Área da ~QrQanização
Sessão: 14-12-8$_.
-Projeto de Lei do_DF il" 8, de 1988, de iniciaPanamericana de Saúde- OPAS,-Organizaç:ão
Mundial de Saúde-OMS no Brasil, celebrado entre
tiva do Governador do Distrito Federal, que dispõe
o Govemo da República Federativa do BraSJi e
sobre gratificação a ser conCedida a engenheiros
Agrônomos integrante.s do Plano_ de Classificação
a Repartição Sanitária Panamericana, assinado
em Brasíiia, a 21 de dezembrO-de Cargos de que trata a Lei n~ 5.920, de _19
de setembro de 197.3; -e- dá- outras providénciaS.-Projeto de ResoluÇãO no 188, de 1988, que
Sessão 15-12-88
autoriza õ Governo do Estado do Paraná a con-

a

ae-r984.

-
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tratar operação de crédito no valor correspon-

dente, em cruzados, a 7.000.000.00 OTN. Sessã-o:
6-12-88.

-Projeto de Resolução no 190, de 1988, que

autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais

a realizar operação de empréstimo externo no
valor deUS$ 81,900,000.00 (Oitenta e um milhões
e novecentos mil dólares americanos). Sessão:
7-12-88 (extraordinária).
-Projeto de Resolução no 191, de 1988, que"
autoriza o Governo do Estado do Rio de _Janeiro

a realizar operação de empréstimo externo no
valor deUS$ 39,899,100.00 (trinta e nove mi-

lhões, oitocentos e noventa
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nove mil e cem

dólares americanos). Sessão: 8-12-88 (extraordinária).
-Projeto de Resolução n~ 187, de 1988, que
altera o Regulamento Administrativo do Senado

Federal, aprovado pela Resolução no 58, de 10
de novembro de 1972, nas partes referen(és à
Secretaria de Divulgação e Resoluções Públicas
e à Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrônica. Sessão: 8-12-88 (extraordiná-

o montante de sua dMda consolidada. Sessão:
15-12-88.
- PrÓjeto de ResoluçãO n~ 208, de 1988, que
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso
a realizar operação de empréstimo externo no
valor deUS$ 26,450,000.00 (vinte e seis milhões,
quatrocentos e dnqüenta mil dólares americanos). Sessão: 15-12-88., .
-Projeto de B,esolução _n9 195, de 1988, que
éiúl:Oriza a Caixa Económica Federal a contratar
operação de crédito externo no valor de US $
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanoS). Sessão: 15-12-88. ·
-Projeto de Resolução no 192, de 1988, de
autoria da ComiSsão Diretora, que altera a Resolução no 155, de 1988, que dispõe sobre a Gratificaçâo Especial de Desempenho. Sessão:
15-12-88.

-Projeto de Resolução n? 193, de 1988, de
autoria da Comissão Diretora, que cria a Subsecretaria de Administração de Compras, Contratações e .Alienações, transforma cargos do Quadro de Pessoal do Senado Federal e dá outras
ria).
providências. Sessão: 15-12-88.
-Projeto de Resolução n? 198, de 1988, que
-PTQjeto de Resolução ri' 196, de 1988, de
rerratifica a Resolução nQ 41, de 1988. Sessão:
autoria da Comissão Diretora, que altera o Regula13-12-88 (extraordinária).
mento Administrativo do Senado Federal, apro-Projeto de Resolução n~ 199, de 1988, que
vado pela Resolução _n9 58, de 1977, na- parte
autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar
relativa à estrutura administrativa da Assessoria,
operação de empréstimo externo no valor deUS$
e dá outras porvidêndas.
63,000,000.00 (sessenta e três milhões de dólares
-Projeto de Resolução n? 197, de 1988, de
americanos). Sessão:_13-12-88 (eXtraordinária).
autoria da Comissão Diretora que dispõe sobre
-Projeto de Resolução no 189; de 1988, que
a execução de programas assistenciais para os
autoriza o Governo da União a contrãtar operação servidores do Senado Federal. Sessão: 15-12-88.
de crédito externo no valor de (JS$
-Projeto de Resolução n~ 209, de 1988, que
300,000,000.00 (trezentõs ffiffiióes de dólares
autoriza :o Governo da União a realizar operação
americanos). Sessão: 14-12-88
de empréstimo externo no valor de US$
-Projeto de Resolução _no 194, de 1988, que
71,000,000.00 (setEmta e um milhões de dólares
autoriza o Governo da União a contratar operação americanos). Sessão: 15-12-88.
de crédito externo no valor de US $
-Projeto de Resolução no 210, de 1988, que
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares
autoriza o Governo da União a celebrar contratos
americanos). Sessão: 15-12-88.
bilaterais no valor aproximado de US $
-Projeto de Resolução no 202, de 1988, _que
5,000,000,000,00 (cinco bilhões de dólares) junto
autoriza o Governo do Estado do Acre a contratar
aos governos de países credores, no âmbito do
operação de crédito no valor correspondente, em
chamado_"01,1be de Paris". Sessão: 15-12-88.
cruzados, a 1.701.000,00 OTN. Sessão:
-Projeto de Resolução n9 200, de 1988, de
15-12-88..
.
...
autoria da Comissão do Distrito Federal, que ftxa,
-Projeto de Resolução no 203, de 1988, que
para o exercício de 1989, a remuneração do Goautoriza a Prefeitura Municipal de Petrópolis, Estavernador do Distrito_ Federal e dos respectivos
do do Rio de Janeiro, a contratar operação de
Secretários, e dá outras providências. Sessão:
crédito no valor correspondente, em cruzados,
15-12-88.
a 4.620.000,00 OTN. Sessão: 15-12-88 ..
-Projeto de Resolução no 201-A. de 1988, de
-Projeto de Resolução _n? 204, de 1988, que
autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a revisão dos vencimentos, salários e proventos
a contratar operação de crédito no valor corresdos servidores do Senado Federal e dá outras
pondente, em cruzados,_a 1.427.818,89 OTN. Se~
providências. Sessão: 15-12-88. (eJdraordinária).
-Projeto de Resolução n~ 211, de 1988, que
são: 15-12-88..
-Projeto de Resolução n9 205,_ de 1988, que
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina
a-elevar, em 14.853.996,00 Obrigações do Teseu- a elevarem 7.519.457,00 Obrigações do Tesouro
rodo Estado de Minas Gerais-OTM. o_ montante
do Estado de Santa Catarina-OTC, o montante
de sua divida consolidada. Sessão: 15-12-88. (exde sua dívida consolidada. Sessão: 15-12-88..
-- traordinária)
-Projeto de Resolução no 206, de 1988, qUe
-Projeto de Resolução n? 212, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória, Estado
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a elevar, em 13.200.000,00 Obrigações do Tesoudo Espírito Santo, a contratar operação de crédito
no valor corresp-ondente, em cruzados, a
ro do Estado do Rio deJane_iro-OTRJ, o montante
1.500.000,00 OTN. Sessão: 15-12-88..
de sua dívida consolidada: Sessão: 15-12-88 (ex-Projeto de Resolução n" 207, de 1988, que
traordinária).
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do - :_Projeto de Resolução n9 213, de 1988, que
Sul a elevar em 11.514.582,00 Obrigações do
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul-OTER,
elevar, em 35.500.000,00 Obriqaçõe do Tesouro
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do Estado de_ São Paulo-OTP. o montante de sua
dívida Consolidada. Sessão: 15-12·88. (extraordinária).
-Projeto de Resolução _n9 214, de 1988, que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar
em 1.750.000,00 Obrigações do TesOuro doEstado da Paraíba~OTPB, o montante de sua dívida
consolidada. Sessão: 15-12-88. (extraordinária).
-Projeto de Resolução n9 215, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 155.000,00 OTN. Sessão: 15~12-88. (extraordinária).

Projetos aprovados e enviados à Câmara
Deputados
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei

d~-

da Câmara n9 52, de I 988 (n9 668188, na Casa
de origem), que define os crimes resultantes de
preconceito de faÇa ou de cor:Sessã~ 6-12-88
-Projeto de Lei do Senado no 74, de 1988,
de autoria do Senador Alfredo Campos, que modifica a redação dos arts. ]9 e 2o da Lei _n? 3.557,
de 17 de maio de 1959, e dá outras providências.
Sessão: 6-12-88
·
-Projeto de Lei do Senado n~ 96, -de 1988,
de autoria do Senador Mauricio Corrêa, que diS~
põe sobre abono de faltas ao seiViço na Adminis~
tração Pública Federal e dá outras providências.
Sessão: 6-12·88
-Projeto de Lei do Senado _n9 33, de 1987,
de autoria do Senador Carlos Chiarem, que cria
os Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos, regula seu funcionamento e dá
outras providências. SeSsão~ 7-12..:88
-Projeto de Lei do __Senado no 88, de 1988,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre as fundações de apelo às instituições
federais de ensino superior e dá outras providências. Sessão: 7-12-88
-Projeto d_e Lei do Sehado _no 99, de 1988,
de autoria do Senador Leopoldo Peres, que dispõe
sobre o aproveitamento dos servidores do Banco
de Roraima SA, criado pela Lei n9 5:4 76, de 24
de julho de 1968, e em liqüidação pelo Decreto ;
n9 96.583, de 24 de agosto de 1988, e d<t. outras.
providências. Sessão: 7-12-88
-Projeto de Lei do Senado _n9 101, de 1988,
de autoria do Senador J_arbas Passarinho, que
altera o texto da Lei n 9 7.681, de 2_ de dezembro
de 1988, que dispõe sobre prazo para liquidação
de débitos que menciona. Sessão: 7 -12~88
-Projeto de Lei do Senado n? 30, de 1988,
de autoria do Senador Leite Chaves, que altera
o Código Brasileiro-de Telecomunkações, tornando obrigatório que as emissoras de televisão,
ao final das prograniações diárias, transmitam
lmagens de crianças _desaparecidas ou seqüestradas. Sessão: 12-12-_88 _(extraOrdinária)
-Projeto de Lei do Senado no 32, de 1988,
de autoria do Senador Nelson Cafneiro, que dispõe sobre a emissão de selo comemorativo à
Semana do Deficiente Físico, a cargo da ECT,
e dá outras providências. SessãO! 12-12-88 (extraordinária)
.....:.. Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara _no 65i de 198_8 (n° 1.220/88, na casa
de origem), de J_niciativa do Senhqr Presidente
da República, qUe autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos adicionais até o limite de Cz$
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concessão daquele Prêmio, diz.endo, ainda~_,que
dente, o Dr. Sinval Senra Martins Júnior, Assessor"a Diretoria Executrva do Prodasen deverá rever
Chefe da Diretoria ExeQ.Itiva do _Prodasen, e o
as suas dir~trizes para o Prêmio de Podutividade
Dr. Ni1son da Silva Rebello, Diretor da Divisão
Administrativa e Financeira do Prodasen. A seguir, e, já a pa"rtir do próximo exercício, estabelecer
o Senhor Presidente coloca em apreciação a Ata uma distnbuição normal com média 85 (oitentae cinco) e desvio padrão que permita nota 100
da_reunião anterior, dispensando a leitura da mes·
ma por ter sido distribuída, com antecedência, (cem) para os servidores que melhor se destacaaos senhQres _conselheiros._ Estes a aprovam por -rem". Os Senhores Conselheiros analisam a maHabitacional do Exérci(o (FHE}, e dá outras provi- unanimidade. O segUndo item, Processo n? téria, aprovando o parecer por unanimidade. O
dências. Sessão: 15-_12-88 (extraordinária)
.
.PQ.-051 01ª8-2, refere-se à solicitação do Sr. Dire- assunto ora aprovado, tendo_em vista a proposta
-do Sr. Diretor Executivo do-Prodasen, passa a
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 27, de tor Executivo do Prodasen para que seja dispenser consubstanciado através do Ato n?_ 003, de
1988, de autoria do Senador F"erháhdo Henrique sada a licitação e autorizada a adjudicação do
1988, o qual é assinado pelo Senhor Preside"nte
Cardoso, que dispõe sobre a não aplicação do fcyrnecimento à empresa Moore Foirriulários Ltda.
Decreto Legislativo no 72, de 1 988, na hipótese com vistas à ·aquisição de formulários contínuos em exercício. Prosseguindo, é colocado em apretipos I e 11. ·o -relator da_ matéria, Conselheiro ciação o_ Processo PD-0526/85-1 relativo à renoque especifica. Sessão: 15-12-88
Eduardo Jorge Caldas Pereifà, passa à ler o s_eu vação do contrato com a Empresa Proceda S/A
Projeto rejeitado e enviado ao arquivo
parecer, no qual se manifesta favorável à autori- Serviços Administrativos, Objetivando a locação
de impressoras e a respectiva prestação de sef:\4-Projeto de Let da Cãmare._n~ 81, de 1988 zação para contratação daquela empresa, dispen(n9 1284/88, na Casa de origem), que dispõe so- sando-se a_lici:tçtç;ã_o, conforme o disposto no Inci- ços de assistência técnica e manutenção. A palabre a transformação em autarquia especial a Su- so VI do artigo 19 do Ato n~ 31, de 1987, da vra é concedida ao relator da matéria, Conselheiro
perintendência Nacional do Abastedmento (Su- .Comissão Diretora. Também su.ge~e adoção_de Eduardo Jorge Çaldas Pereira, que lê o seu parenab), e dá outras providências. SeSSãO; 15-12-88 medidas relativas à representação junto ao Conse- cer, ·manifestando-se favoráVel ao atendimento da
lho Administrativo de Defesa Econômic:a_(Cade) solicitação do Sr. Diretor Executivo, nós termqs
Mensagens aprovadas relativas à escolha
contra o _ato praticado pela Abraforrn - Associa- do artigo 20" do Ato nG 31,de 1987, da Comissão
de autoridades
ção Brastleira de Fabricantes de Formulários Con- Diretora do Senado Feder_a[, combinado com o
- ~ensagem n~ 243, de 1988 (nG 448/88, na tinues, que ftxou prátice~s comerciais incompa- artlgd"88,Jetra "d.., do Regulamento do Prodasen.
tiveis com_ a legislação em vigor. Os senhores Tece, também, breve comentário "acerca das peorigt:m), de 14 de ot.rtubro "de 1988, ,Dela qual
conselheiros debatem o assunto em questão, - culiaridades que envolvem as atividades do Prodao Senhor Presidente da República submete à deliaprovando, _por· unanimidade, o parecer apresen- sen no tocante a contratações de equipamentos,
beração do Senado a escolha do -senhor Carlos
Thadeu de Freitas Gomes pára exercer o cargÓ - tado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presi- serviços e insumos, de informátiça". ~ 111.atéir_a,
dente ~ncerra a presente_ feunião. E, para constar, apóS ser analisada pelos Senhores Conselheiros,
de Diretor da Divida Pública do Banco Central
eu, Anã Marfa Merlo Marengo, Secretária do Con- é aprovada por unanimidade, O quarto item, Prodo Brasil. Sessão: 7-12-88 (Extraordinária)
selho, lavrei a Pres-ente Ata que subscrevo e, após cesso PD-0472/88-3, diz respeito à Prestação de
-Mensagem n? 253, de 1988 (no 482/88, na
lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presi- Contas do Prodasen e do Fundasen relativa ao
origem), de 16 de outubro de 1988, pela qual
dente e.demais membros do Conselho. Brasília, segundo trimestre de 1986. O rela_tQI çla matéria,
o senhor Presidente da República submete à deli13 de outubro de 1968.-::-:- José Passos Pôrto, Cons-elheiro Eduardo .,Jorge Caldas Pereira, lê o
beração do Senado a escolha do Senhor Romero
Presidente do Cõns~lho ,4e SuQervisão do Proda- seu parecer, nó qUal se manifesla favqrável à aproJucá Filho para o exercício do cargo de Governador do Estado de Roraima. Sessão: 7-12-88 - _sen, em exerdcio - Eduardo JorSe -Caldas vação· das contas ora em- apreciação, sUgerindo
l?'e.reirii, Conselheiro - Edgard Uncoln de o encaminhamento do processo_à egrégia Comis(Extraordinária)
Proença Rosa, Conselheiro - Yamil e Sousa são DitetoJ:a do Sena_go F"ederal, Os Senhores
-Mensagem n? 254, de 1988 (n° 483/88, na
Dutra, Conselheiro- Sérgio de Otero Ribeiro, Conselheiros aprovam, por unanimidade, a preorigem), de 16 de outubro de 1988, pela qual
sente matéria. Nada mais havendo a tratar, o SeDiretor ExecutiVo do Prodasen.
o Senhor Presidente da República submete à delinhor Presidente encerra a reunião. E; para constar,
beração do Senado a escolha do Senhor Jorge
eu, Ana Maria Merlo Marengo, Se_cretáda do ConNova da Costa para o exercido do cargo de Gover~
CONSELHO DE SUPERVISÃO
selho, lavrei a presente Ata, que subscrevo e, após
nadar do Estado do Amapâ. Sessão: 7-12-88 (ExDOPRODASEN
lida aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente
traordinária)
Ata da 95~ Reunião
e demais membros do Conselho. Bras_í1ia, 20 de
outubro de 1988. - José Passos Po_rto, PresiRequerimento aprovado
Aos vinte dias do mês de outubro de mil novedente do Conselho de Supervisão do Prodasen;
<::entos e oitenta e oito, às dez horas e trinta minu-Requerimento n? 206, de 1988, de autoria
em exerdcto- Eduardo Jorge Caldas Pereira,
tos, na sala de reuniões_ da Diretoria Executiva
do Senador Mário Maia, solicitando, nos termos
Conselheiro - Yamll e Sousa Outra, Consedo Prodasen, reúne-se o Conselho de Supervisão
regimentais, fnfórrnaç:ões ao Senhor Governador
lhelro- Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor Exedo Estado do Acre, referentes à MenSagem no . do Prodasen, sob à Presidência do llmo -sr. Dr.
cutivo do Prodasen.
José Pass_o_s _Porto, Vice-Presidente deste Cole247, de 1988, que propõe aõ--Senado Fedeial
giada. Comparece os Senhores Conselheiros Dr.
seja aquele Governo autorizado a contratar operaYam~ e Sousa Dutra, Dr. Eduardo J.orge Caldas
ção de crédito no valor correspondente, em cruzaPeretra e Dr. Sérgto de Otero Ribeiro, Diretor Exedos, a 749.354,98 OTN. Sessao: 6-12-88
<::utivo do Ptodasen." Presente, ta.ni.bém, a convite
CONSELHO DE SCIPERVISÃO
do Senhor Presidente, o Dr. Edward Cattete PiDOPRODASEN
4' Reunião Ordinária
nheiro Filho, Assessor da Diretoria Executiva do
Ata da 94• Reunião
do Conselho de Administração
Prodasen. A seguir, o Senhor Presidente coloca
ReaUzada em 30 de hovembro de 1968 Aos treze dias do mês de outubro de mil nove-em apredação a Ata da reunião anterior, dispencentos e oitenta e oito, às dezesseis horas, na
sando a leitura da mesma por ter sido distribuída,
Às dez horas do dia trinta de novembro de mil
<::om antecedência, aos senhores Conselheiros.
novecentos e oLtenta e oito..._ reúne_~se o Conselho
sala de reuniões da Diretoria Geral do Senado
Federal, reúne-se o COnselhO de Supervisão do
~stes a apiõvam por unanimidade. O seQundo
de AdmfnistraçãÓ do Senado Federal, -Sob a PresiProdasen, sob a Presidência do Dm" Sr.-José PasJtem, Proe.ess_o PD-0632/88-0, refere-se à Proposdência do Senhor José Passos Pôrto, OLretor-Ge1505 Pôrto, Vice-Presidente deste Colegiada. Comta do Sr. Diretor Executivo do Prodasen para fixaral, corri a presença da Se_ohora Fátima Regina
parecem os Senhores Conselheiros Dr. Edgard
ção do í~·lc!!ce a ser utilizado no pagamento do
de Araújo Freitas, Diretora da Secretaria de Doeu~
üncoln de Proença Rosa, Dr. Yamil e Sousa Outra, Prêmio de Produtividade aos serVidores do Prodamentação e Informação; e dos SenJ"!9feS: Luiz do
Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira e Dr. Sérgio
sen. Conl i:f palavra, o relator da matéria, ConseNascimento Monteiro, Diretor da SeCretaria Admide Otero Ribeiro, Díretor Execittivo do Prodasen.
nistrativa, Edgard Uncoln de-PrOença Rosa, Direlheiro Eduardo Jorge Caldas Pereira, passa a ler
.Presentes, também, a convite do Senhor Presi- o seu parecer, no qaal se manifesta favorável à
tcir àa Assessoria, Gerson de Sousa Urna, Diretor
3.58.6.086.605.000,00 (três trilhões, quínhentos e
oitenta e seis bilhões, oitenta e seiS_- milhões e
seiscentos e cinco mil cruzados), e dá Outras providências. Sessão: 13~12-88 (extraordinátiq)
-Em-enda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n~' 84, de 1988 (n~ 805/88, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhól' Presidente da
República, que amplia as atividades da Funda!;ãO
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da Secretaria de Serviços Especiais, e Manoel Vllela de Magalhães, Diretor da Secretaria de Divulga-

ção e Relações Públicas. Deixam de comparecer,
por motivos justificados, a Senhora Sara Ramos
de Figueiredo, Diretora da Secr~taria Legislativa,
e o Senhor Nerione Nunes Cardoso_, SecretárioGefal da Mesa. Dando inído- acis trabalhos o Se-

nhor Presidente concede a palavra ao Senhor Luiz

do Nascimento Monteiro que relata o Processo
n" 013107/84-4, no qual

o servidor João Mugayar,

e outros, Bacharéis em Direito, ocupantes do cargo de provimento efetivo de Assessor Legislativo
do Quadro Permanente, requerem o pagamento
de Gratificação e Produtividade, instituída pelo Po-

der Executivo para o Grupo-ServiÇosJurídicos.
O Parecer do Relator é favorável, sendo aprovado,
por unanimidade, pelos ConSelheiros recomendando o seu encaminhamento à douta Comissão
Diretora. Continuando corri-a palavra~ como Relator, o Senhor Luiz do Nascimento Monteiro profere Parecer contr_á.rlo_ao Processo no
005918/88-ú, -em que Adalizia de Souza Cunha,
Técnico Legislativo, do Quadro Permanente do
Senado Federal, requer ao Senhor Diretor-Geral
do Senado determinar a revisão de gratificação
funcional, tendo em vista a certidão de tempo
de serviço prestado ao ex-INPS, e solicita os beneficias da Lei n~ 6. 732n9 a que julga ter direito.
Após debater o assunto, o Parecer é aprovado.
Ainda com a palavra, o Senhor Diretor da Secretaria Administrativa emite Parecer sobre o Processo n~ 011733/88-8, em qUe Juarez Mendes
e outros servidores pertencentes à categoria funamento, CasSe "6", Referência NS-21, do Quadro
de Pessoal CLT, requerem a extensão dos beneficias previstos no Ato da Comissão Diretç>ra n~
41, de 1987. Preliminarmente, sustenta o Relator
que, à luz das normas vigentes, a solicitação deve
ser indeferida, pois, não cabe à Administração
estender beneficio sem que autorização expressa
emanada por ato superior determine. Tendo em
vista, no entanto, que na petição os postulantes
sustentam existir discriminação em relação aos
demais Assessores porque, na-prática, têm lotação no mesmo órgão e lhes são atribuídos serviços idênticos, o Senhor Relator entende que deva
o pleito merecer curso submetendo-se ao elevado
exame e consideração da douta Comissão Diretora. A unanimidade, é aprovado o parecer. Em
seguida o Senhor Luiz do Nascimento Monteiro
profere Parecer contrário ao Processo ns>
011509/88-0, .ein que Joel Pinto Capella, Servente, CLT/Obra, requer reenquadramento no cargo
de motorista (Agente de Transporte Legislativo)
do Senado Federal, entendendo tratar-se, apenas,
de "transposiçàô" de_ cargo. O parecer é aprovado. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Edgard Uncoln de Proença Rosa que relata o Processo no
012785/88-1, em que a Senhora Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia encaminha requerimen-to de servidores ocupantes do cargo de pro'll'imento efetivo de Taquígrafo Legislativo, Classe
"B", Referência NS-14, do Quadro Permanente,
solicitando progressão vertical com base no princípio de lsonomia retributiva. Entende o Relator
que, em face das limitações impostas pela legislação aplicável, este Conselho- nào pode acolher
a pretensão dos requerentes, cabendo, porém,
ao descortino da Comissão DiretOra atender ou
não ao pedido, na forma do procedente apontado

na: petição. AS;shTI, acati:tndo solicitação de juntada
aO processo do memorial dos requerentes, o Se-

nhor Relator opina pelo indeferimento d_o pedido

il.O àlnbito deste Conselho, encaminhando, todavia-, à SuperiOr deliberação da Comissão Diretora.
Em manifestação un-anime, o Conselho aprova
oS termos do Parecer. Dando prosseguimento o
Senhcir Diretoi da Assesoria volta a falar, como
Relator, sobre o Processo n? 066847/88-9, em
que Frands_~o Guilherme Thees Ribeiro, Técnico
Leâ!Slatlvo, dasse "Especial", Referência NS-22,
do Quadro Permanente do Senado Federal, atualmente no exercício da Chefia do Serviço de ComisSões Permanentes, e outras, requerem a transfõfffi.ação d "'S funções de Chefe de Serviço e as
de Assisten . .! de Comissão em cargos de provimento em Comissão do Grupo - Direção e Assessoramento SuperiOr. O Senhor Relator juJga
quànto ao mérito inteiramente aceitável o pedido
dos postulantes, todavia a exigüidade de tempo
para que se proceda ao "estudo apurado com
vistas à transform~ç_ão", opina pelo encaminhamento da matéria à douta Comissão Diretora, vez
<jue somente a ela compete decidir a pretensão.
O PareCer é aprovado pelos Conselheiros. Finalizando, o Senhor Edgard Lincoln de Proença Rosa
emite Parecer ao Processo n" 01296.3/88-7, em
que Humberto Américo, Mecânico, do Quadro
CLT, lotado no Serviço de Transportes, requer
seU reenquadramento na função de Agente de
Transporte Legislativo do Senado, visto trlrtax·se
apenas de transposição de cargo", o Senhor Relator --esclarece, inicialmente, que o requerente é
mec:fmico, ·celetista da Casa, e sua pretensão s6
poderá ser atendida via alteração do Contrato de
Trabalho e não por reenquadramento, como pre~
tende. Com base nesta dscunstânc!a e levando
em conta: o Ato n~ 02, de 1973, da Comissão
Diretora, somente o Exffi9 Sr. Pre§õidente do Sena·
do pode decidir Sobfe a matéria, devendo, conseqüentemente, à Presidência ser encaminhado o
processo. O Parecer é aprovado. Nada mais havendo ã tratar, às doze horas e trinta minutos,
o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos da Reunião, lavrando eu, Marco Aurélio de
Oliveira, Secretário, a presente Ata que, depois
de aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração do Senado
Federal
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O Senhor Presidente, dando início aos trabalhos, concede a -pãlavra ao Senhor Diretor~Geral
que trata dos seguintes assuntos:.
1) Proposta de Ato da Comissão Diretora que
"dispõe sobre a concessão de passagens aéreas
aos Senadores, e dá outras providências".
Após os debates, a matéria é aprovada e o respectivo Ato assinado pelos presentes que vai à
publicação.
---=--2) Proc-esso n9 009024/88~3. que "trata da
doação à (Assefe) Associação dos Servidores do
Senado Federal, de bens de propriedade do Senado Federal, em péssimo-estado de conservação,
relacionados às fls. 2, 3, 4, 5, e fls~ 1 a 8 da
listagem emitida pelo Prodasen em 8-12-88 Al040700".
A matéria é discutida e autorizada a doação.
3) Processo n~ 009025/88~0, "que trata da
doação ao Oube do Congresso de bens de pro~
-ptíedade do Senado Federal".
Encerrados os debates, a Comissão Diretora
autoriza a doação.
4) Processo n" 016288/88-2, que versa sobre
a "doação de bens de propriedade do Senado
Federal cedidos por empéstimo ao Centro Espírita "Fraternidade Allan Kardec", e que não mais
se encontram em poder daquela entidade, em
virtude de terem sido distribuídos a pessoas ca~
rentes".
A matéria é discutida e a autorização de doação,
concedida.
5) Processo ns> 016289/88~9, "que trata da
doação de bens de propriedade _do~.Senado Federal cedidos .por empréstimo à Casa do Ceará, e
que não mais se encontram em poder daque1a
entidade, em virtude de deterioração".

Após os debates é concedida a autorização de
doação.
-,
Em seguida, o Senhor Presidente franqueia a
palavra ao Senhor Senador Jutahy Magalhães,
que apresenta para deliberação as seguiriteS matérias:
6) Proposta de reajuste e correção, na mesma
proporção dos aumentos que vierem a ocorrer
nas tarifas, da franquia da cota de telefone resJden~
daJ para Cz$ 100.000,00, a viQ-orar a partir de
1s> de janeiro de 1989.
A matéria é debatida e a proposta aprovada.
Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1988.
7) Processo n9 00684/88-9, em que a Su_b- José Passos Pôrto, Presidente.
secretaria de Comissões "encaminha requerimento subscrito pelos Chefes de Serviço e Assis6• Reunião Extraordinária da Comissão Dlre- tentes de Comissões contendo reivindicações
tora
_
com vistas a transformação das funções de Chefe
Realizada em 15 de dezembro de 1988
de Serviço e Assistente de Comissão",
O Senhor Senador JutahY f.\ãgalhães, Relator
da matéria, apresenta Proposta de Projeto de ReÀs dez horas e trinta minutos do dia quinze
solução <nJ:e ''cria cargos em comissão do Grupode dezembro de um mil novec:entose oitenta e
Direção ~·Assessoram ente Superiores, da Subseoito, na Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se
cretaria de Comissões, e dá outras providências".
a Comissão Diretora do Senado Federal, presenApós os debates, o projeto de resolução é aprotes os Excelentíssimos Senhores Senadores
Humberto Lucena, Presidente; Lourival Baptista, vado, assinado pelos pres~ntes e vai à secreta.
Segundo Vice-Presidente; Jutahy Maga!hães1 Pri- ria-Geral da Mesa.
Em seguida, o Senhor PrimeirÔ Sec-retário
meiro Secretário; Odacir Soares, Segundo Secretário; João Castelo, _Quarto Secretário; Wilson aproveita a oportunidade de fun do ano e o térmiMartins e Francisco Rollemberg, Suplentes. Dei- no do mandato para agradecer ao Senhor Presixam de comparecer, por motivos justificados, os dente e demais Membros, o apoio na árdua misEXcelentíssimos Senhores Senadores José lgná- são de admlntstrar a Casa, desejando a todos
cio, Primeiro \'ice-Presidente e Dirceu Carneiro, · um feliz Natal e um Ano Novo .de felicidades e
realizações.
Terceiro Secretário.
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re-s Jutahy Magalhães e Wilson Martins. O Senhor
Presidente, c:omo não houve empate, na fonna
Regimental, não votou, mas participou do debate,
votos.
chamando a atenção para a gravidade daquela
O Senhor Presidente, prosseguindo com ostradecisão, sobretudo quanto aos servidores que não
balhos, concede a palavra ao Senhor Senador
têm os cincO anos de serviço, que poderiam estar
Odacir Soares:
amparados pelo art. 119 das Disposições Transi8) Processo n9 015131/88-2, ·em que Paulo
tórias da Constituição. Ausente o Senhor Senador
Tunm e outros, "solicitam providências indispenFrancisco Rollemberg.
sáveis, visando a garantia da estabilidade e da
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Seproteção da relação contra a despedida arbitrária
nhor Presidente passa a palavra ao Senhor Senaou seja, sem justa causa, pelos motivos que ex_
põem", com pareceres contr.á'rios da Subsecre- _ dor Odacir Soares.
- 9) ProcessOs n9s-011338/87-3 e
taria de Administração de Pessoal e do Senhor
011758/88-0, onde o servidor Leonaido Gomes
Primeiro Secretário.
O Senhor Senador Odacir Soares, Relator, con- de Carvalho Leite Neto, "requer, em grau de recurso, os benefícios do Ato n9 26187, da Comissão
testa os pareceres contrários, e anexa ao processo
os pareceres dos Professores Ulisses Riedel, Pinto Diretora, pelas razões que expõe".
O Parecer do Senador Odacir SOar~. na forma
Ferreira, Mozart Victor Russomano, Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do D[strito Federal, que expõe, favorável ao requerente, apóS discuOrdem dos Advogados do Brasil, Seção Rondô- tido, é aprovado pela maioria, com votos contrários dos Senhores Senadores Jutahy Magalhães
nia, Fundação de Assistência Judiciária, que passam a integrar o seu voto, na forma que expõe, e Wilson Martins. O Senhor Presidente, tomando
conhecimento de que o relator designado na reufavorável ao pleito: - nião anterior da Comissão Diretora foi o Senador
"a) inquestionavelmente, ocupam em- José lgnácio, e não concordando com a avocação
prego na administração púl;llica federal di- feita pelo Senador Odadr SoareS,-determina que
reta;
ha próxima reunião da Comissão Diretora o Senab) estão protegidos,na forma do art. 79, dor José lgnácio se manifeste sobre a matéria.
inciso I, contra despedida arbitrária e sem Ausente o Senhor Senador Francisco Rollemberg.
justa causa."
10) A seguír, o Senhor Presidente concede
A matéria é debatida. COlocado em votação, a palavra ao Senhor Senador Wilson Martins que
o parecer favorável do relator recebeu a aprovação apresenta filinuta de Projeto de Resolução da Codos Senhores Senadores Lourival Baptista, João missão Diretora que "altera a redação de dispoCastelo. Votaram contrário os Senhores Senado- sitivos da Resolução n9 146, de 1980. alterada
Os presentes ressaltam as qualidades do Se-

nhor Senador Jutahy Magalhães e retribuem os
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pelas Resoluções n9s 50, de 1981, e 360, de 1983,
e dá outras providêndas".
A matéria é debatida, o Projeto de Resolução
aprovado, assinado pelos presentes e vai à Secretaria-Geral da Mesa.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas,
o Senhor Presidente declaro_u encerrados os trabaJhos, pelo que eu, José Passos Pôrfo, DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente vai à publicação.
_Sala da Comissão Diretora, 15 de dezembro
de 1988. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
(*) COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO

Criada através da Resolução n9 22, de
1988, destinada a investigar em profun·
d.ldade as denúncias de bTeguiaridades,

inclusive corrupção na administração

pública, ultimamente tomadas tão notó·
rias pelos meios de comurúcação.

(**) COMISSÃO DE ASCAUZAÇÃO
E CONTROLE
(Atas de reunião)
{") Serao publicadas no Suplemento "'A'' llp~~lção.
{u)

ção.

Serão publicadas no Suplemento ""B"' 6 presente edt·

